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Protokół nr 13/17 

z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu 

w dniu 25 kwietnia 2017 r. 

 

pod przewodnictwem Przewodniczącego Komisji Kazimierza Czerniaka. 

 

Godz. rozpoczęcia – 14:30 

Godz. zakończenia – 17:30 

 

W posiedzeniu udział wzięli: 

1) Kazimierz Czerniak – Przewodniczący Komisji 

2) Barbara Sikora – Z-ca Przewodniczącego Komisji 

3) Ryszard Jaworski – Członek 

4) Arkadiusz Kosior – Członek 

5) Józef Pełka – Członek 

6) Mirosław Kruszelnicki – Członek 

7) Aneta Bochenek –  Członek 

Nieobecni radni: Stanisław Łaniocha, Barbara Wójtowicz-Prusinowska. 

 

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli: 

1) Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich; 

2) Skarbnik Gminy Irena Johna-Rudko. 

 

Temat posiedzenia: 

 

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia. 

2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia. 

3. Analiza i opiniowanie wykonania budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2016 rok. 

4. Sprawy bieżące i zakończenie posiedzenia. 

 

Przebieg posiedzenia: 

 

Ad. 1. Rozpoczęcie posiedzenia odbyło się w sali gimnastycznej przy ul. Lubańskiej w 

Nowogrodźcu celem zapoznania się z zakresem planowanej inwestycji „Przebudowa budynku 

sali gimnastycznej Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu z przeznaczeniem na salę 

wielofunkcyjną.  

Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji K. Czerniak. 

 

Następnie Burmistrz R. Relich poinformował, że umowa została podpisana z wykonawcą. 

Został przekazany plac budowy. Wykonawca zgodnie z umową ma wykonać zakres 

inwestycji, który został ogłoszony w Biuletynie Informacji Publicznej. Wykonawca został 

wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego i jest to firma Axyo.pl z Jeleniej Góry, która 

wykonywała wcześniej inwestycje w Gminie Nowogrodziec – budowa sali gimnastycznej 

przy Szkole Podstawowej w Gierałtowie. Ponadto wygrała zadanie – remont poddasza 

Ratusza Miejskiego w Nowogrodźcu. Budynek był remontowany na potrzeby adaptacji na 

salę sportową przed decyzją związaną z budową sali gimnastycznej przy szkole w 

Nowogrodźcu. Budynek sali przy szkole był przeznaczony do rozbiórki i na czas remontu 

była konieczność adaptacji aby można było prowadzić zajęcia wychowania fizycznego. Został 

wykonany remont dachu, dobudowano część sanitarną, była wykonana instalacja grzewcza w 

oparciu o grzejniki elektryczne i instalację elektryczną. W latach późniejszych z tej instalacji 
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zrezygnowano z uwagi na to, że nie spełniała efektywności energetycznej i były bardzo 

wysokie rachunki za energię elektryczną. Udało się, ponieważ w obiekcie nie było gazu 

ziemnego (w ogóle w części za torami) uzgodnić budowę głównej sieci przez Zakład 

Gazowniczy w Zgorzelcu i inwestycja została zrealizowana. W związku z tym była 

możliwość podłączenia trzech budynków, czyli Gminnego Centrum Kultury i Sportu, Domu 

Strażaka i obiektu „czerwonego kościoła”. Przez te lata, poza eksploatacją i użytkowaniem i 

mankamentami, które są efektem tego remontu, szczególnie zaciekanie ściany stropowej 

trudno powiedzieć, czy to jest efektem złej jakości wykonania pracy, czy błędów przy 

projektowaniu, ale to ma miejsce od początku po oddaniu obiektu do użytkowania.  

 

Przewodniczący Komisji K. Czerniak zadał pytanie, czy dach jest pokryty blachodachówką? 

 

Burmistrz R. Relich odpowiedział, że jest to blachodachówka, co na obiektach zabytkowych 

raczej nie powinno mieć miejsca. Można, niestety na skutek remontu, z uwagi na architekturę, 

sposób zagospodarowania, obiekt zniszczyć. Ten obiekt nie jest obiektem sakralnym, ale 

mógłby być obiektem, który ładnie się wpisuje w architekturę miasta i przy tych pracach 

projektowych, które zostały przeprowadzone odtwarzamy zgodnie ze stylem 

architektonicznym wartość architektoniczną tego obiektu począwszy od okien, dachówki i 

konieczną infrastrukturę w celu adaptacji obiektu na potrzeby mieszkańców, nie tylko 

Nowogrodźca ale całej gminy. Zaplanowane zadania to m.in. budowa sieci wodociągowej i 

kanalizacyjnej, instalacji elektrycznej, centralnego ogrzewania, akustyki – remont obiektu w 

całości wewnątrz i na zewnątrz, łącznie z zagospodarowaniem terenu i schodami, które 

prowadziły do obiektu od ulicy Lubańskiej. Obiekt jest dostosowany do różnego rodzaju 

imprez, czyli sala ma mieć wiele funkcji zgodnie z działalnością statutową Gminnego 

Centrum Kultury i Sportu.  

  

Następnie Z-ca Wydziału Inwestycji H. Buźniak poinformował, że przebudowa polega na 

zmianie pewnych elementów konstrukcyjnych obiektu w celu stworzenia sali wielofunkcyjnej 

na potrzeby mieszkańców i organizacji imprez przez Gminne Centrum Kultury i Sportu. Sala 

będzie musiała być odpowiednio zaadaptowana akustycznie aby spełniała swoją rolę. Planuje 

się w niej organizację kameralnych koncertów muzycznych, przedstawień teatralnych, 

przeprowadzanie prezentacji, konferencji, szkoleń i imprez okolicznościowych. Przeznaczona 

jest dla maksymalnie na 230 osób, wraz z zapleczem technicznym – garderoba wraz z 

zapleczem sanitarnym, zespół toalet, szatnia i pomieszczenie gospodarcze. Zadanie 

rozpocznie się od robót demontażowo-rozbiórkowych. Zostaną wyburzone częściowo ścianki 

działowe, zostanie wymieniona stolarka okienna. Zainstalowany będzie system ogrzewania 

m.in. ogrzewania podłogowego, które powinno być efektywne. Zostanie wymieniona stolarka 

drzwiowa, zostaną wykonane nowe posadzki, wymienione okładziny ścian i nowe sufity. W 

sali głównej zostaną zbite tynki, a istniejące ściany ceglane wyeksponowane. Widoczna 

konstrukcja drewniana na sali widowiskowej zostanie oczyszczona, zaimpregnowana i 

wyeksponowana. Zostanie wykonana wymiana pokrycia dachu głównego z blachodachówki 

na dachówkę ceramiczną. Zagospodarowanie terenu z miejscami parkingowymi. Ważnym 

elementem będzie oczyszczenie elewacji zewnętrznej w celu przywrócenia jej wyglądu 

estetycznego przypominającego dawny wygląd architektoniczny pasujący do ogólnego 

założenia rewitalizacji miasta. Będą też wymienione schody na antresolę, wentylacja i 

kominy, okładziny wewnętrzne ścian ze specjalnych płyt ponieważ wykonano ścisłe badania 

poziomu akustyki i w tym celu opracowano projekt.  

 

Burmistrz R. Relich dodał, że jest to ważna funkcja – koncerty w ramach festiwalu, 

okolicznościowe imprezy biletowane. Ponadto funkcja kinowa (oferta dla szkół) – na oknach 
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będą żaluzje, czyli będzie możliwość zasłonięcia światła dziennego. Akustyka, szczególnie na 

oczekiwanie słuchaczy, którzy mają wysokie wymagania techniczne, musi być w wysokiej 

jakości.   

 

Z-ca Wydziału Inwestycji H. Buźniak poinformował, że rolety będą obsługiwane elektrycznie 

na specjalnych profilach, w kolorze aluminium, tkanina zaciemniająca. Scena będzie 

wybudowana z systemowych podestów scenicznych. Blat pokryty niepalną, wodoodporną 

powłoką. Konstrukcja aluminiowa. Scena wyposażona będzie w schody sceniczne. Podesty 

sceniczne z możliwością regulowania wysokości. W podestach klapy rewizyjne. Należy 

przebudować zaplecze sanitarne, bo nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych.  

 

Dalszy przebieg posiedzenia odbył się w sali konferencyjnej Domu Kultury „PROMYK”. 

Ad. 2. Protokół nr 12/17 z dnia 14 marca 2017 r. przyjęto jednogłośnie. 

W głosowaniu udział brało 7 osób, „za” przyjęciem protokołu – 7, „przeciw” – 0, 

„wstrzymujących się” – 0. 

 

Ad. 3. Skarbnik I. Johna-Rudko omówiła szczegółowo: 

 sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2016 rok, 

 informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o realizacji 

przedsięwzięć za 2016 rok, 

 informację o stanie mienia Gminy i Miasta Nowogrodziec, 

 sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury i samodzielnych 

publicznych zakładów opieki zdrowotnej. 

Ponadto poinformowała, że opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z 

wykonania budżetu jest pozytywna. 

 

W trakcie dyskusji radni poruszyli kwestie: 

 

1) Przewodniczący Komisji odnośnie zwiększonego dochodu – czy ten dochód zwiększony 

jest od jednej firmy i czy wpłynął po zakończeniu sprawy w sądzie? 

Skarbnik I. Johna-Rudko odpowiedziała, że postepowanie, które zostało zakończone w taki 

sposób, że ten dochód wpłynął do budżetu i jest to dochód za rok 2016 jak i za lata 

poprzednie. 

 

2) Przewodniczący Komisji odnośnie subwencji oświatowej – czy subwencja oświatowa do 

dziecka ulegnie redukcji? 

Skarbnik I. Johna-Rudko odpowiedziała, że nie, ponieważ subwencja oświatowa jest na 

podstawie informacji sytemu oświatowego i to są dane przede wszystkim systemu 

oświatowego, czyli ilości dzieci i stopnia awansu zawodowego nauczycieli. 

 

3) Przewodniczący Komisji odnośnie przychodów – czy zakład „Przyborsk” płaci podatki? 

Burmistrz R. Relich odpowiedział, że zgodnie z ordynacją podatkową można udzielać, ale 

bardzo ograniczone informacje. Stan prawny obecny i faktyczny jest taki, że Sędzia Komisarz 

Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze Wydział Gospodarczy nadzoruje postępowanie 

upadłościowe. Został ustanowiony syndyk, którym jest p. Barbara Koper. Została zwołana na 

wniosek wierzyciela czyli Gminy i Miasta Nowogrodziec i powołana decyzją sądu Rada 

Wierzycieli i w dniu jutrzejszym odbędzie się posiedzenie Rady Wierzycieli w Urzędzie 

Miejskim w Nowogrodźcu. Wierzycielami są oprócz Gminy Nowogrodziec Zakład 

Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Skarbowy, jeden z komercyjnych banków. Wartość 

wierzytelności to kwota kilku milionów złotych. Obecnie przez Syndyka, z informacji, które 
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mają charakter słowny, jest prowadzona działalność gospodarcza, zakład jest dzierżawiony. 

Obecnie tak jak i w przeszłości, co spowodowało między innymi upadłość podmiotu, 

zobowiązania z tytułu podatków od nieruchomości, które są dochodem własnym gminy, nie 

są uiszczane.  

 

4) Przewodniczący Komisji odnośnie dochodów gminy i inwestowania – jak wygląda sprawa 

w roku 2016 i w kolejnych latach? 

Burmistrz R. Relich odpowiedział, że rok 2016 po stronie dochodów był rokiem szczególnym 

z dwóch powodów – rządowy program 500+ (znaczące pieniądze, który wpłynęły w 

ewidentny sposób na inną strukturę dochodów) oraz rzecz nie do przecenienia to sprawa 

podatnika, który na podstawie uchwały Rady Miejskiej o prawie do zwolnienia z podatku od 

nieruchomości zwrócił się z wnioskiem w 2012 roku z żądaniem zwrotu 12 mln złotych. Trzy 

lata w sporze i udało się ten spór zakończyć w formie ugody na etapie postępowania 

administracyjnego i to skutkowało oddaleniem roszczenia w kwocie 12 mln złotych i zapłatą 

zaległego podatku w okresie spornym 3 lat to był wymiar 6 mln złotych i dochody bieżące, 

które na etapie projektowania budżetu na rok 2016, 2015 z uwagi na ryzyko nie były 

uwzględniane, to jest kwota 2 mln złotych. Perspektywa roku bieżącego czyli rok 2017 

pozwala na skumulowanie w przypadku jednego podatnika pozycję dochodów w wielkości 24 

mln złotych. I to jest znacząca pozycja w budżecie. Gdyby ten spór zakończył się inaczej nie 

można by było dzisiaj tak swobodnie rozmawiać. To pozwoliło na zmiany w budżecie, po 

pierwsze zrezygnowano z kredytu w kwocie 3 mln złotych. Ten kredyt miał finansować część 

zadań inwestycyjnych. Planowany był deficyt, jest nadwyżka.  

Jeżeli chodzi o wydatki – te co są istotne z punktu widzenia przede wszystkim mieszkańców 

to jest materia, która od wielu lat jest materią wrażliwą społecznie to jest oświata i edukacja 

na poziomie szkół podstawowych, edukacji przedszkolnej. I ten rok jeżeli skoncentrujemy się 

na wydatkach to konsekwentny, trudny i bolesny proces przekształceń. Można powiedzieć, 

przy sprzyjających okolicznościach, chociaż część tych zdarzeń nie można było zaplanować 

bo kilka lat temu nikt nie mówił o likwidacji gimnazjów. Dokonywano podejmując określone 

decyzje w zakresie dostosowania szkół podstawowych do swoich zadań przyjmując kolejne 

zadania inwestycyjne począwszy od Gościszowa, Wykroty, Gierałtów, Czerna, Nowa Wieś, 

Zebrzydowa. Wykres, który przedstawiony jest w sprawozdaniu pokazuje, że pomimo 

inwestycji i malejącej liczby uczniów wydatki gminy średnio na ucznia rosną i ma nadzieję, 

że to nie jest tylko wzrost wydatków bieżących, bo taki jest cel aby inwestować w rozwój 

dzieci, edukację i stworzenie warunków aby sprzyjały ich rozwojowi. Rok 2017 z wielu 

różnych powodów jest istotny i to jest prośba – apel chętnie z każdej pomocy w formie 

doradztwa ale też i konsultacji z mieszkańcami skorzystałby .To jest kwestia rozwoju 

gospodarczego, społecznego, to jest emigracja czy migracja mieszkańców szczególnie 

młodych, rola Nowogrodźca jako centrum, budownictwo komunalne, jeżeli chodzi o rozwój 

infrastruktury kanalizacji sanitarnej to spółka pomimo różnych problemów, ale dzięki 

uzyskanej dotacji będzie budować kanalizację sanitarną. Pierwsze przetargi, o których mówił 

zostały ogłoszone i otwarcie ofert nastąpi na początku maja br. W ślad za tym będzie można 

ogłosić kolejne przetargi na zadanie inwestycyjne.  

Pytanie o przyszły kształt i współpracę z przedsiębiorcami w Specjalnej Strefie Ekonomicznej 

oraz rozwój gospodarczy – jest w trakcie prac legislacyjnych projekt rozporządzenia o 

rozszerzeniu strefy ekonomicznej. Mimo bardzo niskiego poziom bezrobocia, wręcz można 

powiedzieć, że ograniczeniem rozwoju strefy jest brak rąk do pracy. We współpracy z 

samorządem powiatu, czy województwa poprawiany jest stan dróg. 

Inwestujemy w opiekę zdrowotną, w opiekę leczniczą, w opiekę paliatywną, to także w 

dziedzinie usług powstają miejsca pracy potrzebne z wielu względów. Jest to elementem 

systemu opieki zdrowotnej choć nie jest to podstawowa opieka zdrowotna, która jest 
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zadaniem własnym gminy. Działalność kulturalna jest przedmiotem bieżącej oceny i 

współpracy.  

Dość rygorystycznie zarządzają budżetem. Starają się dbać o wydatki, o bezpieczeństwo 

finansowe gminy. Podejmowałem decyzje, które były na granicach ryzyka odpowiedzialnie. 

Skuteczność w pozyskiwaniu środków unijnych począwszy od Funduszu Spójności, RPO to 

są powody do chluby, że nie tylko inwestuje się własne środki ale też skutecznie są 

pozyskiwane środki zewnętrzne, które współfinansują zadania inwestycyjne. Środków 

finansowych jest więcej, ale to nie pozwala decydować o tym, że będziemy je bezkrytycznie 

wydawać, trzeba się poważnie zastanowić nad przyszłym rozwojem gminy. Rosną też 

wydatki bieżące. Nadal toczone są postępowania sądowo-administracyjne z pięcioma 

podatnikami w strefie. W jednym przypadku dwa tygodnie temu został zakończony sukcesem 

spór sądowo-administracyjny w Naczelnym Sądzie Administracyjnym. Jest to sukces, który 

ma wymiar też prawny, ale jest to też powód do zmartwienia, ponieważ zaległość podatkowa 

jest znacząca wynosi ponad 2 mln złotych i jak to zobowiązanie przedsiębiorca ureguluje, w 

jakim terminie zapłaci, czy dobrowolnie, czy w trybie egzekucji administracyjnej. Naszą 

troską jest to żeby przedsiębiorca prowadził działalność, rozwijał swoją działalność, 

zatrudniał pracowników i aby relacje z gminą były jak najlepsze. Nadal trwają poszukiwania 

nowych inwestorów, współpraca ściśle ze Specjalną Strefą Ekonomiczną, bardzo duże 

pieniądze zainwestowane zostały w rozwój infrastruktury. Bez oczyszczalni ścieków, stacji 

uzdatniania wody, sieci wodociągowej, dróg i wiele innych rzeczy nie można by było mówić 

o reinwestycjach w Strefie, bo one mają miejsce. Kwestia zwolnienia z podatku od 

nieruchomości nie ma wpływu na decyzje gospodarcze, o wyborze lokalizacji i poziomie 

relacji z gminą. To jest koszt, ale jest pytanie jak wielki i czy on przesądza o wyborze 

ostatecznym. Wyrażał przekonanie i do tego dążył, że obecność w strefie musi się 

przyczyniać do równoważnego rozwoju gospodarczego gminy, mieszkańców.  

 

Przewodniczący Komisji K. Czerniak powiedział, że kierunek obrany przez Burmistrza i 

przyjęty przez Radę był dobry, czyli rozwój w każdym kierunku systematycznie i nadrabianie 

zaległości w infrastrukturze. Kanalizacja i wodociągi to infrastruktura, która powinna być 

dawno zrobiona ale z różnych względów musiała być wykonywana ostatnio i teraz. Rozwój 

szkół na terenie gminy, cała infrastruktura szkolna jak i infrastruktura drogowa jest na 

dobrym poziomie. Dobrze, że ten kierunek został skierowany w różne dziedziny.  

 

5) Radna B. Sikora odnośnie wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury i 

Sportu – dotacja dla orkiestry dętej 26.055,55 zł, a dla wszystkich zespołów 

folklorystycznych 23.307,78 zł. Uważa, że zespoły folklorystyczne reprezentują gminę  w 

różnych miejscowościach i na różnych imprezach, zdobywają nagrody. Ma pytanie, gdzie 

ta orkiestra jest i gdzie reprezentuje gminę?  

Burmistrz R. Relich odpowiedział, że uwaga jest jak najbardziej uzasadniona, a to wynika z 

dwóch przyczyn. Po pierwsze, jeżeli chodzi o działalność zespołów folklorystycznych udział 

uczestników w zespołach jest bezpłatny, jest to działalność społeczna. Tak samo jest w 

przypadku orkiestry dętej choć w przypadku członków orkiestry dętej wypłacana jest dieta za 

udział w próbach i udział w koncertach i to ma formę odpłatną. Taki nie tyle był warunek, 

oczekiwanie członków orkiestry żeby orkiestra mogła się na nowo zawiązać, żeby mogła 

prowadzić działalność przy GCKiS i ten warunek został spełniony. Trzeba czasu, równolegle 

prowadzone są zajęcia z dziećmi i młodzieżą przez instruktora, który kształci dzieci w sekcji 

dętej, które (ma nadzieję) będą potencjalnie narybkiem dla orkiestry dętej, która okrzepnie w 

siłę i będzie liczyć większą liczbę członków. Radny M. Kruszelnicki jest czynnym 

uczestnikiem orkiestry i będzie mógł kilka słów powiedzieć w swoim imieniu, ale też z 

perspektywy oceny współpracy i ewentualnego wydatkowania środków.  
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Radny M. Kruszelnicki powiedział, że nauka gry, instrumenty kosztują jak również kosztuje 

ich utrzymanie. Jeżeli chce się mieć orkiestrę dętą to trzeba przeznaczać środki na jej 

utrzymanie. Ponadto muszą być to muzycy wykwalifikowani, którzy zagrają. Została podjęta 

sprawa nauki młodzieży, która będzie grała i z tego tytułu koszty są dużo wyższe, bo 

inwestują w tą młodzież. Orkiestra bardzo często występuje w szkołach i kościele.  

 

Burmistrz R. Relich powiedział, że nie jest rolą gminy współfinansowanie czy finansowanie 

piłkarzy, którzy są piłkarzami spoza terenu gminy. Zgodnie z uchwałą jest wspieranie   

rozwoju sportowego dzieci i młodzieży. Podobnie jest w orkiestrze, zdarzy się, że posiłkują 

się, ale jest to w ramach współpracy między orkiestrą olszyńską, czy bolesławiecką, ale to jest 

kilka osób i to jest taka pomoc, która ma charakter nieodpłatny.  

 

(za zgodą Przewodniczącego Komisji radni A. Bochenek i M. Kruszelnicki opuścili 

posiedzenie i od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyło 5 radnych) 

 

Ad.4. Przewodniczący Komisji K. Czerniak zapoznał z projektem uchwały w sprawie 

nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Nowogrodziec a Gminą Gorzyce. 

 

Burmistrz R. Relich poinformował, że jest to wstępne zapytanie o opinię Rady przed 

złożeniem projektu uchwały do porządku obrad najbliższej sesji. Jest to gmina w sąsiedztwie 

Sandomierza. Delegację na czele z Wójtem gościliśmy kilka miesięcy temu. Inicjatywą 

związaną z rozpoczęciem rozmów było zaproszenie w związku z tym, że mieszkańcy z 

Gminy Nowogrodziec w okresie przed emigracją do Bośni i Hercegowiny mieszkali na 

ziemiach sandomierskich. Chcieliby podjąć współpracę żeby w dawnych granicach 

Rzeczypospolitej mieć możliwość sięgania do najgłębszych tradycji kulturowych, 

historycznych, patriotycznych, ale też i gospodarczych, społecznych i mieć takiego partnera w 

Polsce, z którym można by się porównywać w różnych obszarach. Na poprzedniej komisji 

było pytanie o konkrety – wprost ich podać nie może bo są póki co niemierzalne. Dopiero 

podjęcie uchwały, podpisanie stosownego porozumienia o współpracy daje możliwość 

wypełnienia treści tej umowy. Jak to będzie wyglądać i ile będzie kosztować to tego dzisiaj 

nie może przedstawić. To zależy od aktywności naszej i aktywności partnerów, od form 

współpracy i obszarów współpracy. W kontekście Bośni i Hercegowiny – dzięki inicjatywie 

mieszkańców, która miała formę niezorganizowaną, nieinstytucjonalną w takim wymiarze ze 

strony gminy i nie tylko mieszkańcy Gościszowa starali się o to żeby kierując swoje kroki do 

tych miejsc pojechać, przez chwilę być i to przyniosło dobre owoce. Sformalizowano tą 

współpracę i udało się wiele. Przede wszystkim to pokazuje, że dla mieszkańców, dla rodzin 

jest bardzo istotne. Ostatni przykład to inicjatywa społeczności w Wykrotach gdzie planują, 

podjęli stosowne decyzje i wybierają się do Bośni i Hercegowiny ale do sąsiedniej gminy – 

Gminy Ćelinac, aby upamiętnić pochowanych na cmentarzach Polaków, swoich przodków w 

Gminie Ćelinac. Nie jest podpisana z tą gminą umowa o współpracy, ale dzięki staraniom i na 

wniosek p. Dyrektor Gimnazjum w Wykrotach M. Sokalskiej, która występowała w imieniu 

społeczności o pomoc aby władze wyraziły zgodę na posadowienie krzyża i upamiętnienia 

tablicą pamiątkową oraz na samą obecność i na to zgodę otrzymano. Jest to niemierzalne, 

warte każdych pieniędzy i traktuje to w kategorii obowiązku.  

Z uzyskanych informacji Rada Gminy Gorzyce podjęła uchwałę, czeka na decyzję Rady 

Miejskiej w Nowogrodźcu. Prośba ze strony Wójta, jeżeli będzie decyzja pozytywna, aby na 

zaproszenie Gminy Gorzyce delegacja z Gminy Nowogrodziec uczestniczyła w akcie 

uroczystego podpisania umowy w dniach 23-24 czerwca br.  
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Radna B. Sikora zadała pytanie – czego oczekuje Gmina Gorzyce?  

 

Burmistrz R. Relich odpowiedział, że projekt umowy zawiera w sobie współpracę 

gospodarczą, w zakresie bezpieczeństwa. Ponadto wymiana doświadczeń, doradztwo w wielu 

obszarach. Rzeczą niedoprzecenienia, w czym jest łatwiej, w czym dostrzega pewien deficytu 

u nas – w dawnych granicach Rzeczypospolitej, historia i kultura narodu jest na wyciągniecie 

ręki.  

Korzystanie z obecności i kontaktów ze społecznością w Gorzycach może dać pewien walor 

jeżeli chodzi o przyszłe decyzje, rozwój, współpracę, budowę społeczności lokalnej 

społeczeństwa obywatelskiego w takim wymiarze i w inny sposób. Warto o tym pomyśleć.  

 

Przewodniczący Komisji K. Czerniak powiedział, że pierwsi wyciągają rękę i dlatego nie 

należałoby się odwracać.  

Następnie poddał pod głosowanie projekt uchwały.  

 

Opinia pozytywna dla projektu uchwały w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej 

pomiędzy Gminą Nowogrodziec a Gminą Gorzyce. 

W głosowaniu brało udział 5 radnych, „za” opinią pozytywną – 4, „przeciw” – 0, 

„wstrzymujących się” – 1. 

 

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

17:30 zamknął posiedzenie.  
 

          Protokołowała:                                                                          Przewodniczył: 

 

      Jolanta Janeczko                                                                      Kazimierz Czerniak 

 

Podinspektor ds. obsługi                                                             Przewodniczący Komisji 

      Rady Miejskiej                          

 

 


