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Protokół nr 25/18 

ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Nowogrodźcu 

odbytego 29 stycznia 2018 r. 

 

pod przewodnictwem Przewodniczącej Rady Miejskiej Antoniny Szelechowicz. 

 

Godz. rozpoczęcia – 14:30 

Godz. zakończenia – 15:05 

 

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 

 

Nieobecni radni: Aneta Bochenek, Ryszard Jaworski, Katarzyna Kiecenka, Arkadiusz Kosior, 

Artur Kozioł, Józef Pełka. 

 

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli: 

1) Z-ca Burmistrza Dariusz Jancelewicz; 

2) Skarbnik Gminy Irena Johna-Rudko; 

3) Dyrektor Zakładu Obsługi Szkół Marta Kołodziejska. 

 

Temat posiedzenia: 

 
1. Otwarcie posiedzenie. 

2. Opiniowanie projektów uchwał na XLVIII 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 zmiany uchwały nr XXVIII/202/16 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 

21 października 2016 r. w sprawie dostosowania Zakładu Obsługi Szkół w 

Nowogrodźcu do pełnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej 

i organizacyjnej jednostek oświatowych, dla których Gmina  Nowogrodziec jest 

organem prowadzącym; 

 

Projekt uchwały omówiła Dyrektor Zakładu Obsługi Szkół M. Kołodziejska informując, że 

zmiana uchwały wynika z wprowadzenia przepisu w ustawie Prawo oświatowe. Jest to 

związane z tym, że Zakład Obsługi Szkół od 1 września 2017 r. nie obsługuje formalnie 

jednostek takich jak Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Nowogrodźcu. Gimnazjum im. 

Ireny Sendler w Wykrotach i Zespołu Szkół im. Józefa Piłsudskiego w Nowej Wsi w związku 

z wprowadzoną reformą oświatową. Dlatego też, należy dostosować zapisy w uchwale w 

zakresie jednostek obsługiwanych przez Zakład Obsługi Szkół w Nowogrodźcu do 

obowiązujących przepisów. Obecnie zakład obsługuje Szkoły Podstawowe w Czernej, 

Gierałtowie, Gościszowie, Nowogrodźcu, Wykrotach i Nowej Wsi oraz Przedszkole 

Publiczne w Nowogrodźcu.  

 

W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję. 
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Opinia pozytywna dla projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/202/16 Rady 

Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 21 października 2016 r. w sprawie dostosowania Zakładu 

Obsługi Szkół w Nowogrodźcu do pełnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej 

i organizacyjnej jednostek oświatowych, dla których Gmina  Nowogrodziec jest organem 

prowadzącym 

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

„wstrzymujących się” – 0. 

 

2) w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych dla 

niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania 

przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu 

terytorialnego oraz osoby fizyczne na terenie Gminy Nowogrodziec, a także trybu i 

zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji; 

 

Projekt uchwały omówiła Dyrektor Zakładu Obsługi Szkół M. Kołodziejska informując, że 

ustawodawca podjął decyzję, iż w jednej ustawie – w ustawie o finansowaniu zadań 

oświatowych ureguluje wszystkie kwestie związane z finansowaniem edukacji w kraju. W 

związku z powyższym wprowadzone zostały zmiany dotyczące między innymi subwencji w 

zakresie udzielania dotacji dla placówek niepublicznych. Na terenie Gminy funkcjonuje 

Przedszkole Niepubliczne „Skrzaty” w Czernej, dlatego też gmina udziela dotacji i należało 

uaktualnić uchwałę dotyczącą trybu udzielania i rozliczania dotacji, a także kontroli. Sam 

zakres uchwały w stosunku do uchwały z 2017 roku nie ulega zasadniczym zmianom. Ulega 

zmianie podstawa prawna – art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o 

finansowaniu zadań oświatowych. Nie ulega wysokość kwoty dotacji, bo nadal jest to 75% 

podstawowej kwoty dotacji w przypadku niepublicznego przedszkola, które nie spełnia 

warunków takich jak przedszkole publiczne oraz w przypadku innej formy wychowania to 

jest 40% podstawowej kwoty dotacji. Również regulacje w zakresie podstawowej kwoty 

dotacji, sposobu jej wyliczania, sposobu wyliczania statystycznej liczby uczniów, która jest 

potrzebna do wyliczenia podstawowej kwoty dotacji zostało uregulowane bardzo 

szczegółowo w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych. Również zakres aktualizacji 

podstawowej kwoty dotacji – kwota jest aktualizowana trzy razy w roku – zostało określone 

w ustawie. Jedyną zmianą jest wprowadzony załącznik nr 3, który wejdzie w życie dopiero 1 

stycznia 2019 r., a który w rozliczeniu uwzględnia kwestie dotyczące wydatków na 

kształcenie specjalne.  

 

W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję. 

 

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

dotacji udzielanych dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form 

wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami 

samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne na terenie Gminy Nowogrodziec, a także trybu 

i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji. 

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

„wstrzymujących się” – 0. 

 

3) Z-ca Burmistrza D. Jancelewicz poinformował, że został przedłożony w dniu 

dzisiejszym projekt uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z 

wychowania przedszkolnego w przedszkolu publicznym i oddziałach przedszkolnych 

w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina 
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Nowogrodziec, który zostanie zgłoszony na jutrzejszej sesji przez Burmistrza. W 

związku z tym prosi o zaopiniowanie; 

 

Projekt uchwały omówiła Dyrektor Zakładu Obsługi Szkół M. Kołodziejska informując, że 

przedłożona w dniu dzisiejszym uchwała jest konsekwencją ustawy o finansowaniu zadań 

oświatowych. Cała materia związana z określeniem wysokości opłat za wychowanie 

przedszkolne powyżej tzw. podstawy programowej, czyli powyżej 5 godzin zostało 

przeniesione z nowej ustawy Prawo oświatowe do nowszej ustawy o finansowaniu zadań 

oświatowych. Stąd zmiana uchwały polega na wprowadzeniu nowej podstawy prawnej. 

Wcześniej podstawą prawną był art. 6 ust. 2 pkt 1) ustawy o systemie oświaty, potem była 

ustawa Prawo oświatowe, a obecnie podstawą prawną do uchwały jest art. 52 ust. 1 pkt 1) 

ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Nie ma w zasadzie żadnych zmian, nadal jest 

utrzymana kwota 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę zajęć w czasie przekraczającym wymiar 5 

godzin. Natomiast różnica jest w sformułowaniu ustawowym – do tej pory sformułowanie 

ustawowe mówiło o tym, że przedszkole publiczne zapewnia bezpłatne nauczanie, 

wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin i ta opłata była ustalona na dzieci w wieku do lat 

5. W tej chwili zmiana ustawowa mówi, iż opłata za korzystanie z wychowania 

przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym obejmuje do końca roku 

szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą te dzieci 6 lat.  

 

W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję. 

 

Opinia pozytywna dla projektu uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie 

z wychowania przedszkolnego w przedszkolu publicznym i oddziałach przedszkolnych w 

szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowogrodziec. 

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

„wstrzymujących się” – 0. 

 

4) zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy 

Nowogrodziec; 

 

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

 

Radny M. Kędzia zwrócił się z zapytaniem, czy dzierżawa działki nie będzie kolidować w 

momencie wystawienia jej do sprzedaży, czy dzierżawca będzie miał prawo pierwokupu? 

 

Z-ca Burmistrza D. Jancelewicz odpowiedział, że w tym przypadku nie. Jest sporządzona 

umowa dzierżawy, w której są zawarte terminy na wypowiedzenie. 

 

W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję. 

 

Opinia pozytywna dla projektu uchwały w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nowogrodziec. 

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

„wstrzymujących się” – 0. 

 

5) w sprawie bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości;  

 

Z-ca Burmistrza D. Jancelewicz zapoznał z projektem uchwały wraz z uzasadnieniem. 
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Radny K. Czerniak zwrócił się z zapytaniem, na jakich zasadach będzie sprzedaż działki? 

 

Z-ca Burmistrza D. Jancelewicz odpowiedział, że w trybie bezprzetargowym. 

 

Radny K. Czerniak zwrócił się z zapytaniem, kto płaci za wycenę? 

 

Z-ca Burmistrza D. Jancelewicz odpowiedział, że wycena jest kosztem gminy. Sprzedaż nie 

może być mniejsza niż z wyceny rzeczoznawcy. Koszty za operaty szacunkowe są niskie, bo 

wynoszą180 zł.  

 

Radna B. Wójtowicz-Prusinowska zwróciła się z zapytaniem, czy ta działka w planie jest jako 

droga? 

 

Z-ca Burmistrza D. Jancelewicz odpowiedział, że jest to jakby droga, która przebiega przez 

gospodarstwo i ona w planie jest jako droga wewnętrzna.  

 

Radna B. Wójtowicz-Prusinowska zwróciła się z zapytaniem, czy to droga gminna? 

 

Z-ca Burmistrza D. Jancelewicz odpowiedział, że jest to własność gminy, tylko drogi mają 

swoje kategorie.  

 

Radna B. Wójtowicz-Prusinowska zwróciła się z zapytaniem, czy była przeprowadzona 

rozmowa z mieszkańcami, którzy mieszkają dalej, a uczęszczają tą drogą, czy oni się 

zgadzają, czy nie ma żadnych sprzeciwów? 

 

Z-ca Burmistrza D. Jancelewicz odpowiedział, że około 3 lata temu mieszkańcy się nie 

zgadzali ponieważ mówili, że ich dzieci tą drogą chodzą. Na chwilę obecną, ci sąsiedzi co 

mieli obiekcję teraz się zgodzili i jakby chcą kupić następny kawałek drogi przyległej do ich 

nieruchomości. Ci co teraz kupują nie mają żadnego problemu i nie zgłaszają żadnych 

roszczeń ponieważ mają dojazd z drugiej strony.  

 

W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję. 

 

Opinia pozytywna dla projektu uchwały w sprawie bezprzetargowej sprzedaży 

nieruchomości. 

W głosowaniu brało udział 9 radnych, „za” opinią pozytywną – 8, „przeciw” – 0, 

„wstrzymujących się” – 1. 

 

6) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu; 

 

Przewodniczący Komisji P. Nieratka zapoznał z treścią uchwały wraz z uzasadnieniem. 

 

W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję. 

 

Opinia pozytywna dla projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność 

Kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu. 

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

„wstrzymujących się” – 0. 
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7) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowogrodziec na 2018 

rok; 

 

Skarbnik I. Johna-Rudko przedstawiła proponowane zmiany w planie finansowym dochodów 

i wydatków Gminy i Miasta Nowogrodziec na 2018 rok. 

 

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 2018 rok. 

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

„wstrzymujących się” – 0. 

 

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

 

Skarbnik I. Johna-Rudko przedstawiła proponowane zmiany w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej. 

 

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

„wstrzymujących się” – 0. 

 

Ad. 3. W sprawach różnych: 

 

1. Przewodnicząca Rady A. Szelechowicz nawiązała do wyjazdu na szkolenie – radni, którzy 

nie mogą uczestniczyć w szkoleniu w dniach 9-10 lutego br. powinni wytypować na 

szkolenie sołtysów, ponieważ szkolenie zostało w części opłacone.  

 

2. Radna B. Wójtowicz-Prusinowska zgłosiła wniosek o naprawę wyremontowanej w 2017 

roku drogi ul. Polnej w Wykrotach.  

 

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia Przewodnicząca Rady A. Szelechowicz o godz. 

15:05 zamknęła posiedzenie.  

 

       Protokołowała:                                                                                 Przewodniczyła: 

 

                                                                                                             Przewodnicząca Rady  

     Jolanta Janeczko                                                                                 

                                                                                                            Antonina Szelechowicz 

        podinspektor  

ds. obsługi Rady Miejskiej 

 

 


