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Protokół nr 26/18 

ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Nowogrodźcu 

odbytego 27 marca 2018 r. 

 

pod przewodnictwem Przewodniczącej Rady Miejskiej Antoniny Szelechowicz. 

 

Godz. rozpoczęcia – 14:30 

Godz. zakończenia – 15:30 

 

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 

 

Nieobecni radni: Aneta Bochenek, Katarzyna Kiecenka, Arkadiusz Kosior, Józef Pełka, 

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 Urzędu Miejskiego Mirosław Rutyna; 

5) Dyrektor Zakładu Obsługi Szkół Marta Kołodziejska. 

 

Temat posiedzenia: 

 
1. Otwarcie posiedzenie. 

2. Opiniowanie projektów uchwał na L 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 zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność 

Gminy Nowogrodziec (dz. nr 1014/2 obręb Wykroty); 

 

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

 

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 10 radnych, „za” opinią pozytywną – 10, „przeciw” – 0, 

„wstrzymujących się” – 0. 

 

2) w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy  nieruchomości stanowiącej własność 

Gminy Nowogrodziec (dz. nr 969 obr. Zebrzydowa); 

 

Z-ca Burmistrza D. Jancelewicz zapoznał z treścią uchwały wraz z uzasadnieniem. 
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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 10 radnych, „za” opinią pozytywną – 10, „przeciw” – 0, 

„wstrzymujących się” – 0. 

 

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

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowogrodziec w 2018 roku; 

 

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

 

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 2018 roku. 

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

„wstrzymujących się” – 0. 

 

4) w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy 

Nowogrodziec na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych, trybu postępowania w 

sprawie udzielania dotacji oraz sposobu jej rozliczania; 

 

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

 

Radny A. Kozioł powiedział, że mieszkańcy nie są zadowoleni z działalności spółek 

wodnych. Na wnioski mieszkańców nikt nie odpowiada. Mieszkańcy uważają, że spółki 

wodne przejadają te pieniądze. 

 

Z-ca Burmistrza D. Jancelewicz odpowiedział, że w spółkach wodnych jest zatrudniony 

prezes i kilka pracowników fizycznych. Ponadto zawsze w miesiącu lutym jest walne 

zgromadzenie spółek wodnych i wszystkie pieniądze co do złotówki są rozliczane. Wystarczy 

przyjść, czy nawet zażądać sprawozdanie, bo to jest jawne.  

 

W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję. 

 

Opinia pozytywna dla projektu uchwały w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji 

celowej z budżetu Gminy Nowogrodziec na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych, 

trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposobu jej rozliczania. 

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

„wstrzymujących się” – 0. 

 

5) w sprawie podziału Gminy i Miasta Nowogrodziec na okręgi wyborcze, ustalenia ich 

granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu; 

 

Burmistrz R. Relich poinformował, że projekt uchwały zgodnie z nowym wynikającym 

z przepisów prawa obowiązkiem organu stanowiącego mówi o tym, że rada właściwa dla 

danego samorządu podejmuje uchwałę w terminie do 31 marca br. ustalającą podział gminy 
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na okręgi wyborcze, ustala granice, numery oraz ustala liczbę radnych wybieranych 

w każdym okręgu. Najistotniejsze stwierdzenie dotyczące projektu mówi o tym, że jest to 

odwzorowanie uchwały nr XLVII/347/14 z dnia 28 marca 2014 roku czyli granice, okręgi, 

numery i liczba radnych pozostaje bez zmian. Uaktualniono o nowo powstałe budynki 

mieszkalne i nazwy ulic, które zostały zmienione zgodnie z ustawą o dekomunizacji.  

Następnie Burmistrz R. Relich przedstawił treść uchwały.  

Ponadto, w uzupełnieniu dlaczego Rada Miejska i czym kierowała się podejmując uchwałę 

(dla części radnych, którzy wtedy nie podejmowali tej uchwały z uwagi na brak mandatu) to 

nie chcieliśmy pozbawić udziału i partycypacji poszczególnych mieszkańców w wyborze 

radnych jako swoich przedstawicieli w miejscowości Parzyce i Godzieszów. Przy innym 

podziale te miejscowości traciłyby mandaty (jako najmniejsze miejscowości – przypominam 

o tym przeliczniku, który uwzględnia parytet do ogólnej liczby mieszkańców). W związku 

z powyższym rekomenduje utrzymanie tej decyzji. Projekt uchwały został skonsultowany 

z Komisarzem Wyborczym w Jeleniej Górze i posiada jego pozytywną opinię. Jeżeli rada (tak 

ustawodawca przewidział) nie podejmie uchwały do końca marca to wtedy te kompetencje są 

przypisane komisarzowi wyborczemu. Analogicznie kolejną uchwałą, która zostanie 

przedstawiona w miesiącu kwietniu, to jest uchwała o obwodach.  

 

W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję. 

 

Opinia pozytywna dla projektu uchwały w sprawie podziału Gminy i Miasta Nowogrodziec 

na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych 

w każdym okręgu. 

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

„wstrzymujących się” – 0. 

 

6) w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet dla sołtysów; 

 

Burmistrz R. Relich zapoznał z treścią uchwały wraz z uzasadnieniem. 

 

W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję. 

 

Opinia pozytywna dla projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania 

diet dla sołtysów. 

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

„wstrzymujących się” – 0. 

 

7) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Nowogrodziec; 

 

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

 

Radnym M. Kędzia zwrócił się z zapytaniem, w którym miejscu jest północny obszar 

kopalni? 

 

Pracownik Wydziału Inwestycji M. Rutyna odpowiedział, że jest to teren obecnej hałdy, na 

której składowany jest urobek. 

 

W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję. 
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Opinia pozytywna dla projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy 

Nowogrodziec. 

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

„wstrzymujących się” – 0. 

 

8) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego rejonu złoża „Maria III-1”; 

 

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

 

Burmistrz R. Relich w uzupełnieniu poinformował, że przedsiębiorca pokrywa koszty prac 

planistycznych. Mamy takie doświadczenie z poprzednich lat z Surminem, że na wniosek po 

zakończeniu prac planistycznych i uchwaleniu zmian, przedsiębiorca na podstawie przepisów 

prawa zwrócił się o zwrot częściowo zapłaconego wynagrodzenia wykonawcy prac 

planistycznych i my te środki w formie korekty zwróciliśmy. W tej chwili, mamy taką 

nadzieję, że ta umowa całkowicie zabezpiecza przed taką sytuacją w przyszłości.  

 

W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję. 

 

Opinia pozytywna dla projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu złoża „Maria III-1”. 

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

„wstrzymujących się” – 0. 

 

9) 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 

przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu 

i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji; 

 

Dyrektor Zakładu Obsługi Szkół M. Kołodziejska poinformowała, że 30 stycznia br. uchwała 

o podobnej treści była już podejmowana. Jednak do tej uchwały swoje zastrzeżenia 

i wątpliwości zgłosiła Regionalna Izba Obrachunkowa i obecnie przedłożony projekt jest 

z uwagami Regionalnej Izby Obrachunkowej. Jeszcze przy poprawkach wkradł się błąd 

w kolejności paragrafów, bo w porównaniu do poprzedniej uchwały według wskazań 

mieliśmy wyłączyć par. 2 w całości, więc w obecnym brzmieniu jest par. 1 i potem nie par. 3 

tylko par. 2 i automatycznie par. 4 staje się par. 3. Kolejne wskazanie Regionalnej Izby 

Obrachunkowej, co do stricte działań kontrolnych jakie organ, który wpisuje do ewidencji 

placówki niepubliczne ma w stosunku do tych placówek, część rzeczy została z uchwały 

wycofana z uwagi na to, że bardzo szczegółowe uregulowania są w ustawie i Regionalna Izba 

Obrachunkowa stanęła na stanowisku, że nie ma potrzeby jeszcze raz powtarzania pewnych 

zapisów. Kolejna drobna zmiana, doprecyzowanie słowne w tytule uchwały w stosunku do 

poprzedniego tytułu wypadają dwa słowa „zakresu kontroli”, czyli ten zakres kontroli, który 

jest ściśle określony w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych i nie ma konieczności 

jeszcze raz powielania tego. Chociaż, pewne elementy musiały pozostać i te elementy takie 

jak: w jaki sposób jest kontrola przeprowadzana, jakie są upoważnienia, kto upoważnia, jaki 

jest zakres protokołu – to nadal zostaje w uchwale. W zasadzie uchwała nie ma wpływu na 

funkcjonowanie placówek niepublicznych i na wysokość przyznawanych dotacji ponieważ 
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dotacja jest w wysokości 75% podstawowej kwoty dotacji wyliczanej zgodnie z ustawą 

o finansowaniu zadań oświatowych. W przypadku przedszkoli niepublicznych i w przypadku 

innych form wychowania przedszkolnego 40% podstawowej kwoty dotacji. 

 

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 

przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu 

rozliczenia wykorzystania dotacji. 

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

„wstrzymujących się” – 0. 

 

10) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowogrodziec na 2018 

rok; 

 

Skarbnik I. Johna-Rudko omówiła proponowane zmiany. 

 

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 10 radnych, „za” opinią pozytywną – 10, „przeciw” – 0, 

„wstrzymujących się” – 0. 

 

11) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowogrodziec. 

 

Skarbnik 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 10 radnych, „za” opinią pozytywną – 9, „przeciw” – 0, 

„wstrzymujących się” – 1. 

 

Ad. 3. Tematów nie zgłoszono, w związku z powyższym Przewodnicząca Rady 

A. Szelechowicz o godz. 15:30 zamknęła posiedzenie.  

 

       Protokołowała:                                                                                 Przewodniczyła: 

 

                                                                                                             Przewodnicząca Rady  

     Jolanta Janeczko                                                                                 

                                                                                                            Antonina Szelechowicz 

        podinspektor  

ds. obsługi Rady Miejskiej 


