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Protokół nr 18/18 

z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu 

w dniu 26 marca 2018 r. 

 

pod przewodnictwem Przewodniczącego Komisji Kazimierza Czerniaka. 

 

Godz. rozpoczęcia – 14:30 

Godz. zakończenia – 15:45 

 

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) Arkadiusz Kosior – Członek 

 

Nieobecni radni: Aneta Bochenek, Józef Pełka, Barbara Wójtowicz-Prusinowska. 

 

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli: 

1) Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich; 

2) Z-ca Burmistrz Dariusz Jancelewicz; 

3) Skarbnik Gminy Irena Johna-Rudko. 

 

Temat posiedzenia: 

 

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia. 

2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia. 

3. Analiza ściągalności podatków do budżetu za 2017 rok. 

4. Informacja o kolejności ogłaszanych przetargów na zadania inwestycyjne w 2018 

roku. 

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

6. 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 6 osób, „za” przyjęciem porządku – 6, „przeciw” – 0, 

„wstrzymujących się” – 0. 

 

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

W głosowaniu udział brało 6 osób, „za” przyjęciem protokołu – 5, „przeciw” – 0, 

„wstrzymujących się” – 0. 

 

Ad. 3. Skarbnik I. Johna-Rudko przedstawiła informację dotyczącą zaległości na dzień 

1 stycznia 2017 roku i na dzień 31 grudnia 2017 roku oraz informację dotyczącą egzekucji na 

dzień 31 grudnia 2017 roku (upomnienia, tytuły wykonawcze, wezwania do zapłaty), która 

stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 
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Następnie radny A. Kosior zwrócił się z zapytaniem, czy jest możliwość zapłacić podatek w 

Urzędzie kartą płatniczą, czy telefonem? 

 

Skarbnik I. Johna-Rudko odpowiedziała, że nie jest to robione ponieważ kasa Urzędu ma 

bardzo mały limit i dla tych celów jej się nie trzyma. Jednak w sporadycznych przypadkach 

można to zrobić.  

 

Ad. 4. Z-ca Burmistrza D. Jancelewicz przedstawił plan postępowań o udzielenie zamówień 

publicznych na 2018 rok w Gminie Nowogrodziec, który stanowi załącznik nr 2 do 

niniejszego protokołu. 

 

W trakcie dyskusji nad przedstawionym materiałem poruszono następujące kwestie: 

 

Przewodniczący Komisji K. Czerniak zwrócił się z zapytaniem, a co z remontem świetlicy w 

Czernej? 

 

Z-ca Burmistrza D. Jancelewicz odpowiedział, że jest to zadanie z zeszłego roku. 

 

Burmistrz R. Relich dodał, że jest w trakcie realizacji. 

 

Przewodniczący Komisji K. Czerniak zwrócił się z zapytaniem, czy nie ma zagrożeń i czy jest 

taka możliwość, że zabraknie środków na remont świetlicy?  

 

Burmistrz R. Relich odpowiedział, że wykonawca wystąpił o zmianę terminu realizacji o 

jeden miesiąc, ale planujemy zakończenie w czerwcu br. Zostały częściowo w ramach 

zadania zwiększone środki dlatego, że pojawiły się roboty zamienne. Z części prac, które były  

objęte przedmiotem umowy zrezygnowaliśmy, ale na rzecz innych prac. Z rezerwy 

inwestycyjnej zostały dołożone środki w wysokości 45 tys. zł. Zakres, który był objęty 

umową będzie wykonany. Sam obiekt wymaga jeszcze nakładów finansowych, na które nie 

byliśmy przygotowani, nie planowaliśmy ich wykonać, ale ten zakres pozwoli na prawidłowe 

jego wykorzystanie jako obiektu kulturalnego.  

 

Radna B. Sikora zadała pytanie odnośnie drogi w Gościszowie, czy zalanie kostki będzie  

ujęte ramach inwestycji na drogach gminnych? 

 

Z-ca Burmistrza D. Jancelewicz odpowiedział, że są to drogi poniżej 30 tys. euro. 

 

Burmistrz R. Relich dodał, że jest podpisana umowa z terminem realizacji. Projektant ma 

przygotować dokumentację techniczną, kosztorys, specyfikację istotnych warunków 

zamówienia i gdy będzie ten dokument gotowy to ogłosimy zamówienie, wyłonimy 

wykonawcę i przystąpimy do realizacji zadania. W zasadzie dotyczy to wszystkich dróg 

gminnych, które są w budżecie gminy przyjęte jako zadanie jednoroczne do realizacji, choć 

przy niektórych zadaniach musimy ustalić i uwzględnić harmonogram robót budowy 

kanalizacji sanitarnej, którą wykonuje Hydro-Tech, aby oni pracę wykonali i odtworzyli 

drogę do stanu istniejącego.  

 

Radny M. Kruszelnicki zwrócił się z zapytaniem, czy były prowadzone rozmowy ze 

starostwem na temat przejęcia przez gminę części drogi ul. Mickiewicza w Nowogrodźcu od 

Poloniatexu do końca ulicy, czyli do wyburzonego mostu nad torami kolejowymi. 
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Burmistrz R. Relich odpowiedział, że ani oficjalnego, ani nieoficjalnego wniosku w sprawie 

przejęcia przez gminę drogi nie było. W pierwszej kadencji toczył się spór między powiatem, 

PKP a gminą kto jest odpowiedzialny za ewentualną odbudowę i stan mostu. Starosta nie 

przyjął na siebie tego obowiązku i PKP dokonało rozbiórki. Nie kojarzy żeby były w ogóle 

wtedy, w tym czasie, bo to jest właściwy jedyny od tamtej pory taki czas, żeby ktokolwiek 

proponował przejęcie przez gminę dogi powiatowej. Tym bardziej, że dwa lata temu 

realizowaliśmy wspólnie zadanie polegające na budowie chodnika, podnosiliśmy kwestie 

naprawy ciągu budowy kanalizacji deszczowej przy ul. Mickiewicza jako odwodnienie drogi 

powiatowej. Część w ramach prac przebudowy kanalizacji sanitarnej poprawiliśmy 

samodzielnie i taki stan jest na dzisiaj. Wniosek dotyczący remontu czy przebudowy drogi 

Mickiewicza złożony do budżetu powiatu nie został ujęty. 

 

Radna B. Sikora zwróciła się z zapytaniem, dlaczego tak długo trwają prace wokół Rynku? 

 

Burmistrz R. Relich odpowiedział, że umowa z wykonawcą w drodze zamówienia 

publicznego jest podpisana i termin realizacji upływa w styczniu 2019 roku. Mamy uwagi co 

do harmonogramu, tempa, organizacji pracy na placu budowy. Wykonawca częściowo 

uzasadnia jakby opóźnienie w realizacji zgodnie z harmonogramem warunkami pogodowymi. 

Ostateczny termin jeżeli chodzi o zakończenie, w naszej ocenie jako inwestora, nie jest 

zagrożone. Te najtrudniejsze prace ziemne jeżeli chodzi o sieci są wykonane, czy będą 

wykonane. Wcześniej sporo kłopotów organizacyjnych sprawiła kwestia wyburzenia 

komórek, konsultacji pomimo wcześniejszych informacji w formie pisemnej, które 

potwierdzili w imieniu mieszkańców zarządcy. Dopełniliśmy należytej staranności, 

postępowaliśmy prawidłowo, legalnie przede wszystkim, bo to też w efekcie niektóre 

działania owocowały tym, że mieliśmy szereg kontroli z różnych organów, instytucji i w 

związku z tym to też jakby utrudniało prowadzenie tego procesu inwestycyjnego. Pomimo, że 

mamy pozwolenie na budowę, ze wszystkimi zarządcami, wspólnotami, operatorami sieci, 

zarządcami dróg uzgodnienia to zajecie pasa czy wejście w pas drogowy wymaga odrębnej 

zgody i na to wykonawca oczekiwał pół roku. Podkreślam rolę różnego rodzaju inicjatyw, 

które oceniam negatywnie. Ilość zawiadomień, kontroli jest niewspółmierna do efektów, bo 

tych efektów negatywnych nie ma, działamy prawidłowo, zgodnie z przepisami, ponosimy z 

tego tytułu większe koszty, bo praca archeologa kosztuje niewspółmiernie więcej. Czas, który 

jest drogocennym moglibyśmy poświęcić na szereg innych inwestycji i rozwiązywania 

problemów jak odpowiadanie na różnego rodzaju niesprawdzone zarzuty, które są kierowane 

do Konserwatora Zabytków, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Państwowej 

Straży Pożarnej, Prokuratury i być może do innych instytucji, o których jeśli wpłynęły 

dowiemy się w stosownym czasie, w najbliższej przyszłości.  

 

Ad. 5. Burmistrz R. Relich zaproponował, aby w kolejnym terminie posiedzenia przejść na 

place budów przy ul. 1 Maja, ul. Jodłowej i przy ul. Lubańskiej, aby zobaczyć postęp i 

realizację zadań.  

 

Przewodniczący Komisji K. Czerniak stwierdził, że jest to dobry pomysł, aby zobaczyć na 

miejscu. Jak widać, przy tak wielu inwestycjach i o takiej dużej wartości prace postępują 

bardzo sprawnie i nie widać zagrożenia, że nie wykonana zostanie jakaś inwestycja. Cieszy 

to, że ten rok pomimo, że był tak bogaty w inwestycje, przy końcu pierwszego kwartału już w 

znacznej części przetargi są rozstrzygnięte. Kilka większych inwestycji jest jeszcze nie 

rozstrzygniętych, ale to z tego względu, że czekamy na ewentualne zezwolenia czy 

przeprojektowania, które są potrzebne do ogłoszenia przetargów. Uważa, że jesteśmy na 

dobrej drodze. 



4 
 

Ad. 6. Sprawy bieżące: 

 

Radny S. Łaniocha poprosił o doprowadzenie wjazdu na parking od strony ul. Kościuszki.  

Burmistrz R. Relich odpowiedział, że jest to plac budowy i do czasu odbioru wykonawca 

może nie wyrazić zgody. Po zakończeniu inwestycji planujemy zmianę organizacji ruchu w 

Rynku otwierając drogę przy ul. Kościuszki i będzie możliwość wjazdu. Trudno powiedzieć, 

czy wykonawca wyrazi zgodę, czy nie. Pytanie, jakie postawi warunki, bo jest to kwestia 

gwarancji.   

 

Radny A. Kosior zadał pytanie, na jakim etapie są elewacje kamienic wytypowanych w 

zeszłym roku? 

Burmistrz R. Relich odpowiedział, że te wspólnoty w ramach naszego programu rozwoju 

lokalnego i rewitalizacji otrzymały środki w formie dotacji od Marszalka Województwa 

Dolnośląskiego. Wspólnoty na wniosek zarządcy podejmowały uchwały o podjęciu 

zobowiązań kredytowych.  

 

Radny M. Kruszelnicki zwrócił się z zapytaniem, co stoi na przeszkodzie wykupu przez 

mieszkańców mieszkań znajdujących się w budynku ośrodka zdrowia w Nowogrodźcu? 

Burmistrz R. Relich odpowiedział, że jest to moja decyzja i to stanowisko uzasadniam tym, że 

to są dwa obiekty publiczne i dwie jednostki o szczególnym charakterze, czyli ośrodek 

zdrowia, chociaż te mieszkania są nad ośrodkiem pomocy społecznej i dlatego nie wyraziłem 

zgody.  

 

Przewodniczący Komisji K. Czerniak zwrócił się z zapytaniem odnośnie propozycji Orange 

w sprawie wykonania instalacji światłowodowej w miejscowościach gdzie nie ma 

szkieletowej infrastruktury telefonicznej, czy nadal jest taka możliwość żeby zgłaszać 

rozszerzenie światłowodów? 

Burmistrz R. Relich odpowiedział, że po szkoleniu, w którym uczestniczył przedstawiciel 

Orange zleciliśmy przygotowanie deklaracji aby je dostarczyć mieszkańcom, żeby gmina też 

w tą akcję samodzielnie się zaangażowała i dyrektor prosił, aby jeszcze chwile poczekać z 

tym działaniem. Umowy ze szkołami tam gdzie w ramach tego projektu, światłowód ma być 

doprowadzony do końca sierpnia br. Z prezentacji, z którą Rada się zapoznała, są plany 

związane z podłączeniem określonej grupy mieszkańców.  

 

Radna B. Sikora ponownie poruszyła problem składowania i odbioru opon od rolników. 

Burmistrz R. Relich odpowiedział, że czynimy starania, aby taka firma powstała w Gminie 

Nowogrodziec. 

 

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

15:45  zamknął posiedzenie.  
 

          Protokołowała:                                                                          Przewodniczył: 

 

      Jolanta Janeczko                                                                      Kazimierz Czerniak 

 

Podinspektor ds. obsługi                                                             Przewodniczący Komisji 

      Rady Miejskiej                          

 


