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Protokół nr 12/17 

z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu 

w dniu 14 marca 2017 r. 

 

pod przewodnictwem Przewodniczącego Komisji Kazimierza Czerniaka. 

 

Godz. rozpoczęcia – 14:00 

Godz. zakończenia – 16:30 

 

W posiedzeniu udział wzięli: 

1) Kazimierz Czerniak – Przewodniczący Komisji 

2) Barbara Sikora – Z-ca Przewodniczącego Komisji 

3) Ryszard Jaworski – Członek 

4) Stanisław Łaniocha – Członek  

5) Arkadiusz Kosior – Członek 

6) Józef Pełka – Członek 

7) Mirosław Kruszelnicki – Członek 

8) Aneta Bochenek –  Członek 

Nieobecna radna: Barbara Wójtowicz-Prusinowska 

 

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli: 

1) Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich; 

2) Komendant Powiatowy Policji w Bolesławcu podinsp. Dariusz Borski; 

3) pracownik Komendy Powiatowej. 

 

Temat posiedzenia: 

 

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia. 

2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia. 

3. Rozpatrzenie wniosku Komendanta Powiatowego Policji w sprawie wsparcia 

finansowego na wykonanie dokumentacji projektowej budowy nowej siedziby 

Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu. 

4. Analiza rozpoczętych inwestycji w roku 2017.  

5. Sprawy bieżące i zakończenie posiedzenia. 

 

Przebieg posiedzenia: 

 

Ad. 1. Otwarcia posiedzenia i przedstawienia porządku dokonał Przewodniczący Komisji     

K. Czerniak. 

Do porządku nie wniesiono uwag. 

 

Ad. 2. Protokół nr 11/16 z dnia 5 grudnia 2016 r. przyjęto jednogłośnie. 

W głosowaniu udział brało 8 osób, „za” przyjęciem protokołu – 8, „przeciw” – 0, 

„wstrzymujących się” – 0. 

 

Ad. 3. Przewodniczący Komisji K. Czerniak poinformował o złożonym przez Komendanta 

Powiatowego Policji wniosku w sprawie wsparcia finansowego na wykonanie dokumentacji 

projektowej budowy nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu. 

Następnie poprosił obecnego Komendanta Powiatowego Policji o przedstawienie argumentów 
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dla złożonego wniosku.  

 

Komendant Powiatowy Policji w Bolesławcu podinsp. D. Borski przybliżył problem 

związany z funkcjonowaniem w obecnej siedzibie przy ul. Zygmunta Augusta w Bolesławcu 

oraz co skłoniło do wystąpienia z prośbą o dofinansowanie stworzenia dokumentacji 

projektowej na powstanie nowego budynku Komendy – budynek, w którym obecnie 

funkcjonuje Komenda Powiatowa Policji jest to budynek przedwojenny. Od zakończenia II 

wojny światowej mieści się w nim Komenda, wcześniej milicji, a teraz policji. Budynek nie 

spełnia bardzo wielu wymagań, które powinien spełniać w obecnych czasach. Pracuje się w 

nim bardzo ciężko. W powiecie nie ma drugiego takiego urzędu, który by tak źle wyglądał, a 

jest to częściowo spowodowane tym, że budynek był niedoinwestowany od szeregu lat i nie 

ma już sensu wykładać jakichkolwiek środków z kilku względów – Komenda nie dysponuje i 

nie będzie dysponować w tym budynku pomieszczeniem dla osób zatrzymanych. Jest to 

jedyna Komenda w województwie dolnośląskim, która nie dysponuje takim pomieszczeniem. 

Rocznie zatrzymywanych jest ok 500 osób. Przed trzema laty te osoby były zatrzymywane w 

pomieszczeniach Komendy, ale służby sanitarne zamknęły te pomieszczenie ponieważ nie 

spełniały podstawowych wymagań. Nie ma szans na ponowne otwarcie dlatego, że obecne 

warunki nakładają obowiązek stworzenia takich pomieszczeń, już nie w pomieszczeniach 

piwnicznych tylko na piętrze, a na to nie ma miejsca. W ubiegłym roku zrodziła się szansa na 

to, żeby te warunki pracy policjantów uległy poprawie. Komenda otrzymała darowiznę od 

Prezydenta Miasta Bolesławiec w postaci działki. Działka już jest i Komenda jest jej 

właścicielem. Kolejnym stadium procesu tworzenia nowej Komendy jest stworzenie 

dokumentacji projektowej. Z przykrością musi stwierdzić, że nie mogą liczyć na to, że 

dokumentacja zostanie sfinansowana ze środków policji dlatego, że potrzeby policji są bardzo 

duże w zakresie inwestycji i remontów. W pierwszej kolejności przeprowadzane są 

inwestycje te, w których policja otrzyma działkę i sfinansowany projekt. Warunkiem tego, 

aby ta budowa ruszyła jest zebranie środków od władz samorządowych tj. kwoty 200 tys. zł. 

Na taką kwotę szacowany jest projekt i dotychczas udało się zebrać znaczną część tej kwoty 

151 tys. zł: 100 tys. zł od Prezydenta Miasta Bolesławiec, 30 tys. zł od Starosty Powiatu 

Bolesławieckiego, 12 tys. zł od Wójta Gminy Warta Bolesławiecka, 9 tys. zł od Wójta Gminy 

Gromadka. Rozumie, że może budzić to irytację, bo jest lokalny posterunek, na który Gmina 

Nowogrodziec przekazuje różnego rodzaju środki. I można zapytać, dlaczego gmina ma 

partycypować w kosztach powstania nowej Komendy w Bolesławcu. Chce wyjaśnić, że 

budynek w Bolesławcu jest siedzibą takich służb, które działają na rzecz całego powiatu. 

Tych służb jest bardzo wiele i tych zadań, które realizują policjanci z Bolesławca na rzecz 

powiatu. W siedzibie w Bolesławcu jest wydział ruchu drogowego, który pełni służbę na 

drogach całego powiatu. Natomiast miejscowy komisariat nie ma takich służb i nie dysponuje 

też sprzętem, który pozwalałby na zwalczanie piratów drogowych. W Bolesławcu mieści się 

też zespół techniki kryminalistycznej i są to policjanci, których zadaniem jest uczestniczyć w 

czynnościach na miejscach zdarzeń różnego rodzaju począwszy od kradzieży, włamań, 

napadów rabunkowych, czy też wypadków drogowych. Ponadto sporządzają dokumentację 

techniczną i fotograficzną oraz zabezpieczają ślady kryminalistyczne. Policja w 

Nowogrodźcu nie ma takich policjantów. Wszystkie poważniejsze sprawy, które wydarzą się 

nawet na terenie działania Gminy Nowogrodziec są przejmowane do prowadzania przez 

wydział dochodzeniowo-śledczy w Bolesławcu. To wynika ze specyfiki, bo komisariat nie 

jest w stanie wykonywać wszystkich zadań policji. Do tego są potrzebni wyspecjalizowani 

ludzie, a takowych w komisariacie nie ma. Komisariat wykonuje tylko podstawowe zadania 

policji. Wszystkie sprawy dotyczące wypadków drogowych na terenie całego powiatu są 

prowadzone w Bolesławcu. Policjanci, którzy wychodzą do służby w Nowogrodźcu podlegają 

bezpośrednio dyżurnemu, który ma swoją siedzibę i swoje pomieszczenie w Bolesławcu. Jest 
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to zespół dyżurnych i ci policjanci dyżurni wydają polecenia policjantom, którzy pełnią 

funkcję w Nowogrodźcu, czy na terenie innych gmin. Poza tym budynek w Bolesławcu 

mieści zespół kadr i szkoleń. Kadry obsługują wszystkich policjantów zatrudnionych w 

powiecie bolesławieckim. Jest zespół finansowy, który zajmuje się obsługą finansową 

policjantów. Jest kancelaria tajna, która odpowiedzialna jest za zapewnienie obiegu 

archiwizacji dokumentacji niejawnej. Również jest magazyn broni, depozyt dowodów 

rzeczowych, depozyt zabezpieczonych narkotyków, archiwum – i tych pomieszczeń w 

komisariacie nie ma i nigdy nie będzie. Dlatego postanowił zwrócić się z prośbą o 

dofinansowanie projektu, a jeżeli nie uda się nazbierać kwoty 200 tys. zł to prawdopodobnie 

ten projekt zostanie odłożony na realizację w późniejszym czasie. Uważa, że jest to szansa 

niepowtarzalna i warto z niej skorzystać, bo ci policjanci, którzy pracują w Bolesławcu są 

mieszkańcami powiatu i warto im zapewnić warunki pracy. Poza tym policjanci, którzy są w 

Bolesławcu realizują szereg zadań na rzecz bezpieczeństwa wszystkich mieszkańców 

powiatu. Nie potrzebują wiele – 10 tys. zł, nie jest to wiele patrząc na wpływy, które 

szacowane są w budżecie gminy na rok bieżący. Ma nadzieję, że ta inwestycja ruszy dzięki 

przychylności władz gminy, bo taka okazja może się nie powtórzyć.  

 

Radny R. Jaworski zwrócił się z zapytaniem, z tego co zrozumiał to brakuje 50 tys. zł do 

projektu? 

 

Komendant podinsp. D. Borski odpowiedział, że jeżeli pokażą, że dysponują znaczną częścią 

to otrzymają te środki.  

 

Radny R. Jaworski powiedział, że koszty wybudowania będą dużo wyższe i skąd środki na 

budowę? 

 

Komendant podinsp. D. Borski odpowiedział, że środki na wybudowanie wykłada policja to 

ok. 20 mln zł. Jeżeli środki zostałyby zebrane w tej chwili to projekt byłby wykonany do 

początku następnego roku i na wiosnę można by rozpocząć budowę.  

 

Przewodniczący Komisji K. Czerniak zadał pytanie, czy Komenda ma zapewnienie z 

komendy głównej o finansowaniu jeżeli będzie już 200 tys. zł na projekt, czy będzie to miało 

wymiar zobowiązujący do udzielenia takiej pomocy, a jeżeli nie, to co wtedy?  

 

Komendant podinsp. D. Borski odpowiedział, że ma gwarancję, że jeżeli powstanie ta 

dokumentacja projektowa to komenda powstanie. Projekt został przesunięty z drugorzędnych 

do pierwszorzędnych inwestycji województwa. Jeżeli powstanie projekt to nikt nie pozwoli 

żeby te pieniądze przepadły. Rozumie obawy, ale na wszystko nie ma wpływu. 

 

Radny M. Kruszelnicki zadał pytanie, w którym miejscu powstałaby nowa siedziba 

Komendy? 

 

Komendant podinsp. D. Borski odpowiedział, że jest to ulica Modłowa (miejsce po lotnisku 

wojskowym). Szukają już rozwiązań jak przeorganizować ruch drogowy na ulicy 

Cieszkowskiego, aby mogli włączać się do ruchu obwodnicy bolesławieckiej – skrzyżowanie 

ul. Modłowa, Polna i Cieszkowskiego.  Już w tej chwili skrzyżowanie nie spełnia wymagań i 

ciężko jest się włączyć do ruchu, tym którzy jadą w stronę Kraśnika i jest projekt, aby zrobić 

rondo. Dodał również, że takiego wsparcia nie otrzymają ze strony gminy Osiecznica i gminy 

wiejskiej Bolesławiec.  
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Przewodniczący Komisji K. Czerniak zadał pytanie, w jakim zakresie Komenda Powiatowa 

Policji przerzuca swoje obowiązki powiatowe, a w jakim zakresie miasto Bolesławiec, jak 

wygląda finansowanie współpracy, jaka część działalności będzie przerzucona na miasto, a 

jako część na powiat? 

 

Komendant podinsp. D. Borski odpowiedział, że nie można tego wyliczyć z tego względu, że 

nie wie co jutro zdarzy się w Nowogrodźcu, a jeżeli będzie to poważniejsze zdarzenie to 

przyjadą policjanci z Bolesławca.  

 

Radny R. Jaworski zadał pytanie, jaka jest powierzchnia tej działki? 

 

Pracownik Komendy Powiatowej odpowiedział, że wartość działki otrzymanej na ulicy 

Modłowej i Cieszkowskiego wynosi ok. 6 mln zł i jest o powierzchni ok. 1 ha. W ubiegłym 

tygodni rozmawiał z Komendą Wojewódzką Policji we Wrocławiu i dali mu słowo, że jeżeli 

uzbierają 3/4 kwoty czyli 160-170 tys. zł to Komenda Wojewódzka dołoży resztę pieniędzy 

po wykonaniu tego projektu. Z tego co przekazano ten projekt będzie ważny przez dwa lata. 

Jeżeli prace projektowe zakończą się do końca tego roku lub do końca I kwartału przyszłego 

roku to w przyszłym roku rozpocznie się budowa nowej komendy. 

 

Radny A. Kosior zwrócił się z zapytaniem do Burmistrza, gdyby było dofinansowanie z 

gminy to z jakich środków? 

 

Burmistrz R. Relich odpowiedział, że wstępnie uzgodniony jest termin sesji, która planowana 

jest na dzień 30 marca br., a środki pochodziłyby z innych zadań bieżących, albo 

inwestycyjnych, bądź z rezerwy – innego tytułu nie ma.  

 

Przewodniczący Komisji K. Czerniak zadał pytanie, czy nowa siedziba będzie miała 

nowoczesne standardy? 

 

Komendant podinsp. D. Borski odpowiedział, że komenda będzie spełniać wszystkie 

wymagania użyteczności budynku XXI w.  

 

Z uwagi na brak pytań Przewodniczący Komisji podziękował Komendantowi za udział w 

posiedzeniu.  

Następnie poprosił członków o wstępną opinię. Dodał, że inwestycja jest dosyć duża, ale 

widać niewielkie zaangażowanie gmin w sprawie pomocy.  

 

Burmistrz R. Relich poinformował, że Gmina Bolesławiec w kadencji pracy Wójta K. 

Gawrona wybudowała kompleks w Kruszynie – centrum kulturalno-administracyjne, ale 

jedna część jest przeznaczona komisariatowi Policji w Bolesławcu i dlatego opinia Gminy 

Bolesławiec jest negatywna, bo wcześniej gmina przeznaczyła określone środki na budowę 

tego komisariatu, na bezpłatne użyczenie. W związku z tym nie będzie partycypować w 

kosztach. Gmina Nowogrodziec sfinansowała w całości remont Komisariatu Policji w 

Nowogrodźcu na kwotę ok. 200 tys. zł. Później były mniejsze, choć znacząco finansowe 

udziały w zakupie środków transportu. Od kilku lat współfinansowany jest zakup sprzętu 

komputerowego na poziomie 3 tys. zł.  

 

W wyniku dalszej dyskusji członkowie Komisji zaopiniowali negatywnie wniosek w sprawie 

wsparcia finansowego na wykonanie dokumentacji projektowej budowy nowej siedziby 

Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu. 
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W głosowaniu udział brało 8 osób, „za” opinią negatywną – 6, za opinią pozytywną – 2. 

 

Ad. 4. Burmistrz R. Relich omówił stopień realizacji zadań ujętych w budżecie na rok 

bieżący: 

 przebudowa dróg – wyłoniony został wykonawca dokumentacji projektowej, łącznie z 

uzyskaniem pozwolenia na budowę. Wykonawcą jest p. Aleksandrowicz, który 

prowadzi działalność gospodarczą jako osoba fizyczna, projektant z wieloletnim 

doświadczeniem, wykonywał usługi na rzecz gminy. Zgodnie z umową termin 

wykonania mija 9 kwietnia br. Zakres obejmuje drogi: przy ul. Kolejowej w 

Wykrotach, drogę do gruntów rolnych w Zabłociu, przy ul. Wrzosowej w 

Nowogrodźcu, drogę gminną w Gierałtowie, w Godzieszowie, w Zagajniku i drogę we 

wsi Kierżno. Czynione są starania o środki z dofinansowania z Funduszu Ochrony 

Gruntów Rolnych w Wykrotach i Kierżnie, gdyż według kwalifikacji te dwie drogi 

spełniają kryteria z możliwością dofinansowania do jednego kilometra drogi, 

 wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (do Spółki Hydro-Tech) – 

wykonanie planowane jest w I półroczu w czerwcu br. albo na początku II półrocza br. 

Zadanie powiązane jest z zadaniem, o którym informował na sesji, że 9 lutego br. 

Spółka Hydro-Tech podpisała umowę na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla 

projektu pn. „Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Nowogrodziec - 

etap II” z konsorcjum firm: SAFEGE Oddział w Polsce, z siedzibą w Warszawie 

(Lider Konsorcjum) oraz Biuro Inwestorskie Janusz Rybka z siedzibą we Wrocławiu 

(Partner Konsorcjum). Zakres umowy obejmuje 7 zadań: budowa kanalizacji 

sanitarnej w Czernej, w Nowej Wsi, w Godzieszowie, przebudowa sieci 

wodociągowej w Godzieszowie, budowa kanalizacji sanitarnej w Zebrzydowej - etap 

II, przebudowa sieci wodociągowej w Zebrzydowej, rozbudowa monitoringu sieci i 

stacji uzdatniania wody wraz z urządzeniami służącymi do monitorowania bieżących 

odczytów związanych z parametrami sieci i stacji. Zadanie jest na etapie 

przygotowania zamówienia publicznego na dwa zadania (budowa kanalizacji 

sanitarnej w Czernej i w Nowej Wsi). Przekazanie placu budowy planowane w 

miesiącu maju br. Gdy będzie znana wartość kontraktu to Zarząd Spółki wystąpi o 

objęcie akcji i wypłatę pieniędzy przeznaczonych w budżecie na ten zakres. 

Równolegle przygotowują się do kolejnych zadań, gdyż te zadania chcą uruchomić w 

roku bieżącym w pełnym zakresie tak aby na przełomie połowy roku, jeżeli środki 

finansowe na to pozwolą przystąpić do opracowania dokumentacji projektowej 

budowy kanalizacji sanitarnej we wsi Wykroty,  

 budowa chodnika w miejscowości Nowa Wieś w ciągu drogi wojewódzkiej nr 357 – 

otrzymano od Dyrektora Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu odpowiedź 

negatywną, że zadanie nie będzie współfinansowane, bedzie to być może możliwe w 

roku przyszłym, 

 budowa i przebudowa chodnika na odcinku drogi wojewódzkiej nr 357 przy ul. 

Chrobrego i ul. Słowackiego w Nowogrodźcu – jest to zadanie, które powinno być 

wykonane w roku 2016, bo środki są zaprojektowane. Niestety Zarząd Dróg 

Wojewódzkich samodzielnie w sposób skuteczny nie wyłonił wykonawcy budowy 

chodnika. Minął rok i po wielu interwencjach i zabiegach w trzecim postępowaniu 

przetargowym w formule „zaprojektuj i wybuduj” udało się wyłonić wykonawcę. 

Umowa została podpisana w ubiegłym tygodniu. Tym przedsiębiorcą będzie firma 

Meliobud w Nowogrodźcu. Wartość kontraktu  to 1 mln zł. Otrzymano wystąpienie 

pisemne Zarządu Dróg Wojewódzkich, aby w stopniu do partycypacji czyli 50% na 

50% uzupełnić wkład własny Gminy Nowogrodziec o kwotę 220 tys. zł. Taka zmiana 

przygotowywana jest na najbliższą sesję,  
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 przebudowa drogi powiatowej Gościszów – Ocice – został ogłoszony przetarg. Wynik 

rozstrzygnięcia jest negatywny dlatego, że z pięciu ofert najtańsza była na kwotę 307 

tys. zł. Uzgodniono wspólnie ze Starostą, że przetarg zostanie ogłoszony ponownie i 

jeżeli w kolejnym zamówieniu publicznym wartość nie będzie niższa to wtedy trzeba 

będzie podjąć decyzję o zwiększeniu środków własnych ze strony powiatu bądź 

gminy, 

 przebudowa drogi powiatowej Gierałtów – Czerna – z informacji jakie posiada 

zamówienie nie jest jeszcze ogłoszone. Prawdopodobnie jest to uwarunkowane 

rozstrzygnięciem zamówienia Gościszów – Ocice, 

 budowa budynków z przeznaczeniem na lokale socjalne – została podpisana umowa 

na aktualizację dokumentacji projektowej. Projekt jest sprzed kilku lat, a że zmieniły 

się przepisy to wymaga pewnych zmian. Termin zakończenia wykonania pracy przez 

projektanta mija 30 marca br. Projektodawca w imieniu zleceniodawcy czyli gminy 

jest zobligowany także do złożenia wniosku o pozwolenie na budowę. Ogłoszenie 

przetargu planowane jest w II kwartale br. zgodnie z harmonogramem inwestycji, 

 budowa kotłowni i c.o. w budynku w Milikowie 140 – zadanie zostało zlecone Spółce 

Hydro-Tech jako zarządcy mienia komunalnego w ramach gospodarki mieszkaniowej, 

choć w budynku został sprzedany jeden lokal mieszkalny i wpłynął wniosek o 

sprzedaż drugiego lokalu i z mocy prawa powstaje wspólnota. Z monitów, które 

składają mieszkańcy ogrzewanie elektryczne jest nieefektywne, są wysokie rachunki 

za prąd. Zdecydowali się pierwotnie na takie rozwiązanie z uwagi na stan techniczny 

kotłowni i komina, ale też notoryczne zaległości, czyli brak opłat z tytułu czynszu i 

mediów, 

 przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Lubańskiej – opracowana jest 

dokumentacja: program funkcjonalno-użytkowy, dokumentacja projektowa. Do 15 

marca br. projektant ma złożyć wniosek o pozwolenie na budowę i po otrzymaniu 

pozwolenia zostanie ogłoszony przetarg na realizację zadania. Został złożony wniosek 

o środki unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego,  

 modernizacja i adaptacja pomieszczeń II piętra Ratusza – odbył się pierwszy przetarg i 

postępowanie zostało unieważnione z uwagi na to, że z trzech ofert najtańsza była 

powyżej kwoty zamówienia na wartość 780 tys. zł, a na zadanie kwota zaplanowana w 

budżecie wynosi 490 tys. zł. W związku z tym pomniejszony został zakres rzeczowy 

zadania i zostało ogłoszone nowe postępowanie o zamówienie publiczne. Termin 

składania ofert i otwarcie upływa 17 marca br. Projekt jest istotny gdyż wiąże się z 

projektem teleinformatycznym w ramach współpracy z samorządami, 

 tworzenie i rozwój e-usług publicznych – liderem porozumienia w ramach 

samorządów jest gmina miejska Bolesławiec. Przetarg został ogłoszony i termin 

składania ofert upływa z końcem miesiąca marca br. i jest to na zakup sprzętu i sieci 

teleinformatycznych. Natomiast programy dziedzinowe, programy użytkowe będą 

ogłaszane w drugim etapie, 

 modernizacja Wiejskiego Domu Kultury oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Czernej 

– planuje się ogłoszenie przetargu na przełomie maja – czerwca br.  

 przebudowa placu manewrowego przy OSP w Nowogrodźcu – przetarg zostanie 

ogłoszony do 15 kwietnia lub 30 czerwca br. Zadanie powiązane jest z budową 

parkingu przy GCKiS w Nowogrodźcu, aby na placu budowy był jeden wykonawca, 

 modernizacja budynku Zespołu Szkół w Nowej Wsi – ogłoszono zamówienie w celu 

wyłonienia wykonawcy na opracowanie dokumentacji projektowej. W konsultacji z 

dyrektorem szkoły i radnym został wstępnie zarysowany zakres inwestycji m.in. 

wymiana instalacji wodnej, kanalizacji sanitarnej, elektrycznej, termomodernizacja 

obiektu, remont sanitariatów, 
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 modernizacja pokrycia dachu na Szkole Podstawowej w Nowogrodźcu – umowa 

została podpisana, wykonawca jest na placu budowy i realizuje zadanie. Termin 

wykonania nie jest zagrożony. Na skutek błędów w sztuce jeśli chodzi o prace 

dekarskie, ale też decyzje dotyczące zmiany technologii budowy – dach jest o 

konstrukcji drewnianej, gdzie strop miał być stropem żelbetowym. Pojawiają się też 

nowe fakty: ściany szczytowe są częściowo wykonane z regipsów, a nie są ścianami 

murowanymi, 

 przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Cichej w Nowogrodźcu – jest opracowany 

program funkcjonalno-użytkowy. Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji 

projektowej. Został złożony wniosek o środki unijne w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego, 

 termomodernizacja budynku SPZOZ oraz MGOPS w Nowogrodźcu – liderem zadania 

jest Powiatowy Szpital w Zgorzelcu. Czekają na ocenę merytoryczną wniosku –  

decyzję o przeznaczeniu środków inwestycyjnych, 

 przebudowa sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Asnyka i ul. Kolejowej w 

Nowogrodźcu – w I kwartale br. rozpoczęcie procedury przetargowej, w II i III kw. 

nastąpi wykonanie robót, 

 budowa placu zabaw w Parzycach – zgłoszony został wniosek o pozwolenie na 

budowę. Po upływie 21 dni ogłoszone zostanie zamówienie publiczne w celu 

wyłonienia wykonawcy,  

 fundusz sołecki Gierałtów: budowa wiaty biesiadnej z miejscem na magazynowanie 

sprzętu – ustalono z sołtysem, że zadanie będzie realizowane i nie będzie zmiany, 

 fundusz sołecki Gościszów: zagospodarowanie terenu altany oraz wyposażenie jej w 

meble ogrodowe – zadanie w trakcie realizacji, 

 fundusz sołecki Nowa Wieś: zagospodarowanie terenu przy placu zabaw – 

powiększenie siłowni zewnętrznej – zadanie łączne, ujęte w jednym zamówieniu 

publicznym z Parzycami i Zebrzydową, 

 rewitalizacja płyty ul. Rynek – przetarg zostanie ogłoszony w kwietniu br.  

 przebudowa sali gimnastycznej Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu 

na salę wielofunkcyjną – w dniu dzisiejszym odbyło się otwarcie ofert. Złożonych 

zostało 3 oferty. Jeżeli oferta będzie prawidłowa to zostanie ogłoszony wynik. Został 

złożony wniosek o środki unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, 

 budowa placu zabaw w Zebrzydowej – zlecono projektowanie, 

 zagospodarowanie rekreacyjno-sportowego w Milikowie – zlecono projektowanie, 

 ogrodzenie wiejskiej sali spotkań w Kierżnie – zlecono projektowanie, 

 instalacja półpodziemnych pojemników na odpady komunalne na terenach 

zamieszkania wielorodzinnego – warunki pogodowe nie pozwalały na wykonanie tego 

zadania i wykonawca poprosił o zmianę terminu. Następnie Starostwo Powiatowe 

zaczęło kwestionować odległości od granic nieruchomości z uwagi na lokalizację i w 

chwili obecnej uzgadniana jest nowa lokalizacja, 

 wykonanie oświetlenia drogowego w Godzieszowie, Czernej, Zagajniku i 

modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie – ogłoszono zamówienie publiczne na 

wyłonienie w celu przeprowadzenia audytu. Niestety postępowanie trzeba było 

unieważnić i zostało ogłoszone nowe. 

 

Przewodniczący Komisji K. Czerniak stwierdził, że dużo inwestycji jest już rozpoczętych i 

główne zadania w I półroczu będą rozstrzygnięte.  

 

Burmistrz R. Relich poinformował, że czas płynie bardzo szybko i jeżeli te zadania chcemy 
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zakończyć w roku bieżącym to należy rozpocząć je na najpóźniej w I kwartale, bądź na 

początku II kwartału. Ma nadzieję, że nie będzie zagrożeń finansowych, ale trzeba mieć na 

uwadze, że w trakcie roku jest wiele zmian po stronie dochodów i wydatków.  

 

Radny M. Kruszelnicki zadał pytanie, czy będzie kontynuacja budowy chodnika przy ul. 

Mickiewicza w Nowogrodźcu? 

 

Burmistrz R. Relich odpowiedział, że wnioski są rozpatrywane negatywnie, albo otrzymuje 

odpowiedzi, które w zasadzie nic nie wnoszą. Z tych wniosków, które składał na etapie prac 

projektowych, deklarując współfinansowanie gminy to budowa chodnika przy drodze 

powiatowej przy ul. Słowackiego w Nowogrodźcu, kontynuacja budowy chodnika przy ul. 

Mickiewicza w Nowogrodźcu, drogi w Gościszowie, Czernej, Gierałtowie. Podczas rozmów 

na etapie uzgodnień, które miały charakter słowny (nie posiada protokołu, aby 

udokumentować i nie nagrywa rozmów ze starostą) – starosta przedstawił, że mają 200 tys. zł 

i chcieli wykonać zadanie w Gościszowie jako kontynuację zadania. Proponował zadanie 

budowy chodnika w Nowogrodźcu i ostatecznie nie byli w stanie się porozumieć i zostało 

zadanie Czerna – Gierałtów. Z otrzymywanych informacji – powiat deklaruje kontynuacje 

samodzielnie budowy chodnika w Wykrotach. Jest gotowy podjąć nowe zadania, nawet w 

roku bieżącym jeżeli chodzi o chodniki, szczególnie przy ul. Słowackiego, to zabiega o ten 

chodnik jak jeszcze starostą był p. Przybylski. 

 

(za zgodą Przewodniczącego Komisji radny S. Łaniocha opuścił posiedzenie) 

 

Radny M. Kruszelnicki poprosił o wymianę piasku w piaskownicy przy ul. Różanej w 

Nowogrodźcu oraz zamontowania urządzeń, które będą wymontowane z innego placu zabaw.  

 

(za zgodą Przewodniczącego Komisji radny A. Kosior opuścił posiedzenie) 

 

Burmistrz R. Relich odpowiedział, że jeżeli urządzenia z placu będą w stanie dobrym i 

uzyskają atest to kwestia zmiany lokalizacji jest możliwa.  

Ponadto, w uzupełnieniu swojej informacji poinformował o inwestycji, która nie jest zapisana 

w budżecie – ogłoszono zamówienie publiczne przez Spółkę Hydro-Tech, której gmina jest 

właścicielem na budowę kamienic przy ul. 1 Maja i ul. Bolesławieckiej. W zamówieniu 

publicznym brały udział dwie firmy. Oferta tańsza i zgodna z ogłoszonym zamówieniem 

została przyjęta i umowa będzie podpisana 17 marca br. – jest to firma Meliobud. Wartość 

kontraktu to kwota ok. 3 mln zł. Przekazanie placu budowy nastąpi w dniu podpisania 

umowy.  

 

Ad. 5. Burmistrz R. Relich przedstawił sprawę z ubiegłego roku informując, że we wrześniu 

ubiegłego roku Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu Wydział do Walki z Korupcją 

zwróciła się z prośbą o udostępnienie uwierzytelnionych kserokopii dokumentacji 

dotyczących przetargów na działki o numerach:  

 251/71, 251/72, 251/73, 296/5, 296/6, 296/7, 319/2 obr. 3 Nowogrodziec – są to 

działki na „placu cyrkowym”, które stały się własnością Spółki Hydro-Tech i państwa 

Jancelewicz za zgodą Rady Miejskiej w formie uchwały. Po przetargu w formie 

nieograniczonej i po wycenie nieruchomości zostały sprzedane prawo użytkowania 

wieczystego, 

 kamienicy z kinem, biurem i lokalem usługowym usytuowanej w Rynku 

Nowogrodźca, której nabywcą miał być p. Johna, 

 nieruchomości nabytej od Gminy Nowogrodziec przez p. Irenę Johna-Rudko – p. 
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Skarbnik za zgodą Rady Miejskiej kilka lat temu kupiła działkę budowlaną w 

Wykrotach pod budowę domu jednorodzinnego, 

 budynku wraz z działką po szkole Podstawowej w Parzycach. 

Nie wiemy kto jest (nie będzie wymieniał, choć się domyśla) nadawcą tego rodzaju 

zawiadomienia – udostępniliśmy dokumenty, które zostały przesłane 29 września 2016 r.  

Pojawiają się też komentarze, jak również radni są adresatami pisemnych wystąpień, że w 

gminie sprzedawane są działki za bezcen, albo nieruchomości za bezcen, a nadawcy tych 

pism, czy tych publicznych wystąpień, które mają taki charakter donosu nie rozumieją i nie 

rozróżniają prawa własności i prawa użytkowania wieczystego.  

W przypadku działek przy ul. Bolesławieckiej i 1 Maja dokonano sprzedaży prawa 

użytkowania wieczystego z jednego prostego powodu – gmina Nowogrodziec w latach 

poprzednich sprzedawała prawo własności nieruchomości niezabudowanych w centrum 

miasta i do dzisiaj jest wiele działek, które są niezabudowane, a ich właściciele nie podejmują 

inwestycji. Prawo użytkowania wieczystego pozwala i zobowiązuje właściciela-inwestora do 

zabudowy w okresie od 2 do 5 lat. W sytuacji gdy tego prawa nie zrealizuje gmina ma prawo 

pierwokupu i odkupienia po cenie sprzedaży. Te działki, co warto wiedzieć są działkami dwu 

arowymi, są bardzo wąskie. Zostały wycenione przez rzeczoznawcę majątkowego, został 

sporządzony wykaz nieruchomości do sprzedaży i został ogłoszony przetarg, czyli każdy kto 

był zainteresowany mógł taką działkę nabyć w przetargu nieograniczonym. Odbyła się 

licytacja, zostały złożone oferty i w konsekwencji zostały podpisane umowy w formie aktu 

notarialnego. Warto chyba się cieszyć, że osoby prywatne zamierzają zainwestować kilka 

milionów złotych i to jest chyba niezaprzeczalny atut i rozwój miasta szczególnie, że 

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje tam budowę kamienic 

mieszkalnych i usługowych i odtwarzamy tkankę miasta za pieniądze prywatne w części, bo 

część to inwestycja własna, którą realizuje Spółka Hydro-Tech za pieniądze komunalne w 

tym konkretnym przypadku. Brak mieszkań istnieje na rynku – przyjmuje bardzo wielu 

młodych ludzi, także mieszkańców w starszym wieku, którzy chcieliby poprawić swój byt i 

taka możliwość po realizacji tej inwestycji będzie.  

Następnie przedstawił różnice i podobieństwa między własnością a użytkowaniem 

wieczystym (informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu).  

Dodał również, że osoby, które zabierają głos to działają ze szkodą dla gminy, albo nie mają 

tej wiedzy, albo jest to działanie intencyjne. Zaapelował, aby się zastanowić nad różnymi 

wypowiedziami, bo są krzywdzące i powodują zniesławienie, szczególnie jego osoby i na 

pewno tej sprawy tak nie pozostawi. 

Druga rzecz, jeżeli chodzi o przedsiębiorcę p. Johnę, który na skutek tego zawiadomienia 

został też objęty wstępnym postępowaniem – zapytał co się stało. Ta nieruchomość została 

także sprzedana w drugim przetargu, nie w pierwszym, za wartość 310 tys. zł ceny 

wywoławczej z postępowania o zamówienie publiczne – rzekomo za bezcen. Te osoby, które 

znają obiekt wiedzą jak wyglądał na dzień sprzedaży. Z podsumowania operatu 

szacunkowego, który wykonał rzeczoznawca majątkowy (na dzień sporządzenia operatu) 

wynikało: „W obecnym stanie budynek kina jest bardzo znacznie zdewastowany. Pozbawiony 

wszelkich niezbędnych pomieszczeń dla właściwego funkcjonowania kina. Mury są 

zawilgocone, w piwnicy znajduje się składowisko śmieci. Na parterze jest również wiele 

śmieci i zdewastowanego sprzętu. Nad częścią schodów prowadzących na piętro zawalił się 

fragment stropu drewnianego, znacznie uniemożliwiając przejście na piętro. Piętro budynku 

kina jest również poważnie zdewastowane, brak krzeseł na widowni, sufity podwieszone leżą 

częściowo na widowni, częściowo wiszą zaczepione jednym, dwoma wieszakami do stalowej 

belki. Pomieszczenie kabiny projekcyjnej, pomieszczenie pomocnicze dla operatora zawalone 

są gruzem ze stropu nad piętrem. Generalnie oba przedmiotowe budynki w pełni kwalifikują 

się do kapitalnego remontu. W obu budynkach należy bezwzględnie w pomieszczeniach 
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piwnicy po osuszeniu ścian wykonać przeciw wilgociową izolacją pozioma i pionową ścian” 

itd. Łącznie z dachem, który został zawalony i dziura w dachu była wielkości średnicy kilku 

metrów. Radni, którzy na podstawie jego rekomendacji podejmowali zgodę w formie uchwały 

– zdecydowano się na zagospodarowanie tej części budynku, a tamtą postanowiono z uwagi 

na brak środków finansowych i stan techniczny. I to jest też pytanie o odpowiedzialność 

ówczesnych władz gminy za majątek – do jakiego stanu majątek gminy został doprowadzony. 

Podkreślił, że bardzo mu zależy i cieszy się jak mieszkańcy gminy inwestują pieniądze, swoje 

prywatne i uczestniczą w rozwoju miasta, czy gminy w wielu miejscach. Warto to szanować i 

cenić i nie odganiać inwestorów, bo to jest po prostu absurd. P. Skarbnik kupiła w 

postępowaniu przetargowym działkę, mogła kupić w obrocie wtórnym, bo sprzedawanych 

jest działek bardzo dużo, ale chciała od gminy, żeby trochę pieniędzy wpłynęło do budżetu i 

dzisiaj jest na etapie postępowania wyjaśniającego, że zaszło jakież przestępstwo, chyba 

korupcji z uwagi na zakres wydziału i kompetencji tego działu policji. Budynek wraz z 

działką po szkole podstawowej w Parzycach – żadnego budynku w gminie nie zaproponuje do 

sprzedaży dlatego, że ponosi bardzo wysoką cenę za ten fakt. Po pierwsze, Rada Miejska 

wyraziła zgodę po pozytywnej opinii pierwotnie Rady Sołeckiej i na zebraniu wiejskim w 

miejscowości Parzyce została podjęta uchwała wyrażająca zgodę na sprzedaż. Dziwi się, że 

takie sytuacje w gminie mają miejsce. Związana z tym sprawa, po części jeżeli chodzi o 

gospodarowanie nieruchomości, to toczy się postępowanie wyjaśniające, a tu jest konkretny 

adresat, czyli Obywatelskie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych VE-TO, które złożyło 

zawiadomienie w policji o rzekomym popełnionym przestępstwie przez Burmistrza 

Nowogrodźca przy ul. Bolesławieckiej (kamienice 6, 7 i 8). Informował o tym, nikt tego nie 

ukrywał, był problem z sufitami w kamienicach. Starano się podejmować działania zaradcze. 

Na skutek zawiadomienia Powiatowy Inspektor Nadzoru decyzją z 28 września 2016 r. 

nakazał czynności do wykonania, pierwotnie w terminie do 1 grudnia 2016 r. i w drugim 

terminie do 30 czerwca 2017 r. wykonać w lokalach mieszkalnych wyprawy tynkarskie 

łącznie z sufitami podwieszanymi. Wykonali to zadanie, które opiewało na koszt łącznie 

61.301 zł. Wystąpili po uprzednim bezskutecznym kilkukrotnym wezwaniu do wykonawcy p. 

Sebastiana Jonika firmy Basspol. Niestety firma ogłosiła upadłość. Sędzia Komisarz Sądu 

Rejonowego w Opolu V Wydział Gospodarczy  prowadzi sprawę upadłościową. 

Zabezpieczenie tytułem roszczeń zostało zgłoszone do masy. Na polisie z tytułu umowy jest 

gwarancja Towarzystwa HDI Asekuracja na kwotę 22.602 zł. Nie stanowi to zagrożenia 

zdrowia i życia, jak niektórzy twierdzą. Toczy się w tej chwili postępowanie wyjaśniające, 

zeznania składali p. Jancelewicz, p. Buźniak i mieszkańcy lokali mieszkalnych przy ul. 

Bolesławieckiej. Oczekiwałby takiego zawiadomienia ze strony Obywatelskiego 

Stowarzyszenia w sprawie dachu na Szkole Podstawowej w Nowogrodźcu – zawiadomienie 

popełnienia czy podejrzenia przestępstwa przez p. W. Tomaszewskiego dyrektora szkoły, 

zastępcy burmistrza p. J. Katy, który w latach 1996-2004 nadzorował inwestycję i odpowiadał 

za nadzór budowlany, jego brata, który wykonywał na zlecenie generalnego wykonawcy dach 

bezumownie (twierdzi tak na podstawie oświadczenia inspektora nadzoru, którym był p. 

Andrzej  Muszyński) i być może też p. Edwarda Szczerbienia jako Burmistrza Nowogrodźca, 

który tą inwestycję z racji swojej funkcji realizował. I szkoda, że tu gdzie jest najbliżej tak 

źle, tego nikt publicznie nie podnosi, nie dostrzega problemu, a wartość jest o wiele wyższa. 

Trudno mówić o tym bez emocji – nigdy gmina nie będzie się rozwijać jeżeli swoich 

własnych mieszkańców będziemy podawać do różnych instytucji w takiej formie i trybie 

mówiąc, że to jest działanie obywatelskie, bo to nie jest działanie obywatelskie. Jeżeli to jest 

jakąś formą zadośćuczynienia rzekomo osobom pokrzywdzonym za to, że osoby czują się 

zniesławione i zabiegają o swoje dobre imię za różnego rodzaju wpisy w internecie, czy na 

murach, drogach to tego nie można równoważyć. Każdy odpowiada za swoje czyny w 

związku z tym w ramach demokracji i odpowiedzialności funkcji publicznych, które są 
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pełnione, ale jest życie prywatne i nie są osobami, którymi można poniewierać. Też 

sprawowanie takiej funkcji do niczego nie upoważnia, w jakiś sposób nadzwyczajny. 

Oczywiście poddają się krytyce, bo takie jest prawo mieszkańców. Dodał, że przedkładając tą 

informację, chciałem przekazać w jakich warunkach pracujemy.  

 

Innych tematów nie zgłoszono wobec tego Przewodniczący Komisji K. Czerniak o godz. 

16:30 zamknął posiedzenie.  
 

          Protokołowała:                                                                          Przewodniczył: 

 

      Jolanta Janeczko                                                                      Kazimierz Czerniak 

 

Podinspektor ds. obsługi                                                             Przewodniczący Komisji 

      Rady Miejskiej                          

 

 


