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Protokół nr 20/17 

ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Nowogrodźcu 

odbytego 29 marca 2017 r. 

 

pod przewodnictwem Przewodniczącej Rady Miejskiej Antoniny Szelechowicz. 

 

Godz. rozpoczęcia – 14:30 

Godz. zakończenia – 17:00 

 

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 

Nieobecni radni: Arkadiusz Kosior, Stanisław Łaniocha, Barbara Wójtowicz-Prusinowska. 

 

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli: 

1) Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich; 

2) Z-ca Burmistrza Dariusz Jancelewicz; 

3) Skarbnik Gminy Irena Johna-Rudko; 

4) Dyrektor Zakładu Obsługi Szkół Marta Kołodziejska; 

5) Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu A. 

Lityńska. 

 

Temat posiedzenia: 

 
1. Otwarcie posiedzenie. 

2. Opiniowanie projektów uchwał na XXXVI sesję. 

3. Sprawy różne i zakończenie posiedzenia. 

 

Przebieg posiedzenia: 

 

Ad. 1.  Otwarcia posiedzenia i powitania zebranych dokonała Przewodnicząca Rady A. 

Szelechowicz.  

 

Ad. 2. Opiniowanie projektów uchwał: 

 

1) w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowogrodziec w 2017 roku; 

 

Z-ca Burmistrza D. Jancelewicz zapoznał z treścią uchwały. Dodał, że w 2012 roku zmieniła 

się ustawa o ochronie zwierząt i od tego roku rada gminy co roku uchwala program. Jest to 

program jednoroczny i prawie niezmienny, nastąpiły bardzo niewielkie zmiany. Zgodnie z art. 

11a ustawy gmina musi zapewnić: 

 bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt, 

 opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie, 

 odławianie bezdomnych zwierząt, 

 obligatoryjną sterylizację prowadzoną w schronisku dla zwierząt, 

 poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt, 

 usypianie ślepych miotów, 

 wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt 

gospodarskich, 

 całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych. 
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W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję. 

 

Opinia pozytywna dla projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 

Nowogrodziec w 2017 roku. 

W głosowaniu brało udział 12 radnych, „za” opinią pozytywną – 12, „przeciw” – 0, 

„wstrzymujących się” – 0. 

 

2) w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy i Miasta 

Nowogrodziec; 

 

Burmistrz R. Relich poinformował, że na podstawie wniosku Zarządu Spółki Hydro-Tech, 

której Gmina jest właścicielem, w osobie Prezesa Zarządu Jacka Ruchały wnioskuje o 

przedłużenie czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w 

wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Wniosek został złożony przez Prezesa Hydro-

Tech 17 lutego br. W uzasadnieniu motywuje utrzymanie, przedłużenie obowiązujących taryf 

do końca lipca br. Jednakże istnieje możliwość, po ocenie finansowej na podstawie 

sprawozdania spółki za rok 2016 przedłużenie o okres czasu nie dłuższy jak 1 rok. W tym 

czasie, czyli od podjęcia uchwały do końca okresu wnioskowanego, będzie to też 

przedmiotem pracy Rady nad sprawozdaniem spółki w ramach działalności statutowej, ocena 

i w efekcie głosowanie, poprzedzone też decyzją Zgromadzenia Wspólników. 

Przypuszczalnie, choć tego dzisiaj przesądzić nie jest w stanie, taryfy będą obowiązywać 

przez kolejny okres czasu, ale na tą ostateczną decyzję potrzebują trzy miesiące. Stąd projekt 

uchwały jest uzasadniony i prosi o przyjęcie tego projektu. Dla mieszkańców, czyli 

odbiorców usług nie następują zmiany. Ważną informacją, która jest dedykowana radnym to 

jest współpraca z mieszkańcami w zakresie, jest to pewien proces związany z oddawaniem 

ścieków ze zbiorników bezodpływowych do oczyszczalni ścieków jako jedynego punktu 

zlewnego. Ten poziom procentowy nie ulega zmianie, a jeżeli już to tylko nieznacznie. To 

może spowodować zwiększenie przychodów Spółce, obniżenie kosztów jednostkowych, co 

może mieć wpływ na taryfy. Istotne jest to, że mieszkańcy, którzy dzisiaj już korzystają z 

kanalizacji sanitarnej ponoszą odpłatność w pełnej wysokości i to jest co łączyć powinno 

wspólnotę samorządową to ten solidaryzm w pewnych przedsięwzięciach. Priorytetem są 

wszelkie wydatki finansowe i wszelkie działania, które były podejmowane i są podejmowane, 

bo ogłoszony jest już przetarg na budowę kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi i Czernej, stąd 

w terminach określonych kryteriami dotacji z funduszu spójności i zgodnie z przepisami 

prawa zamówień publicznych oczekują na złożenie ofert, a w konsekwencji wybór 

wykonawcy i realizację zadania. Najistotniejsza jest ochrona środowiska i ochrona zdrowia 

mieszkańców, którzy w danym miejscu mieszkają i korzystają z zasobów wodnych. Zmiany, 

o których będzie informował, a będą następstwem zmian bardzo istotnych jeżeli chodzi o 

prawo wodne to ustawodawca bardzo usilnie stawia na gospodarowanie wodami, czyli na 

zatrzymanie wody jak najdłużej w miejscu zamieszkania.  

 

W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję. 

 

Opinia pozytywna dla projektu uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania 

dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 

ścieków na terenie Gminy i Miasta Nowogrodziec. 

W głosowaniu brało udział 12 radnych, „za” opinią pozytywną – 12, „przeciw” – 0, 

„wstrzymujących się” – 0. 
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3) w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta 

Nowogrodziec; 

 

Burmistrz R. Relich poinformował, że projekt uchwały jest odzwierciedleniem uzgodnień, 

które były z radnymi poczynione na szkoleniu. Jest to zmiana systemu w zakresie 

gospodarowania odpadami i selektywnej zbiórki. Istotą jest to czego oczekuje ustawodawca, 

czyli zwiększenie w kolejnych latach poziomu selektywnej zbiórki. Przechodzimy na system  

indywidualny, system workowy. Ceny będą znane w wyniku zamówienia publicznego, które 

zostanie ogłoszone. Ta uchwała będzie szkieletem specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia dla zamówienia publicznego. Termin umowy obowiązującej mija 30 czerwca br.   

 

Następnie Z-ca Burmistrza D. Jancelewicz zapoznał z treścią projektu uchwały. 

 

Radny M. Kędzia zadał pytanie, czy jest możliwość zwiększenia częstotliwości zbiórek 

odpadów wielkogabarytowych? 

 

Z-ca Burmistrza D. Jancelewicz odpowiedział, że w regulaminie należy tylko opisywać 

ogólnie, że gmina będzie przeprowadzała zbiórki okresowe i tak jest opisane. Natomiast w 

przetargu będzie wskazane ile tego odbioru będzie.  

 

Burmistrz R. Relich dodał, że w regulaminie jest określone „co najmniej”, w zależności od 

oceny sytuacji i sugestii jak jest taka potrzeba. Pamięta, jak prace rozpoczynane były w 

nowych realiach prawnych, pamięta rozmowy, które toczyły się w taki sposób, że ludzie 

posprzątają strychy, piwnice i docelowo liczba tych ponadgabarytów powinna być 

sukcesywnie niższa. Ona nie jest niższa, jest porównywalna, choć chwilami rośnie. 

Powinniśmy, bo za to płacimy, aby tam się znajdowały odpady, te które zgodnie z 

regulaminem powinny być, a nie z działalności gospodarczej, nie od sąsiadów spoza gminy. 

Nie chcieli wprowadzać bardzo restrykcyjnych kontroli, żeby identyfikować mieszkańca tak 

jak na punkcie selektywnej zbiórki odpadów przez dowód i dokument potwierdzający 

uiszczenie opłaty. Ten system się bilansuje. Istnieje ryzyko, to jest wyzwanie, skokowy 

wzrost poziomu selektywnej zbiórki. Czy indywidualny system poprawi to, to czas pokaże. 

Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych i poczynione inwestycje, 

automatyzacja procesu segregowania odpadów pozwoli na częściowe wykonanie tej pracy za 

mieszkańców. To może się przenieść później na opłaty dla mieszkańców, a wnoszenie 

jakichkolwiek opłat jest rzeczą niepopularną i w związku  z tym należałoby w ramach 

konsultacji społecznych, w rozmowie z mieszkańcami, na zebraniach wiejskich rozmawiać o 

tym i poruszać ten problem.  

 

Radna B. Sikora poinformowała, że pojawił się problem z oponami rolniczymi – rolnicy nie 

mają gdzie oddać. 

 

Z-ca Burmistrza D. Jancelewicz odpowiedział, że to nie jest odpad komunalny i gmina nie 

może się takimi odpadami zajmować, bo jest ustawa o odpadach i organami jest Starosta i 

Marszałek. Każdy kto prowadzi działalność gospodarczą, zgodnie z ustawą o odpadach 

powinien mieć program gospodarki odpadami. 

 

Burmistrz R. Relich dodał, że dystrybucja czy zagospodarowanie istnieje. Gmina w ramach 

gospodarki komunalnej nie przyjmuje i w związku z tym nie ponosi kosztów i jednostkowo 
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nie obciąża mieszkańców z tytułu opłaty. Czy istnieje rozwiązanie, które gmina mogłaby 

zaproponować – na to pytanie w tej chwili nie jest w stanie odpowiedzieć. 

 

Radny K. Czerniak zadał pytanie, czy po wprowadzeniu nowego systemu zbiórki odpadów 

komunalnych będzie ponowna weryfikacja tych gospodarstw domowych, które mają 

podpisaną umowę, a u tych którzy umów nie mają jak będzie egzekwowana sprawa? 

 

Z-ca Burmistrza D. Jancelewicz odpowiedział, że wszystko jest zinwentaryzowane i nie ma 

kogoś takiego. Jeżeli ktoś nie składa deklaracji to jest system, który to wychwytuje. 

 

Burmistrz R. Relich dodał, że mieszkańcy są bardzo aktywni, składają deklaracje związaną z 

czasową zmianą miejsca zamieszkania i liczbą członków rodziny w gospodarstwie domowym 

i te deklaracje w poczcie codziennie się pojawiają, także mieszkańcy z tego prawa korzystają i 

to czynią. Jeżeli chodzi o nowo urodzonych to urząd jest aktywny, ale mieszkańcy też o tym 

pamiętają. Rzeczą, która będzie sprawiać problemy to jest kwestia zameldowania, miejsca 

zamieszkania i formy udokumentowania. W ewidencji ludności nastąpiły zmiany i w związku 

z tym jest konieczna współpraca z radnymi, sołtysami oraz praca urzędników. 

 

Radny R. Jaworski zadał pytanie, jeżeli ktoś będzie potrzebował większą ilość worków to 

będzie musiał zapłacić za dodatkowy worek? 

 

Burmistrz R. Relich odpowiedział, że nie ponieważ będzie to w ramach opłaty. Jest kwestia 

stojaków, albo dzierżawa, albo zakup samodzielnie na własny koszt, bądź worek może być 

wolny. 

 

Radna K. Kiecenka powiedziała, że rozmawiali na szkoleniu, aby z oszczędności zakupić 

stojaki dla mieszkańców. 

 

Burmistrz R. Relich odpowiedział, że nie chcieliby umieszczać tego w systemie, ale jeżeli 

taka możliwość będzie i taka nadwyżka finansowa, bo o sposobie części jeżeli chodzi o 

przeznaczenie środków to sfinansowano zakup podziemnych pojemników w mieście. 

 

Radna K. Kiecenka poinformowała, że obawia się tego, że te koszty zostaną zwiększone 

jeżeli chodzi o wywóz odpadów komunalnych dla każdego mieszkańca i czy każdy na pewno 

poczuje się do tego obowiązku, żeby w jakiś sposób zagospodarować to miejsce, aby te worki 

nie fruwały po całej wsi.  

 

Radny K. Czerniak powiedział, że widzi to w sąsiednich gminach, że jest to tak zrobione, że 

każdy wynosi worek wtedy kiedy jest zbiórka. Jeżeli jest stojak to będzie musiał być 

przykrywany.  

 

Radna A. Bochenek poinformowała, że otrzymała informację od mieszkańca z Zebrzydowej, 

że przywiózł śmieci na Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych i nie przyjęto mu 

tych śmieci z powodu braku miejsca, więc należałoby zastanowić się nad częstotliwością 

opróżniania pojemników.  

 

Z-ca Burmistrza D. Jancelewicz odpowiedział, że mogło się tak zdarzyć, bo odpady są 

zabierane na drugi dzień po zgłoszeniu.  
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Burmistrz R. Relich odpowiedział, że jego głównym zadaniem jest sprawdzenie dowodu 

osobistego i opłat. Była to chyba sytuacja wyjątkowa.  

 

Z-ca Burmistrza D. Jancelewicz dodał, że w regulaminie jest zapisane, że jeżeli są jakieś 

nieprawidłowości to podany jest numer telefonu i mieszkańcy powinni to zgłaszać.  

 

Radny M. Kruszelnicki zadał pytanie, czy za pojemniki na odpady budowlane, remontowe 

trzeba będzie zapłacić? 

 

Z-ca Burmistrza D. Jancelewicz odpowiedział, że tylko za dzierżawę pojemnika, a za odpady 

nie. 

 

Radny K. Czerniak zadał pytanie, czy jest różnica w gospodarstwach gdzie są podpisane 

umowy na oddawanie odpadów komunalnych a odpady związane z działalnością 

gospodarczą, bo nieraz tak się spotyka, że te odpady są oddawane jako komunalne, czy jest 

możliwość rozgraniczenia odpadów z działalności gospodarczej a odpadów komunalnych? 

 

Z-ca Burmistrza D. Jancelewicz odpowiedział, że są to tylko odpady komunalne. 

Przedsiębiorca musi mieć plan gospodarki odpadami i musi oddawać zgodnie z innymi 

przepisami.  

 

Radny K. Czerniak poruszył sprawę rolników, którzy nie mają świadomości gdzie zdawać 

zużyte opakowania po nawozach, czy środkach chemicznych.  

 

Z-ca Burmistrza D. Jancelewicz odpowiedział, że nie tylko rolnicy mają problem, bo dentyści 

i ludzie którzy wymieniają opony, zakłady mechaniczne. Oni powinni sami z siebie 

zagwarantować sobie, a chodzi tylko o kwestie finansowe.  

 

Radny K. Czerniak zadał pytanie, czy można im podpowiedzieć jakie firmy to robią i w jakim 

zakresie. 

 

Burmistrz R. Relich odpowiedział, że postara się przygotować taką informację. 

 

W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję. 

 

Opinia pozytywna dla projektu uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i 

porządku na terenie Gminy i Miasta Nowogrodziec. 

W głosowaniu brało udział 12 radnych, „za” opinią pozytywną – 12, „przeciw” – 0, 

„wstrzymujących się” – 0. 

 

4) w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy i Miasta Nowogrodziec  

i zagospodarowania tych odpadów; 

 

Z-ca Burmistrza D. Jancelewicz zapoznał z treścią uchwały. 

 

W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję. 

 

Opinia pozytywna dla projektu uchwały w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w 

zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy i 
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Miasta Nowogrodziec  i zagospodarowania tych odpadów. 

W głosowaniu brało udział 12 radnych, „za” opinią pozytywną – 12, „przeciw” – 0, 

„wstrzymujących się” – 0. 

 

5) w sprawie nabycia nieruchomości; 

 

Burmistrz R. Relich zapoznał z treścią uchwały. Dodał, że jest to działka, która bezpośrednio 

przylega do własności gminy w Nowogrodźcu pomiędzy Szkołą Podstawową a boiskiem 

wielofunkcyjnym Orlik. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oznaczona 

jest symbolem 01US, czyli teren rekreacyjno-sportowy. Właściciele zwrócili się z prośbą o 

rozważenie możliwości zakupu nieruchomości do zasobu komunalnego gminy. W latach 

wcześniejszych intencją Rady Miejskiej, na wniosek ówczesnego burmistrza w związku z 

przekształceniem tego terenu z funkcji mieszkaniowej na teren, który jest zgodny w zasadzie 

z bardziej celami publicznymi gminy jak osoby prywatnej, choć też osoba prywatna może 

wybudować na danej nieruchomości zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego 

obiekt sportowy. W wyniku wstępnego porozumienia, które ma charakter warunkowy 

będziemy dążyć, po podjęciu uchwały, do nabycia nieruchomości i podpisania umowy kupna-

sprzedaży w formie aktu notarialnego. Wartość nieruchomości, która zostanie ostatecznie 

określona i będzie wynikiem wyceny rzeczoznawcy majątkowego, niemniej jednak właściciel 

oczekiwałby tytułem zapłaty kwoty w wysokości ok. 160 tys. zł. W latach 2007-2008 

negocjował w imieniu gminy z p. K. zakup tej nieruchomości na budowę boiska 

wielofunkcyjnego Orlik i wtedy pomimo wielokrotnych prób nie udało się tej transakcji 

sfinalizować. Zdarzały się sytuacje i prawo o tym stanowi, że w przypadku przekształcenia w 

ocenie osoby, która jest właścicielem na niekorzyść to właściciel może się zwrócić do gminy 

o przywrócenie pierwotnej funkcji jeżeli uzna za korzystniejszą, albo o rekompensatę 

finansową z tytułu utraty wartości. Jest to kwestia związana z ewentualnym sporem sądowym. 

 

W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję. 

 

Opinia pozytywna dla projektu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości. 

W głosowaniu brało udział 12 radnych, „za” opinią pozytywną – 10, „przeciw” – 0, 

„wstrzymujących się” – 2. 

 

6) w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości od Agencji 

Nieruchomości Rolnych; 

 

Burmistrz R. Relich zapoznał z treścią uchwały. Dodał, że zakup związany jest z budową 

sieci kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi. 

 

W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję. 

 

Opinia pozytywna dla projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie 

nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych. 

W głosowaniu brało udział 12 radnych, „za” opinią pozytywną – 12, „przeciw” – 0, 

„wstrzymujących się” – 0. 

 

7) w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do 

przedszkola publicznego i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach 

podstawowych, dla których Gmina Nowogrodziec jest organem prowadzącym oraz 

określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów; 
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Dyrektor Zakładu Obsługi Szkół M. Kołodziejska omówiła projekt uchwały wraz z 

uzasadnieniem. 

 

W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję. 

 

Opinia pozytywna dla projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie 

postępowania rekrutacyjnego do przedszkola publicznego i oddziałów przedszkolnych w 

publicznych szkołach podstawowych, dla których Gmina Nowogrodziec jest organem 

prowadzącym oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów. 

W głosowaniu brało udział 11 radnych, „za” opinią pozytywną – 11, „przeciw” – 0, 

„wstrzymujących się” – 0 (nieobecny radny R. Jaworski). 

 

W tym momencie Przewodnicząca Rady A. Szelechowicz ogłosiła przerwę w obradach. 

 

Po przerwie: 

8) w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych publicznych szkół 

podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowogrodziec, 

zamieszkałych poza obwodem tych szkół oraz ustalenia liczby punktów dla 

poszczególnych kryteriów i określenia dokumentów niezbędnych do ich 

potwierdzenia; 

 

Dyrektor Zakładu Obsługi Szkół M. Kołodziejska omówiła projekt uchwały wraz z 

uzasadnieniem. 

 

Burmistrz R. Relich zwrócił się z prośbą – postanowiono, prosząc także dyrektorów, aby 

przestrzegać we współpracy z rodzicami obwodów szkolnych. Wcześniej komunikowano, że 

obwód dla organu prowadzącego jest obwodem, który pozwala, a szczególnie dyrektorom  na 

weryfikowanie czy jest realizowany obowiązek szkolny. Jest to istotne dlatego, że tworzona 

jest nowa sieć szkół podstawowych w stopniu organizacyjnym I-VIII. Po podjęciu uchwał w 

dniu jutrzejszym, kolejnym działaniem będzie sprawa arkuszy organizacyjnych, ich 

zaopiniowanie przez Kuratorium Oświaty i zatwierdzenie przez organ prowadzący. Z 

ogólnym informacji, które mówią o konieczności zatrudnienia nauczycieli, o dostosowaniu 

ich kwalifikacji do zmian wynikających z podstawy programowej, zmiany wynagrodzeń – w 

związku z tym w oparciu o budżet gminy i miasta na rok bieżący nie można odpowiedzieć 

czy plany finansowe, które zostały przyjęte i są następstwem budżetu gminy i miasta są 

planami końcowymi i one prawdopodobnie z akcentem, że na pewno będą musiały ulec 

zmianie w oparciu o zatwierdzony docelowy model szkół. Ustawodawca określił maksymalną 

liczbę uczniów w oddziale szkolnym. W związku z tym tworzenie nowego oddziału przez 

podzielenie zwiększa liczbę godzin, zwiększa liczbę etatów, zwiększa z tym związane 

wydatki, ale ogranicza w innych obszarach.  

 

W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję. 

 

Opinia pozytywna dla projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru do klas 

pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina 

Nowogrodziec, zamieszkałych poza obwodem tych szkół oraz ustalenia liczby punktów dla 

poszczególnych kryteriów i określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia. 

W głosowaniu brało udział 12 radnych, „za” opinią pozytywną – 12, „przeciw” – 0, 

„wstrzymujących się” – 0. 
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9) w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych dla niepublicznych 

przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych 

przez osoby fizyczne lub prawne na terenie Gminy Nowogrodziec oraz trybu i zakresu 

kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji; 

 

Dyrektor Zakładu Obsługi Szkół M. Kołodziejska omówiła projekt uchwały wraz z 

uzasadnieniem. 

 

W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję. 

 

Opinia pozytywna dla projektu uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji 

udzielanych dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania 

przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne na terenie Gminy 

Nowogrodziec oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji. 

W głosowaniu brało udział 12 radnych, „za” opinią pozytywną – 12, „przeciw” – 0, 

„wstrzymujących się” – 0. 

 

10) w sprawie likwidacji Filii Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół im. Józefa 

Piłsudskiego w Nowej Wsi; 

 

Dyrektor Zakładu Obsługi Szkół M. Kołodziejska poinformowała, że zgodnie z dyspozycją 

uchwała o zamiarze likwidacji Filii Szkoły Podstawowej została przesłana do zaopiniowania 

do kuratorium oświaty i związków zawodowych. Związki zawodowe mają 30 dni na 

zaopiniowanie takiego projektu i odstąpienie od wydania opinii wpłynęło dzisiaj i dlatego 

pełne uzasadnienie Rada otrzymała dzisiaj przed posiedzeniem komisji. W uzasadnieniu jest 

opisana droga opiniowania, a także jakie opinie zostały wydane. Jeżeli chodzi o opinie 

związków zawodowych nie są to opinie wiążące. Opinią wiążącą jest opinia kuratora oświaty. 

Ta opinia została wydana w drodze postanowienia i jest to postanowienie nr 74/2017 

Dolnośląskiego Kuratora Oświaty – opiniuje pozytywnie zamiar przekształcenia Szkoły 

Podstawowej w Nowej Wsi poprzez likwidację filii Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół im. 

Józefa Piłsudskiego w Nowej Wsi o strukturze organizacyjnej klas I-III i oddziałami 

przedszkolnymi z siedzibą w Zebrzydowej nr 59. W tym postanowieniu jest podane 

uzasadnienie. Wszelkie dokumenty związane z postępowaniem i z opiniami są dostępne w 

Zakładzie Obsługi Szkół w Nowogrodźcu. 

 

W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję. 

 

Opinia pozytywna dla projektu uchwały w sprawie likwidacji Filii Szkoły Podstawowej w 

Zespole Szkół im. Józefa Piłsudskiego w Nowej Wsi. 

W głosowaniu brało udział 12 radnych, „za” opinią pozytywną – 9, „przeciw” – 0, 

„wstrzymujących się” – 3. 

 

11) w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów w Gminie 

Nowogrodziec do nowego ustroju szkolnego; 

 

Dyrektor Zakładu Obsługi Szkół M. Kołodziejska poinformowała, że projekt uchwały 

również został przesłany do kuratora oświaty i związków zawodowych. Związki zawodowe 

miały 21 dni na przekazanie opinii. Uzasadnienie do projektu Rada otrzymała przed komisją. 

Dolnośląski Kurator Oświaty warunkowo pozytywnie zaopiniował uchwałę. Z uzasadnienia 
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wynika, że uchwała została obarczona błędem, choć to nie jest uznane do końca jako błąd. W 

załączniku nr 4 była dookreślona po poprawkach cała sieć przedszkoli i oddziałów 

przedszkolnych w szkołach podstawowych, czyli była już uporządkowana kwestia związana z 

likwidacją filii Szkoły Podstawowej w Zebrzydowej, która też miała oddział przedszkolny, 

był uporządkowany i wprowadzony poprawnie adres filii przedszkola publicznego w 

Zebrzydowej oraz była informacja o wprowadzeniu oddziałów przedszkolnych do budynku 

Szkoły Podstawowej w Nowogrodźcu. Kurator uznał, że nie powinno się tych rozwiązań 

przyjmować w uchwale w sprawie dostosowania sieci.  

 

W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję. 

 

Opinia pozytywna dla projektu uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i 

gimnazjów w Gminie Nowogrodziec do nowego ustroju szkolnego. 

W głosowaniu brało udział 12 radnych, „za” opinią pozytywną – 12, „przeciw” – 0, 

„wstrzymujących się” – 0. 

 

12) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2017-2019; 

 

Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej A. Lityńska poinformowała, że 

Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2017-2019 powinien być przyjęty, ponieważ 

ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nakłada na gminy obowiązek 

przyjęcia takiego programu. Ten program nie jest pierwszy, bo wcześniej był przyjęty 

program niemniej jednak ustawa mówi, że program przyjmuje się na 3 lata. Można by sobie 

zadać pytanie, dlaczego taki program jest przyjęty? – ponieważ w gminie jest tyle różnych 

instytucji, które zajmują się rodzinami i dziećmi. Program ma za zadanie scalenie w jednym 

dokumencie działań realizowanych przez urząd miejski, ośrodek pomocy społecznej, szkoły, 

zespół interdyscyplinarny, komisja rozwiązywania problemów alkoholowych. Program składa 

się z kilku części – odwołują się do kilku ustaw, które są spójne i mówią wyraźnie co należy 

robić żeby wspierać rodziny, bo należy sobie zdawać sprawę z tego, że szczególnie w obecnej 

dobie rodziny i dzieci są zagrożone. Gminny program systematyzuje działania 

poszczególnych instytucji. Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej też 

wprowadziła nową instytucję – asystenta rodziny. Asystent rodziny zatrudniony jest przez 

ośrodek pomocy społecznej i współpracuje z rodzinami gdzie występują problemy. 

Współpracuje ze szkołą i wszystkimi członkami rodziny, czyli ma na celu pomoc w 

przezwyciężeniu trudności jakie występują w danej rodzinie. Mając na uwadze ustawę o 

wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej pomoc powinna polegać przede wszystkim 

rozwiązywaniu problemów socjalnych, na poprawie ich sytuacji życiowej, zdobywaniu 

umiejętności, wspieraniu w podnoszeniu kwalifikacji przez poszczególnych członków 

rodziny, udzielanie pomocy w poszukiwaniu pracy i utrzymywaniu tej pracy zarobkowej. 

Podejmują różnego rodzaju działania wspierające, żeby udzielać wszelakich form wsparcia, 

żeby jak najwięcej dzieci mogło wychowywać się w rodzinach biologicznych. Czytając 

program można zauważyć, że 39 dzieci przebywa w pieczy zastępczej i należy dążyć do tego, 

żeby dzieci rozwijały się w rodzinach biologicznych. W ślad za tym, że dzieci przebywają w 

pieczy zastępczej gmina ponosi koszt, bo ten koszt jest też zapisany w ustawie. W pierwszym 

roku 10% kosztu wycenionego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, w drugim roku 

30%, a w kolejnym 50%, czyli lepiej podejmować różnego rodzaju działania związane z 

profilaktyką niż dopuszczać do takich sytuacji. Odnośnie współpracy – jest zapis, że 

wszystkie instytucje powinny się wspierać w działaniach i współpracować ze sobą. Program 

zawiera cel główny i cele szczegółowe. Głównym celem programu jest stworzenie 

optymalnych warunków do wychowywania dzieci w środowisku biologicznej rodziny oraz 
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wspierania rodzin dysfunkcyjnych w prawidłowym wypełnianiu obowiązków opiekuńczo-

wychowawczych. Natomiast cele szczegółowe to: budowanie bezpieczeństwa socjalnego 

rodzin, wspomaganie potencjału rozwojowego rodziny, wspomaganie dziecka w środowisku 

szkolnym, podejmowanie działań koordynujących wobec podmiotów zajmujących się 

rodzinami dysfunkcyjnymi. Program też nakłada obowiązek, że każdego roku należy 

monitorować działania – założenia i w ramach tego monitoringu składanie sprawozdania z 

realizacji. Mimo tego, że jest to program na trzy kolejne lata można ten program, jeżeli będzie 

taka potrzeba, zmienić. Dodała, że podstawowym założeniem i efektem programu ma być 

zapewnienie bezpieczeństwa dla dzieci tak, żeby się prawidłowo rozwijały w biologicznych 

rodzinach i unikanie negatywnych czynników.  

 

Burmistrz R. Relich zadał pytanie odnośnie analizy SWOT – czy radni podzielają 

zagadnienia, które są zawarte w tabeli na str. 19, czy trzeba zmienić, uzupełnić, 

podpowiedzieć w którym kierunku, czy jest to ten kierunek, który zawarty jest w projekcie 

uchwały (rozdz. II). Zjawiska, które występują – na sobie doświadczył sytuację, która jest 

niewyobrażalna, że dziecko w wieku szkoły podstawowej czynnie wykonuje pracę. Co innego 

jest praca, którą wykonuje zawodowo i w celu zarobkowym, a co innego jest praca, które 

dziecko wykonuje w domu rodzinnym jako pomoc rodzicom, czyli jako pewien jeden ze 

swoich obowiązków, które przynależą do kształtowania młodego człowieka. 

 

Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej A. Lityńska powiedziała, że 

rzeczywiście taka sytuacja miała miejsce. Jest to rodzina wielodzietna, ale nic nie zmuszało 

tego dziecka ponieważ rodzina korzysta z bardzo dużego wsparcia, ze wsparcia w postaci 

zasiłków rodzinnych i świadczenia wychowawczego i to są ogromne pieniądze ponad 6 tys. 

zł. Dodatkowo ojciec rodziny też pracuje. Można by się głębiej przypatrywać dlaczego to 

dziecko pracuje, bo na pewno nie ma niezaspokojonych podstawowych potrzeb 

żywieniowych.  

 

W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję. 

 

Opinia pozytywna dla projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania 

Rodziny na lata 2017-2019. 

W głosowaniu brało udział 12 radnych, „za” opinią pozytywną – 12, „przeciw” – 0, 

„wstrzymujących się” – 0. 

 

13) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowogrodziec na 2017 

rok; 

 

Skarbnik I. Johna-Rudko przedstawiła proponowane zmiany oraz przedstawiła autopoprawki 

do projektu uchwały.  

 

Burmistrz R. Relich poinformował: 

 odnośnie zadania przebudowa drogi powiatowej Gościszów – Ocice – odbył się I 

przetarg ogłoszony przez Zarząd Dróg Powiatowych na remont drogi. Unieważniono 

postępowanie, oferta była na kwotę 307 tys. zł. Został ogłoszony II przetarg i niestety 

kwota nie zmalała tylko wzrosła na 346 tys. zł. W związku  z tym, żeby móc to 

zadanie zrealizować Starosta zwrócił się z prośbą o zwiększenie udziału środków 

własnych o kwotę 23.749 zł, 

 odnośnie zadania  przebudowa drogim powiatowej Gierałtów – Czerna – starosta 

uznał, że jest to kwota za mała aby ogłaszać zamówienie publiczne. Zostanie 
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wykonany niewielki zakres. Jest to w części uzasadnione ponieważ wzrosły ceny 

masy asfaltu. Stosownego dokumentu jeszcze nie podpisał, ale proponuje tą zmianę do 

projektu budżetu, że ze strony gminy zwiększenie o kwotę 100 tys. zł. Starosta nie ma 

50 tys. zł na zwiększenie budżetu ale zobowiązał się, że w przyszłym roku te 50 tys. zł 

odda, czyli jeżeli będą konstruowane wspólne zadania na rok 2018 to w pakiecie „pół 

na pół” gmina chcąc realizować zadanie powiatowe będzie celowo przeznaczała 200 

tys. zł, a Starosta w ramach budżetu powiatu 250 tys. zł, 

  odnośnie budowy chodnika przy ul. Chrobrego i Słowackiego – umowa została 

podpisana z wykonawcą z firmą Meliobud. Umowa zakłada współfinansowanie w 

50%. Ostatecznie wartość projektu wynosi 1 mln zł, stąd należy zwiększyć środki o 

kwotę 222.640,50 zł. Jest to zobowiązanie solidarne wynikające z umowy, choć 

Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu ogłosiła wynik postępowania i 

podpisała już umowę z wykonawcą i jest w trakcie realizacji w formule „zaprojektuj i 

wybuduj”. Czyniono starania, aby partycypacja gminy pozostała na niezmienionym 

poziomie. 

 

W wyniku głosowania autopoprawki przedstawione przez Skarbnika zostały przyjęte. 

W głosowaniu brało udział 12 radnych, „za” opinią pozytywną – 11, „przeciw” – 0, 

„wstrzymujących się” – 1. 

 

W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję. 

 

Opinia pozytywna dla projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy i 

Miasta Nowogrodziec na 2017 rok. 

W głosowaniu brało udział 12 radnych, „za” opinią pozytywną – 11, „przeciw” – 0, 

„wstrzymujących się” – 1. 

 

14) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowogrodziec; 

 

Skarbnik I. Johna-Rudko przedstawiła proponowane zmiany oraz przedstawiła autopoprawki 

do projektu uchwały.  

 

W wyniku głosowania autopoprawki przedstawione przez Skarbnika zostały przyjęte. 

W głosowaniu brało udział 12 radnych, „za” opinią pozytywną – 11, „przeciw” – 0, 

„wstrzymujących się” – 1. 

 

W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję. 

 

Opinia pozytywna dla projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy i Miasta Nowogrodziec. 

W głosowaniu brało udział 12 radnych, „za” opinią pozytywną – 11, „przeciw” – 1, 

„wstrzymujących się” – 0. 

 

Ad. 3. Przewodnicząca Rady A. Szelechowicz przypomniała radnym o składaniu oświadczeń 

majątkowych za rok ubiegły. 

Burmistrz R. Relich poinformował, że jest dość istotna zmiana ustawowa, że oświadczenia 

będą kontrolowane przez Centralne Biuro Antykorupcyjne. Nic nie sugeruje, tylko prosi o 

bardzo rzetelne, sumienne i dokładne złożenie oświadczenia.  

 

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia Przewodnicząca Rady A. Szelechowicz o godz.  
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17:00 zamknęła posiedzenie.  

 

       Protokołowała:                                                                                    Przewodniczyła: 

 

                                                                                                             Przewodnicząca Rady  

     Jolanta Janeczko                                                                                 

                                                                                                            Antonina Szelechowicz 

        podinspektor  

ds. obsługi Rady Miejskiej 

 

 


