
1 
 

Protokół nr 17/17 

z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu 

w dniu 12 grudnia 2017 r. 

 

pod przewodnictwem Przewodniczącego Komisji Kazimierza Czerniaka. 

 

Godz. rozpoczęcia – 14:30 

Godz. zakończenia – 16:10 

 

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) Mirosław Kruszelnicki – Członek 

6) Aneta Bochenek –  Członek 

7) Barbara Wójtowicz-Prusinowska  –  Członek  

8) Arkadiusz Kosior –  Członek 

 

Nieobecni radny Józef Pełka. 

 

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. Praca nad projektem budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec na 2018 rok – 

opiniowanie projektu i sporządzenie zbiorczej opinii. 

4. Opracowanie planu pracy komisji na 2018 rok. 

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. 

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

„wstrzymujących się” – 0. 

 

Ad. 2. Protokół nr 16/17 z dnia 26 października 2017 r. przyjęto jednogłośnie. 

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

„wstrzymujących się” – 0. 

 

Ad. 3. Burmistrz R. Relich przedstawił projekt uchwały w sprawie budżetu Gminy i Miasta 

Nowogrodziec na 2018 rok. 

Następnie Skarbnik I. Johna-Rudko przedstawiła prezentację multimedialną pt. „Analiza 

wskaźnikowa – ocena sytuacji finansowej – porównanie gmin miejsko-wiejskich Leśna, 
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Węgliniec, Bogatynia i Nowogrodziec w latach 2012-2016 na podstawie opracowania 

Ministerstwa Finansów oraz prognoza 2017 i plan 2018 w gminie Nowogrodziec”, która 

stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Ponadto omówiła projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz projekt budżetu Gminy i 

Miasta Nowogrodziec na 2018 rok. 

 

W dalszej części odbyła się dyskusja, członkowie komisji poinformowali o swoich 

spostrzeżeniach i uwagach dotyczących projektu budżetu. 

 

Przewodniczący Komisji K. Czerniak stwierdził, że projekt budżetu przewiduje dużo 

inwestycji.  Inwestycje te będą też wspomagane przez środki zewnętrzne, co bardzo cieszy, 

bo zwiększają możliwość gminie. Wydatki będą na pewno sprzyjały rozwojowi gminy. Nie 

ma pominiętych żadnych miejscowości, każda miejscowość jest finansowana w 

przyszłorocznym budżecie. Uważa, że projekt budżetu jest dobrym projektem.  

Następnie zapoznał z pozytywnymi opiniami komisji Rady.  

 

Radny M. Kruszelnicki – zastanawia się po co składać wnioski skoro nie są uwzględniane w 

budżecie, ani jedna rzecz nie zostaje uwzględniona. Rozumie, że wszystkie inwestycje są 

rozpoczęte i są na to środki. Uważa, że wnioski są nierówno traktowane, bo dla niektórych 

100 tys. się znajdzie, a dla niektórych żeby dwie lampy zawiesić to nie można. Nie oczekuje 

odpowiedzi.  

 

Przewodniczący Komisji K. Czerniak poprosił o podanie konkretnej sprawy.  

 

Radny M. Kruszelnicki poinformował, że mówi o swoich wnioskach złożonych do projektu 

budżetu. Żadna z jego propozycji nie znalazła się oprócz tego, że jest kontynuowana sprawa 

kanalizacji burzowej, z czego się bardzo cieszy.  

 

Przewodniczący Komisji K. Czerniak poinformował, że niektóre wnioski są realizowane w 

trakcie roku. W projekcie uwzględniane są większe zadania. 

 

Radny M. Kruszelnicki powiedział, że od paru lat prosił, aby plac zabaw przy ul. Różanej 

został wyczyszczony i do tej pory nie zostało to zrobione. Ponadto prosił o podwieszenie 

dwóch lamp oświetleniowych.  

 

Burmistrz R. Relich poinformował, że projekt budżetu projektowany jest obiektywnie. 

Sołectwo Nowogrodziec zrezygnowało z funduszu sołeckiego i plac zabaw w konkretnym 

miejscu, dla konkretnych mieszkańców byłoby bardziej złą praktyką gdybyśmy budowali 

place w Nowogrodźcu dla mieszkańców konkretnej ulicy. Jest plac zabaw przy przedszkolu i 

budujemy nowy plac zabaw przy ul. Kolejowej, a jesteśmy w trakcie otworzonego 

zamówienia publicznego i oceny ofert na bardzo znaczącą kwotę finansową. Jeżeli chodzi o 

modernizację oświetlenia ulicznego – podpisaliśmy umowę na realizację zadania 

remontowego. To ma w znacznej mierze także charakter inwestycyjny tj. wymiana nowych 

punktów świetlnych na oświetlenie ledowe, ale też w pierwszej kolejności przystąpiliśmy na 

budowę oświetlenia ulicznego, umowa została podpisana, jest w trakcie realizacji projekt i w 

pierwszej kolejności uzyskamy pozwolenie na budowę. Rozumie, że radni są z 

poszczególnych jednomandatowych okręgów wyborczych, ale mieszkańcy Nowogrodźca są 

obdarowani przez Radę Miejską i też za moją przyczyną wieloma znaczącymi inwestycjami 

na ogromne kwoty finansowe. Zwracając się do radnego M. Kryszelnickiego – jest pan 

nieobiektywny zgłaszając takie wnioski jak o piaskownicę i dwie lampy i ocena jest 
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negatywna. Tego rodzaju rzeczy są kwestią wydatków bieżących budżetu. To, że to nie 

zostało zrobione, albo nie w taki sposób aby satysfakcjonowało to jest kwestia bardziej czasu, 

którego nam brakuje z wielu różnych powodów i nie za naszą przyczyną ten czas jest 

marnowany. Myślę, że mieszkańcy Nowogrodźca jako społeczność, która tworzy określoną 

wspólnotę, nie tylko administracyjnie – pomimo słów krytycznych, żebyśmy nie poddawali 

się i jednak tłumaczyli. Akurat kanalizacji deszczowej w projekcie budżetu na rok przyszły w 

formie kontynuacji nie ma, bo w ramach finansowych już się nie zmieściło. Tak jak każdy 

budżet każdego roku, co najmniej od 10 lat – wiele zadań jest wykonywanych pod 

warunkiem, bo jest wiele zmiennych, które następują w trakcie roku. Ostatecznością jest 

finansowanie zadań inwestycyjnych obcymi zewnętrznymi środkami.  

 

Radna B. Wójtowicz-Prusinowska odniosła się do wypowiedzi radnego M. Kruszelnickiego – 

dla każdego z nas są te małe rzeczy często bardziej istotne niż te duże milionowe inwestycje. 

Być może tymi małymi rzeczami więcej by zyskano niż tymi milionowymi. Nie wie skąd 

takie zdziwienie radnego, bo wiadomo jak jest układany budżet. Np. ul. Polna w Wykrotach 

gdzie nie ma oświetlenia w ogóle, gdzie droga jest grzęska, jest błoto. Drogi gminne w 

Wykrotach są w strasznym stanie i uznała, że nie ma sensu zabierać głosu, bo 100 tys. na ul. 

Parkową, ul. Kolejowa nie zrobiona w całości – zostało zrobione to z jakąś premedytacją i nie 

wie o czym tu rozmawiają.  

 

Przewodniczący Komisji K. Czerniak odniósł się do wypowiedzi radnej B. Wójtowicz-

Prusinowskiej – uważa, że wypowiedź jest nie sprawiedliwa, bo nie można oceniać, że drogi 

w Wykrotach są w bardzo złym stanie. Jest bardzo dużo wykonanych dróg asfaltowych. 

Uważa, że jest to niesprawiedliwe podejście do sprawy. 

 

Radna B. Wójtowicz-Prusinowska powiedziała, że każdy inaczej odbiera tą sprawiedliwość. 

Od lat wnioskują o budowę dróg. Kwestia argumentowania, że nie ma pieniędzy, że będzie 

kanalizacja to jest to nieuzasadnione, bo kanalizacja póki co na koniec nie sięgnie. Można by 

było tych ludzi zaspokoić, ale nie ma dobrej woli. Od lat argumentujemy o tak poważnej 

sprawie jak drogi. Jest jeszcze mnóstwo innych potrzeb, ale drogi i oświetlenie jest dla nas 

najważniejsze. Nagle pojawia się 100 tys. na budowę sali, na kaplice na cmentarzu w 

Gierałtowie. Jest to niedomówienie.  

 

Przewodniczący Komisji K. Czerniak powiedział, że inaczej patrzy na to, bo staraliśmy 

wprowadzić się do budżetu te zadania w poprzednich latach, które też ciążą jako obowiązek 

gminy, czy wybudowanie kanalizacji. Nie wszyscy radni przystąpili do takiego programu, 

który chciałby rozwijać i zdejmować z gminy zadania, które są narzucone od góry w imię 

naszego dobra.  

 

Radny S. Łaniocha nadmienił, że w Wykrotach jest już dom pogrzebowy i wyremontowana 

świetlica.  

 

Przewodniczący Komisji K. Czerniak powiedział, że w Wykrotach pierwsza świetlica była 

wyremontowana, remiza była pierwsza wyremontowana, szkoła od podstaw była 

wyremontowana, sala gimnastyczna od podstaw była postawiona, plac zbaw był zrobiony, 

chodniki, oświetlenia i dlatego prosi, aby nie mówić takich rzeczy. Jest to niesprawiedliwe 

podejście do tematu w ten sposób. 

 

Burmistrz R. Relich zwrócił się do radnej B. Wójtowicz-Prusinowskiej – jeżeli sprzedam w I 

kwartale działkę w strefie dla inwestora i będzie konieczny podział środków to wrócę do 
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wypowiedzi o tej „premedytacji”.  

 

Radna B. Wójtowicz-Prusinowska powiedziała, że przed budową Toyoty już była taka 

wypowiedź, że jak ta działka zostanie sprzedana to w Wykrotach zostanie zrobione wszystko 

jak należy, a Toyota funkcjonuje już mnóstwo lat.  

 

Burmistrz R. Relich stwierdził, że należy powrócić do protokołu zebrania, a nie do pamięci, 

bo moja jest mniej zawodna niż pamięć radnej. 

 

Z uwagi na brak głosów Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt budżetu 

Gminy i Miasta Nowogrodziec na 2018 rok. 

Komisja pozytywnie opiniuje projekt budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec na 2018 r.  

W głosowaniu udział brało 8 osób, „za” opinią pozytywną – 7, „przeciw” – 1, 

„wstrzymujących się” – 0. 

 

Ad.4. Komisja opracowała plan pracy Komisji na 2018 rok: 

 

Kwartał I 

1. Analiza ściągalności podatków do budżetu za 2017 rok. 

2. Informacja o kolejności ogłaszanych przetargów na zadania inwestycyjne w 2018 roku. 

3. Analiza realizacji inwestycji związanych z mieszkaniami komunalnymi i socjalnymi. 

4. Analiza projektów uchwał na sesję. 

5. Sprawy bieżące. 

  

Kwartał II 

1. Analiza  prowadzonych na terenie gminy inwestycji wodno-kanalizacyjnych. 

2. Analiza remontów i planowanych inwestycji związanych z oświetleniem ulicznym. 

3. Analiza i opiniowanie wykonania budżetu za 2017 rok. 

4. Analiza projektów uchwał na sesję. 

5. Sprawy bieżące. 

 

Kwartał III 

1. Analiza realizacji inwestycji zaplanowanych w budżecie na 2018 rok. 

2. Analiza wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku. 

3. Analiza projektów uchwał na sesję. 

4. Sprawy bieżące. 

 

Kwartał IV 

1. Analiza wniosków składanych do projektu budżetu na 2019 rok. 

2. Analiza  projektu budżetu na 2019 rok oraz analiza wieloletniej prognozy finansowej. 

3. Wydanie opinii i sporządzenie wniosku do projektu uchwały budżetowej na 2019 rok. 

4. Analiza projektów uchwał na sesję. 

5. Opracowanie planu pracy komisji na 2019 rok. 

6. Sprawy bieżące. 

 

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

„wstrzymujących się” – 0. 
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Ad. 5.  

 

Radny A. Kosior nawiązał do wypowiedzi radnego M. Kruszelnickiego odnośnie projektu 

budżetu – patrząc na miejsce zamieszkania to można przyjąć, że mieszkańcy mają dostęp do 

orlika, do placu zabaw przy ul. Kolejowej, do bocznego boiska, gdzie można spędzić wolny 

czas. 

 

Radny M. Kruszelnicki powiedział, że jednego i drugiego radnego wniosek znalazł się w 

budżecie.  

 

Burmistrz R. Relich stanowczo zaprotestował. Przez 10 lat wnioski nie są przyjmowane do 

budżetu w taki sposób, że ten radny złożył taki, że pan jest nie dobry to wniosek nie został 

przyjęty. Takie prymitywne myślenie, o które mnie radny posądza to jest przykre. 

 

Radny M. Kruszelnicki stwierdził, że niewielkim nakładem pieniędzy można uporządkować 

plac.  

 

Burmistrz R. Relich odpowiedział, że chcemy aby mieszkańcy się spotykali, a nie żeby każdy 

miał dla siebie, bo jak każdy będzie miał dla siebie to jeden drugiemu do niczego nie będzie 

już potrzebny. 

 

Radny M. Kruszelnicki powiedział, że to nie miałby być plac zabaw na miarę tego, który jest 

budowany. 

 

Burmistrz R. Relich odpowiedział, że plac zabaw musi być z atestami i zgodnie z przepisami 

bezpieczeństwa. Radny mógł wystąpić z wnioskiem do sołtysa o zwołanie zebrania 

wiejskiego, żeby na zebraniu wiejskim uchwalić tego rodzaju plac zabaw.  

(za zgodą Przewodniczącego Komisji radny A. Kosior opuścił posiedzenie i od tego momentu 

w posiedzeniu uczestniczyło 7 radnych) 

Ponadto nie może się zgodzić z takim wnioskiem, że nie robimy małych rzeczy, albo 

koncentrujemy się tylko na inwestycjach wielomilionowych, bo w zasadzie w każdej 

dziedzinie zadań własnych począwszy od melioracji, przepustów rolnych, oświetlenia 

ulicznego, tych punktów świetlnych dokładamy w trakcie roku właśnie na wniosek 

mieszkańców w każdym sołectwie. Oczywiście potrzeby są większe i dlatego jest przyjęta do 

projektu budżetu modernizacja oświetlenia i budowa nowych obwodów świetlnych. Fundusz 

Sołecki jest jakby przykładem też drobnych rzeczy, gdzie nie jest to jedno zadanie tylko dwa i  

trzy. W trakcie roku począwszy od kultury, oświaty, edukacji, pomocy społecznej, 

infrastruktury realizuje się  mnóstwo zadań drobnych. Inna rzecz – trzy miesiące spędziliśmy 

w prokuraturze odpowiadając na szereg różnych bezpodstawnych zarzutów, a to jest czas, 

który można byłoby poświecić mieszkańcom.  

 

Radna B. Wójtowicz-Prusinowska powiedziała, że ile czekali na zawieszenie lampy w 

Zagajniku, a to są te małe rzeczy, o które ciągle wnioskują. Ile razy można składać ten sam 

wniosek. Barierka na ulicy Wąskiej –  dwa lata czekała na to żeby ją wykonać, tam mogła 

stać się tragedia i dopiero burmistrz widziałby co to jest prokuratura. Te małe rzeczy, owszem 

są realizowane, ale w jakim czasie. 

 

Burmistrz R. Relich powiedział, że ma porównanie Zagajnika sprzed lat kilku i obecny 

Zagajnik i wie ile wybudowano tam dróg, ile wybudowano nowych punktów świetlnych i 

uważa, że jest to postęp ogromny w stosunku do tego co było sprzed lat kilku. Uważa, że 
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potęgujemy to niezadowolenie, a to co jest dobre, co osiągnęliśmy wspólnie to tego nie 

doceniamy, ale przechodzimy nad tym do porządku dziennego.  

 

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

16:10  zamknął posiedzenie.  
 

          Protokołowała:                                                                          Przewodniczył: 

 

      Jolanta Janeczko                                                                      Kazimierz Czerniak 

 

Podinspektor ds. obsługi                                                             Przewodniczący Komisji 

      Rady Miejskiej                          

 


