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Protokół nr 27/18 

ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Nowogrodźcu 

odbytego 26 kwietnia 2018 r. 

 

pod przewodnictwem Przewodniczącej Rady Miejskiej Antoniny Szelechowicz. 

 

Godz. rozpoczęcia – 14:30 

Godz. zakończenia – 15:25 

 

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 

 

Nieobecni radni: Aneta Bochenek, Kazimierz Czerniak, Mirosław Kędzia, Arkadiusz Kosior, 

Artur Kozioł, Józef Pełka. 

  

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli: 

1) Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich; 

2) Z-ca Burmistrza Dariusz Jancelewicz; 

3) Skarbnik Gminy Irena Johna-Rudko; 

4) Dyrektor Zakładu Obsługi Szkół Marta Kołodziejska. 

 

Temat posiedzenia: 

 
1. Otwarcie posiedzenie. 

2. Opiniowanie projektów uchwał na LI sesję. 

3. Sprawy różne i zakończenie posiedzenia. 

 

Przebieg posiedzenia: 

 

Ad. 1.  Otwarcia posiedzenia i powitania zebranych dokonała Przewodnicząca Rady 

A. Szelechowicz.  

 

Następnie Burmistrz R. Relich poinformował, że na sesji zostanie zgłoszony wniosek 

o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr L/342/18 

Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy i Miasta 

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

wybieranych w każdym okręgu. Uzasadnieniem tego trybu jest konieczność zmiany 

załącznika do uchwały z uwagi na sygnał zgłoszony przez Krajowe Biuro Wyborcze odnośnie 

ulicy w Nowogrodźcu, przy której nie są zameldowani mieszkańcy. Ulice fizycznie nie 

istnieją, ale jednak w dokumentach gminy w latach 90-tych zostały ujawnione. Wnioskujemy 

o zmianę, a w ślad za tym o przyjęcie do porządku obrad projektu uchwały. 

 

W wyniku głosowania wniosek został przyjęty. 

W głosowaniu brało udział 9 radnych, „za” wnioskiem – 9, „przeciw” – 0, „wstrzymujących 

się” – 0. 

 

Ad. 2. Opiniowanie projektów uchwał: 

 

1) w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność 

Gminy Nowogrodziec (dz. nr 247 obr. 2 Nowogrodźca); 
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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 9 radnych, „za” opinią pozytywną – 9, „przeciw” – 0, 

„wstrzymujących się” – 0. 

 

2) w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność 

Gminy Nowogrodziec (dz. nr 123 obr. 2 Nowogrodźca); 

 

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

„wstrzymujących się” – 0. 

 

3) w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy (dz. 645/2 obr. Zebrzydowa); 

 

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

 

Radny R. Jaworski zwrócił się z zapytaniem, co to jest za działka? 

 

Z-ca Burmistrza D. Jancelewicz odpowiedział, że położona jest w Zebrzydowej na głównym 

skrzyżowaniu i na niej stoi blaszak.  

 

W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję. 

 

Opinia pozytywna dla projektu uchwały w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy. 

 

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

„wstrzymujących się” – 0. 

 

4) w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu; 

 

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 wyrażenia zgody na ustanowienie 

służebności przesyłu. 

 

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

„wstrzymujących się” – 0. 
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5) w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowisko 

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

Gmina Nowogrodziec oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 

zajęć dla nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów 

pedagogicznych i doradców zawodowych; 

 

Dyrektor Zakładu Obsługi Szkół M. Kołodziejska poinformowała, że niniejsza uchwała jest 

związana ze zmianą ustawy Karty Nauczyciela wprowadzoną z ustawą o finansowaniu zadań 

oświatowych. W pierwszej kolejności, jeżeli chodzi o godziny pracy nauczycieli, którym 

powierzono stanowisko kierownicze i jeżeli chodzi o zmiany w stosunku do zapisów uchwały 

z 2016 roku – zostały wyrzucone zapisy, które w strukturze organizacyjnej są martwe, czyli 

nie mamy takich  szkół. Druga rzecz – została zmieniona liczba godzin pracy wicedyrektorów 

szkół liczących 25 i więcej oddziałów (w poprzedniej uchwale było 6 godzin, obecnie 4 

godziny). Najistotniejsza zmiana to jest załącznik nr 2, który dotyczy godzin pracy 

pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych. 

Obecnie ustawa Karta Nauczyciela mówi, że owszem rada gminy podejmuje uchwałę 

określającą tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin tych nauczycieli, nie może on być 

jednak większy niż 22 godziny. Poprzedni zapis ustawowy nie określał liczby maksymalnej 

i w poprzedniej uchwale było 26 godzin. Kolejna istotna zmiana – w poprzedniej uchwale 

były ustalone godziny pracy nauczyciela wspomagającego, czyli nauczyciela, który jest 

zatrudniony dodatkowo do dzieci, które posiadają orzeczenia do kształcenia specjalnego. 

W tej chwili godziny pracy takiego nauczyciela są określone w ustawie Karta Nauczyciela 

i jest to 20 godzin.  

 

W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję. 

 

Opinia pozytywna dla projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru 

obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono 

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

Gmina Nowogrodziec oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

dla nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych 

i doradców zawodowych. 

 

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

„wstrzymujących się” – 1. 

 

6) w sprawie podziału Gminy i Miasta Nowogrodziec na stałe obwody głosowania, 

ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych; 

 

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

poinformował, że w załączniku do uchwały w obwodzie głosowania nr 7 została dopisana 

długopisem ulica Bukowa. Krajowe Biuro Wyborcze chciało aby tą ulicę dopisać, ale po 

sięgnięciu do dokumentów źródłowych okazało się, że ulicy Bukowej nie powinno być. 

Dlatego zostanie zgłoszona autopoprawka o wykreślenie ulicy Bukowej. Ta nieścisłość 

wynika z tego, że Rada Miejska 14 lipca 1999 roku podjęła uchwałę i w tej uchwale określiła 

nazwę ulic. Ulice zostały wprowadzone na granicy dwóch obrębów Nowogrodźca i Milikowa 

i akurat ul. Bukowa jest w Milikowie, ale fizycznie nie istnieje. Nie ma ulicy Bukowej 

w Nowogrodźcu pomimo, że jest w uchwale z 1999 roku.  
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W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję. 

 

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

na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji 

wyborczych. 

 

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

„wstrzymujących się” – 0. 

 

7) w sprawie zmiany uchwały nr L/343/18 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 

28 marca 2018 r. 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 zmiany uchwały nr L/343/18 Rady 

Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad 

przyznawania diet dla sołtysów. 

 

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

„wstrzymujących się” – 0. 

 

8) w sprawie zmian statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej w Nowogrodźcu; 

 

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 zmian statutu Młodzieżowej Rady 

Miejskiej w Nowogrodźcu. 

 

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

„wstrzymujących się” – 0. 

 

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

rok; 

 

Skarbnik I. Johna-Rudko poinformowała o przedłożonej w dniu dzisiejszym autopoprawce do 

projektu uchwały w sprawie zwiększenia planu dochodów o kwotę 26.063,70 zł, w związku 

z tym, że nie udało się w terminie wydatkować ze środków niewygasających z upływem roku 

2017 środków na zadanie „Instalacja półpodziemnych pojemników na odpady komunalne na 

terenach zamieszkania wielorodzinnego”. Odbiór jest przesunięty, w związku z czym nie ma 

podstawy do zapłaty i środki zostają przerzucone do budżetu roku bieżącego. Autopoprawka 

zostanie zgłoszona na sesji w dniu jutrzejszym. 

Następnie omówiła proponowane zmiany. 

 

Burmistrz R. Relich poinformował odnośnie zwiększenia planu wydatków o kwotę 375.000 zł 

na zadanie przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi – odbyły się dwa postępowania 



5 
 

przetargowe. W pierwszym przetargu oferta jedynego oferenta wynosiła 2,7 mln więc 

postępowanie zostało unieważnione z uwagi na brak środków przeznaczonych na realizację 

zadania. Po analizie z projektantem i kosztorysantem zadania inwestycyjnego dokonano 

określonych korekt w zamówieniu publicznym. Zostało ogłoszone drugie zamówienie, licząc 

na to, że tych oferentów będzie więcej, a cena będzie atrakcyjniejsza za wykonanie tego 

zadania inwestycyjnego, które jest bardzo istotne i jakby zamyka proces inwestycyjny we 

wszystkich szkołach podstawowych w gminie, które są szkołami nowoczesnymi. W wyniku 

drugiego zamówienia ofertę złożyły dwa przedsiębiorstwa, pierwsza oferta firmy DRECON 

jest na kwotę 2,35 mln, a druga oferta firmy EVERBEST na kwotę 2,8 mln. Po analizie 

dokumentów uznaliśmy, że nie ma podstaw do unieważnienia postępowania licząc na to, że 

być może w trzecim kolejnym postępowaniu pojawią się nowi oferenci, a ceny będą niższe od 

tych które są w budżecie. W związku z tym podjęliśmy decyzję z rekomendacją dla rady, aby 

zwiększyć środki na zadanie, ogłosić wynik zamówienia publicznego, a w następstwie 

podpisać umowę z wykonawcą i rozpocząć zadanie przekazując plac budowy. I takie 

rozwiązanie rekomenduje i prosi o podjęcie w całości uchwały.  

 

W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję i poddała pod 

glosowanie zgłoszoną autopoprawkę. 

W Wyniku głosowania autopoprawka została przyjęta.  

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

„wstrzymujących się” – 0. 

 

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. 

 

10) w sprawie zmiany uchwały nr L/342/18 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 28 

marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy i Miasta Nowogrodziec na okręgi wyborcze, 

ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu; 

 

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

poinformował, że uchwała z 14 lipca 1999 r. ustaliła nazwę ulic wtedy jeszcze nie 

istniejących. De facto ulica Akacjowa jest wpisana w tej uchwale i wiemy gdzie ona ma być 

ale de facto jeszcze nie jest ona wydzielona, nie ma działki drogowej i faktycznie nie istnieje, 

jest to boczna ulicy Sosnowej. Ulica Jaworowa jest wydzielona, aczkolwiek nie ma nadanych 

w ewidencji adresów. Ulica Brzozowa jest w części asfaltowa, ale jest nie wydzielona i nie 

ma przy niej żadnego adresu. Analizując stwierdzono, że tych ulic nie powinno być jeżeli 

fizycznie nie istnieją. Krajowe Biuro Wyborcze stoi na stanowisku, że jeżeli są one 

w uchwale Rady Miejskiej mimo, że nie istnieją i nie ma przy nich adresów, to powinny one 

być, dlatego po ustaleniach z Krajowym Biurem Wyborczym na wniosek jest ten projekt 

uchwały. 

 

W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję. 

 

Opinia pozytywna dla projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr L/342/18 Rady 

Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy i Miasta 

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

wybieranych w każdym okręgu. 
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W głosowaniu brało udział 9 radnych, „za” opinią pozytywną – 9, „przeciw” – 0, 

„wstrzymujących się” – 0. 

 

Ad. 3. Sprawy różne: 

 

Radny P. Nieratka zgłosił wnioski: 

1) o zamontowanie progów zwalniających na ul. Robotniczej, Zielonej i Leśnej 

w Nowogrodźcu. Dołącza również wniosek mieszkańca ul. Robotniczej; 

2) o naprawę drogi usytuowanej na działce nr 396 i cz. dz. nr 346 stanowiącej dojazd do 

pól i stawu „Dudy” w Nowogrodźcu; 

3) o zabezpieczenie środków w budżecie Gminy dla jednostek Ochotniczych Straży 

Pożarnych z terenu gminy, które otrzymają środki w ramach dotacji z Ministerstwa 

Spraw Wewnętrznych i Administracji na rok 2018. 

 

Innych tematów nie zgłoszono, w związku z powyższym Przewodnicząca Rady 

A. Szelechowicz o godz. 15:25 zamknęła posiedzenie.  

 

       Protokołowała:                                                                                 Przewodniczyła: 

 

                                                                                                             Przewodnicząca Rady  

     Jolanta Janeczko                                                                                 

                                                                                                            Antonina Szelechowicz 

        podinspektor  

ds. obsługi Rady Miejskiej 

 


