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Protokół nr 21/17 

ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Nowogrodźcu 

odbytego 10 maja 2017 r. 

 

pod przewodnictwem Przewodniczącej Rady Miejskiej Antoniny Szelechowicz. 

 

Godz. rozpoczęcia – 14:30 

Godz. zakończenia – 15:20 

 

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 

 

Nieobecni radni: Ryszard Jaworski, Katarzyna Kiecenka, Mirosław Kruszelnicki, Józef Pełka. 

Spóźniona radna 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) Pracownik Wydziału Inwestycji Mirosław Rutyna. 

 

Temat posiedzenia: 

 
1. Otwarcie posiedzenie. 

2. Opiniowanie projektów uchwał na XXXVII 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 bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości; 

 

Z-ca Burmistrz D. Jancelewcz zapoznał z treścią projektu uchwały wraz z uzasadnieniem. 

 

Radny A. Kosior zadał pytanie – czyli ta droga przez mieszkańców w żaden sposób jest nie 

użytkowana?  

 

Z-ca Burmistrz D. Jancelewcz odpowiedział, że nie bo jest dziura w ziemi. 

 

Burmistrz R. Relich dodał, że jest to wyrobisko kopalniane i wybudowanie drogi w obecnej 

sytuacji jest niemożliwe, czyli porządkujemy stan faktyczny prawny.  

 

W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję. 

 

Opinia pozytywna dla projektu uchwały w sprawie bezprzetargowej sprzedaży 

nieruchomości. 

W głosowaniu brało udział 10 radnych, „za” opinią pozytywną – 10, „przeciw” – 0, 
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„wstrzymujących się” – 0. 

 

2) w sprawie uznania za pomnik przyrody alei drzew – lip, rosnących w pasie drogowym 

drogi powiatowej nr 2326 D w Nowogrodźcu, przy ul. Kolejowej; 

 

Burmistrz R. Relich poinformował, że chodzi konkretnie o aleję lip. Chcemy zachować walor 

przyrodniczy, krajobrazowy jedynej alei w Nowogrodźcu. Nastąpiły wycinki w bezpośrednim 

pasie drogi uzasadniające, jeżeli chodzi o wnioski bezpieczeństwem użytkowników czyli 

kierującymi pojazdami i pieszych. Można w szczególnej sytuacji, jeżeli Rada podejmie 

uchwałę, aleję objąć ochroną przyrodniczą i wtedy wszelkie zabiegi na drzewach będą 

wymagały zabiegów dendrologicznych, owszem bardziej kosztownych, ale nie będą to 

wycinki drzew. Jeżeli konar drzewa jest uszkodzony czy gałęzie zagrażają bezpieczeństwu to 

są takie dzisiaj możliwości aby zachować aleję, zachować drzewa, jednak wiąże się to z 

wydatkowaniem większych środków. Ponieważ aleja znajduje się w pasie drogi powiatowej, 

której właścicielem i zarządcą jest samorząd powiatu bolesławieckiego, podejmując tą 

uchwałę obligujemy zarządcę do określonych działań, a jest to szczególna forma ochrony. To 

nie wyklucza bezpieczeństwo po stronie użytkowników drogi wręcz ją polepsza. Najkrótszą 

drogą rozwiązania problemu jest usunięcie drzewa.  

 

Następnie Z-ca Burmistrz D. Jancelewcz zapoznał z treścią projektu uchwały wraz z 

uzasadnieniem. 

 

Radna B. Sikora zadała pytanie, czy w tym przypadku będzie szybka akcja gdy będą np. 

połamane gałęzie po burzy, czy trzeba będzie mieć pozwolenie? 

 

Burmistrz R. Relich odpowiedział, że jeżeli występuje sytuacja zagrożenia bezpieczeństwa i 

życia, jest sytuacja w której działamy warunkowo to nie, bo trudno czekać w postępowaniu 

administracyjnym na decyzję i zamknąć np. drogę przez powalone drzewo. Ta uchwała 

określa szczegółowe warunki postępowania i obliguje podmioty do należytej staranności. Do 

dzisiaj spotyka się z wnioskami ze strony mieszkańców, radnych rady powiatu – wytniemy bo 

będzie bezpiecznie, bo będzie większa widoczność. Pytanie, czy większa widoczność 

gwarantuje poruszanie się drogą kierujących pojazdem z dozwoloną prędkością, bo można 

wysnuć wręcz odwrotny wniosek, że skoro większa widoczność to będzie jeszcze szybsza 

jazda, czyli odnosimy skutek odwrotny od zamierzonego. Zabudowa szeregowa, gęsta 

zabudowa przy ul. Kolejowej, czy w obrębie skrzyżowania z ul. Mickiewicza stanowi pewną 

barierę, ale każdy uczestnik drogi powinien mieć na względzie bezpieczeństwo wszystkich 

uczestników.  

 

Przewodnicząca Rady A. Szelechowicz przedstawiła prośbę rodziców dzieci z przedszkola w 

sprawie wycięcia 2 sztuk lip, które utrudniają wyjazd z parkingu przedszkola. 

 

Burmistrz R. Relich odpowiedział, że jest to wniosek daleko idący, to znaczy to o czym 

próbujemy rozmawiać, czyli subiektywna ocena, a przy braku kompetencji, mówię o 

kwalifikacjach w tym szczególnym przypadku i szczególnego rodzaju, bo tu jest mowa o 

dendrologach, czyli można wykonać zabiegi pielęgnacyjne przez cięcie bez uszkodzenia 

drzewa, a można tak jak w powszednie obiegowej opinii żeby rozwiązać problem, wyciąć 

drzewo w całości i wtedy będzie rzeczywiście bezpiecznie. Jest to wersja najtańsza, ale jest 

bardzo droga jeżeli chodzi o nieodwracalne koszty społeczne w zakresie ochrony przyrody. 

 

(na posiedzenie przybyła spóźniona radna B. Wójtowicz-Prusinowska i od tego momentu w 
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posiedzeniu uczestniczyło 11 radnych) 

 

Radny A. Kosior opowiedział sytuację jaka miała miejsce w zeszłej kadencji – 

przewodniczący rady złożył wniosek o wycięcie 2 lip naprzeciwko jego posesji z rożnych 

względów. Przyjechali z powiatu wycięli 3 lipy, ale nie te co trzeba i później wycięto jeszcze 

kolejne 2 lipy. W tej chwili jest pustka na ok. 10 m zdrowych wyciętych lip.  

 

Burmistrz R. Relich nawiązał do wypowiedzi radnego A. Kosiora – jest to autentyczny 

przypadek. Na skutek pomyłki nie ma pięciu drzew zamiast dwóch.  

 

Radny A. Kosior powiedział, że w projekcie uchwały jest wykazane 142 szt. lip . Natomiast 

po przeliczeniu miejsc pustych po wycięciu drzew jest ok. 70.  

 

Burmistrz R. Relich powiedział, że jeżeli będzie to w takim tempie to za kilka lat drzew nie 

będzie. Rada może podjąć dwie różne decyzje oceniając argumenty za i przeciw.  

 

Radny A. Kosior powiedział, że jest też duża obawa mieszkańców, bo na drzewach pojawiły 

się cyfry, które świadczą, że te lipy również będą wycięte. Natomiast cyfry na tych lipach są 

w takim miejscu, które ani nie zagraża mieszkańcom, ani nikt tam nie mieszka. Obawa jest 

bardzo duża i jest domniemanie, że te lipy również z różnych względów mogą zostać wycięte.  

 

Burmistrz R. Relich odpowiedział, że interweniowali w Zarządzie Dróg Powiatowych i w 

Zarządzie Powiatu Bolesławieckiego, ale  nie potwierdzono, że jest to działanie służb. Trudno 

sobie wyobrazić inną sytuację, że ktoś samodzielnie oznakował lipy. Prawdopodobnie było to 

wstępne przygotowanie do wycinki, oczywiście poprzedzone zgodą, bo ono nie następuje w 

sposób swobodny.  

 

Radny A. Kosior powiedział, że w zeszłym roku naprzeciw jego posesji miało być wycięte 2 

lipy, ale niestety również zostało wyciętych 5 lip. Obawiają się mieszkańcy i on również się 

obawia. Jest bardzo przyjemnie przejść się tą aleją w lato gdzie lipy kwitną, pszczoły pracują, 

jest masa ptaków. Kiedyś był to bardzo duży walor tej ulicy.  

 

W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję. 

 

Opinia pozytywna dla projektu uchwały w sprawie uznania za pomnik przyrody alei drzew – 

lip, rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2326 D w Nowogrodźcu, przy ul. 

Kolejowej. 

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

„wstrzymujących się” – 0 (radna B. Wójtowicz-Prusinowska nie głosowała). 

 

3) w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/157/16 Rady Miejskiej z dnia 28 kwietnia 2016 

roku w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono funkcje 

kierownicze w przedszkolu i w szkołach, dla których organem prowadzącym jest 

Gmina Nowogrodziec oraz zwolnienia ich od obowiązku realizacji tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i 

opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami, określenia 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli nie wymienionych w art. 43 ust. 3 Karty 

Nauczyciela oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
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nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla 

stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin; 

 

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

 

W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję. 

 

Opinia pozytywna dla projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/157/16 Rady 

Miejskiej z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru 

obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono 

funkcje kierownicze w przedszkolu i w szkołach, dla których organem prowadzącym jest 

Gmina Nowogrodziec oraz zwolnienia ich od obowiązku realizacji tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych 

prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami, określenia tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych 

nauczycieli nie wymienionych w art. 43 ust. 3 Karty Nauczyciela oraz określenia 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach 

stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym 

wymiarze godzin. 

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

„wstrzymujących się” – 0. 

 

4) w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

wsi Godzieszów; 

 

Pracownik Wydziału Inwestycji M. Rutyna poinformował, że projekt uchwały jest 

konsekwencją uchwały Rady Miejskiej z dnia 30 sierpnia 2016 r. o przystąpieniu do prac nad 

tymi zmianami. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania wsi Godzieszów dotyczy 

terenów rolnych przylegających do węzła autostradowego i do obwodnicy drogi 

wojewódzkiej 296. Powierzchnia tych zmian to 1,6 ha. Uchwała ta przeznacza dotychczasowe 

tereny rolne na tereny obsługi komunikacji związane z węzłem autostradowym i 

skrzyżowaniem dróg wojewódzkich i krajowych. Jest to zmiana, która pozwoli lokalizować 

usługi związane z obsługą komunikacji takiej jak parkingi, miejsca obsługi podróżnych, 

usługi hotelarskie, stacje obsługi samochodów itp.  

 

Radny A. Kozioł zadał pytanie – to nie są działeczki gminne, to są prywatne? 

 

Burmistrz R. Relich odpowiedział, że nieruchomość stanowi własność prywatną.  

 

W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję. 

 

Opinia pozytywna dla projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego wsi Godzieszów. 

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

„wstrzymujących się” – 0. 

 

5) w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Nowogrodziec a 

Gmina Gorzyce; 
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Burmistrz R. Relich poinformował, że projekt uchwały wstępnie został przedstawiony 

poszczególnym Komisjom Rady Miejskiej, które zaopiniowały projekt pozytywnie. Zgodnie z 

projektem organ stanowiący wyraża wolę współpracy z Gminą Gorzyce w powiecie 

sandomierskim. Do projektu załączony jest projekt umowy partnerskiej, uzgodnionej 

wstępnie pomiędzy stronami. Rada Gminy Gorzyce podjęła taką uchwałę i oczekuje decyzji. 

Uzasadnienie, które jest dołączone wskazuje na historyczne uwarunkowania związane z 

zamieszkaniem naszych mieszkańców, którzy po emigracji do Bośni i Hercegowiny 

ostatecznie zamieszkali w Gminie Nowogrodziec. Walory, zalety, docelową formułę 

współpracy, którą określa uchwała Rady wypełnią konkretne działania, jeżeli będą miały 

miejsce. Będzie to zależało od aktywności gmin, organizacji pozarządowych i osób, które 

będą zainteresowane współpracą.  

 

W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję. 

 

Opinia pozytywna dla projektu uchwały w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej 

pomiędzy Gminą Nowogrodziec a Gmina Gorzyce. 

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

„wstrzymujących się” – 0. 

 

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

rok; 

 

Skarbnik Gminy I. Johna-Rudko omówiła proponowane zmiany. 

 

Radna B. Sikora zadała pytanie odnośnie zadania „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów 

rolnych  - część dz. nr 19 w Zabłociu 230.000 zł” – jak ta droga będzie wyglądała? 

 

Burmistrz R. Relich odpowiedział, że drogi, które korzystają z dofinansowania z Funduszu 

Ochrony Gruntów Rolnych są drogami o nawierzchni asfaltowej, bo tylko i wyłącznie pod 

takim warunkiem możemy otrzymać dofinansowanie. Jeśli chodzi o drogę w Zabłociu taką 

deklarację z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych już posiadamy. Żeby móc ogłosić przetarg, 

zamówienie publiczne musimy zapewnić, dysponując kosztorysem inwestorskim w pełni 

pokrycie jeżeli różnicę nie pozwala pokryć np. rezerwa inwestycyjna, która jest rezerwą na 

ewentualne wydatki inwestycyjne, ale też określona limitem co do wysokości. Znacząco w 

kosztach wydatkowych jest ujęta sprawa odwodnienia drogi i dlatego między innymi koszt tej 

drogi jest wysoki. Jest to 615 mb drogi o szerokości 3 m, dwie warstwy asfaltu, czyli warstwa 

podstawowa i warstwa ścieralna.  

 

Radna B. Sikora zadała pytanie, jakie droga musi spełnić wymogi żeby otrzymać takie 

dofinansowanie? 

 

Burmistrz R. Relich odpowiedział, że muszą to być drogi dojazdowe do pól. Staramy się 

jeszcze o dofinansowanie, ale nie ma jeszcze decyzji o dofinansowanie do drogi przy ul. 

Kolejowej w Wykrotach. Ponadto, przesuwamy środki, gdyż środki mamy ograniczone, czyli 

pożyczamy pieniądze z inwestycji przy ul. Cichej w Nowogrodźcu. Liczymy na to, że po 

ogłoszeniu zamówień publicznych, po wyłonieniu wykonawcy, na podstawie ofert te kwoty 

na to zadanie inwestycyjne będą niższe i to znacząco, ale może być inaczej.  

 

Radna B. Sikora powiedziała, że dlatego pyta bo było wiele wniosków o przebudowę dróg 

dojazdowych do gruntów. Dlaczego ta droga się zakwalifikowała, a inne nie? 
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Burmistrz R. Relich odpowiedział, że to nie zależy od nas, to zależy od Dolnośląskiego 

Urzędu Marszałkowskiego Wydziału Zamiejscowego w Jeleniej Górze. Na podstawie 

naszych wniosków kwalifikuje drogę i podejmuje decyzję o jej dofinansowaniu. Nie 

samodzielnie oczywiście, bo są osoby umocowane kompetencyjnie. Jeżeli są podstawowe 

kryteria i droga spełnia te kryteria to można liczyć na dofinansowanie choć jak w każdej 

sytuacji ograniczeniem są środki. Szacujemy, że do tej drogi otrzymamy ostatecznie 120.000 

zł.  

 

Radny A. Kozioł zadał pytanie, czy to jest do końca droga gminna? 

 

Burmistrz R. Relich odpowiedział, że w całości jest to droga gminna. Jest to droga od 

zabudowy miejsca hodowli kaczek i gęsi do drogi gminnej, która prowadzi w kierunku 

Gminy Bolesławiec. Będzie to droga, która łączy drogi asfaltowe. I jest bardzo korzystna z 

punktu widzenia zagospodarowania komunikacji i rolników, ale też i mieszkańców, którzy 

będą się tą drogą poruszać. 

 

Radna Wójtowicz-Prusinowska stwierdziła, że budowa skateparku jest dość drogą inwestycją. 

 

Burmistrz R. Relich odpowiedział, że ogłoszono zamówienie publiczne, wpłynęła jedna oferta 

na kwotę wyższą jak kwota przewidziana w budżecie. Ta dokumentacja jest kilkuletnia i 

należało ją o kilka elementów zaktualizować do obecnej oferty rynku, bo postęp w tej 

dziedzinie następował dynamicznie. Po ostatecznej wycenie, niestety wartość tej inwestycji 

uległa zwiększeniu i aby móc to zadanie zrealizować wnosimy zmianę do budżetu. 

 

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 11 radnych, „za” opinią pozytywną – 9, „przeciw” – 0, 

„wstrzymujących się” – 2. 

 

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

 

Skarbnik Gminy I. Johna-Rudko omówiła proponowane zmiany. 

 

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 11 radnych, „za” opinią pozytywną – 9, „przeciw” – 0, 

„wstrzymujących się” – 2. 

 

Ad. 3. Wobec zrealizowania porządku posiedzenia Przewodnicząca Rady A. Szelechowicz o 

godz. 15:20 zamknęła posiedzenie.  

 

       Protokołowała:                                                                                    Przewodniczyła: 

 

                                                                                                             Przewodnicząca Rady  

     Jolanta Janeczko                                                                                 

                                                                                                            Antonina Szelechowicz 
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        podinspektor  

ds. obsługi Rady Miejskiej 

 

 

 


