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Protokół nr 28/18 

ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Nowogrodźcu 

odbytego 28 maja 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, Artur Kozioł, 

Piotr Nieratka, Barbara Sikora, Barbara Wójtowicz-Prusinowska. 

  

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli: 

1) Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich; 

2) Skarbnik Gminy Irena Johna-Rudko; 

3) Dyrektor Zakładu Obsługi Szkół Marta Kołodziejska; 

4) Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowogrodźcu 

Robert Adaszewski; 

5) Pracownik Wydziału Inwestycji Urzędu Miejskiego Mirosław Rutyna. 

 

Temat posiedzenia: 

 
1. Otwarcie posiedzenie. 

2. Opiniowanie projektów uchwał na LII 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 bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości na rzecz użytkownika 

wieczystego; 

 

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

poinformował, że firma TRAK na dzień zakupu nieruchomości, która stanowiła własność 

gminy, na której powstał market Biedronka nabyła też od właściciela prywatnego, mieszkańca 

gminy te nieruchomości tj. dz. nr 270/20 i 270/21. W miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego jest to jako funkcja handlowo-usługowa. 

 

Pracownik Wydziału Inwestycji M. Rutyna dodał, że ten konkretny teren, te dwie działki są 

przeznaczone pod usługi. 

 

W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję. 

 

Opinia pozytywna dla projektu uchwały w sprawie bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości 
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na rzecz użytkownika wieczystego. 

 

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

„wstrzymujących się” – 0. 

 

2) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego wsi Parzyce; 

 

Burmistrz R. Relich poinformował, że zmiana w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego jest bezwzględnie konieczna z uwagi na zadania inwestycyjne przyjęte do 

budżetu gminy i miasta na 2018 rok. Przystąpiliśmy wstępnie do prac projektowych, niestety 

w drodze konsultacji ze Starostwem Powiatowym w Bolesławcu nie otrzymaliśmy 

potwierdzenia, które było wiążące, że możemy przy takim przeznaczeniu tej konkretnej 

nieruchomości wybudować świetlicę wiejską, ponieważ działka ma funkcję mieszkaniową . 

W związku z tym żeby spełnić i zrealizować cel inwestycyjny musimy w trybie pilnym 

przystąpić do zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego określając 

właściwe przeznaczenie dla celu inwestycyjnego, które jest określone w uchwale budżetowej. 

Uchwała pozwala na rozpoczęcie tych prac. 

 

Pracownik Wydziału Inwestycji M. Rutyna dodał, że zadanie ujęte w budżecie gminy na ten 

rok i konsultacja ze Starostwem Powiatowym, które wskazało, że na obecnych zapisach nie 

daje to prawa do budowy świetlicy wiejskiej. Zapisy sprzed dwudziestu dwu lat mówią 

o boisku sportowym i o niewielkich urządzeniach zaplecza boiska sportowego. Druga część 

nieruchomości, na której w tej chwili znajdują się obiekty zewnętrznej siłowni jest 

w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona pod budownictwo 

mieszkaniowe z dopiskiem jednorodzinnym, co zdaniem Starostwa wyklucza także 

możliwość posadowienia świetlicy wiejskiej. Zmiany będą szły w kierunku tego, aby 

stworzyć zapisy dopuszczające obiekty kultury, oświaty takie, które później nie będą budzić 

żadnych wątpliwości Starostwa, jak ma miejsce dotychczas. Stąd ten projekt uchwały. 

 

Radny M. Kruszelnicki zadał pytanie, czy to jest przy drodze nr 94? 

 

Pracownik Wydziału Inwestycji M. Rutyna odpowiedział, że tak przy drodze krajowej nr 94. 

 

W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję. 

 

Opinia pozytywna dla projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Parzyce. 

 

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

„wstrzymujących się” – 0. 

 

Burmistrz R. Relich dodał, że prace projektowe nie zostaną wstrzyma, będziemy je 

prowadzić, ale musimy mieć świadomość żeby uzyskać pozwolenie na budowę zmiana 

w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przyjęta uchwałą musi być 

w obrocie prawnym.  

 

3) w sprawie zmiany uchwały nr XLVII/338/14 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 

28 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji 

Uzdolnionej Młodzieży; 



3 
 

 

Dyrektor ZOSz M. Kołodziejska poinformowała, że niniejszy projekt wynika ze zmiany 

ustawy o systemie oświaty. Zmiany organizacyjne związane z likwidacją gimnazjów, a także 

wejście w życie ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, która daje podstawę prawną do 

dalszego funkcjonowania przyjętego w 2014 roku Lokalnego Programu Wspierania Edukacji 

Uzdolnionej Młodzieży. Zmiana polega na wprowadzeniu dwóch zapisów, które są 

konsekwencją zmian w ustawach. Zapis § 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „uczniach należy 

przez to rozumieć uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Nowogrodziec i uczęszczających 

do szkół podstawowych oraz uczniów klas gimnazjalnych włączonych do szkół 

podstawowych” oraz § 3 otrzymuje brzmienie: „Program jest skierowany do uczniów 

zamieszkałych na terenie Gminy Nowogrodziec i uczęszczających do szkół podstawowych 

oraz uczniów klas gimnazjalnych włączonych do szkół podstawowych”.  

Zakłada się, że ten program będzie funkcjonował w takim kształcie jeszcze do końca roku 

szkolnego 2018/2019 z uwagi na to, że jeszcze funkcjonują klasy gimnazjalne włączone do 

szkół podstawowych. Na początku 2019 roku podjęte zostaną prace nad nowym programem.  

 

W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję. 

 

Opinia pozytywna dla projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLVII/338/14 Rady 

Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu 

Wspierania Edukacji Uzdolnionej Młodzieży. 

 

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

„wstrzymujących się” – 0. 

 

4) w sprawie ustalenia zasad i trybu przyznawania nagród oraz stypendiów dla 

uzdolnionych uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Nowogrodziec 

uczęszczających do szkół podstawowych i klas gimnazjalnych włączonych do szkół 

podstawowych; 

 

Dyrektor ZOSz M. Kołodziejska poinformowała, że projekt uchwały jest konsekwencją 

wcześniejszej zmiany uchwały w sprawie Lokalnego Programu Wspierania Edukacji 

Uzdolnionej Młodzieży. Jest związany w szczególności ze zmianą podstaw prawnych 

i wprowadzeniu ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. W przedstawiony projekcie nie 

zmieniamy obowiązujących do tej pory kryteriów z uwagi na to, żeby uczniowie obecnych 

klas gimnazjalnych nie poczuli się w jakiś sposób skrzywdzeni, stąd kryteria są takie jakie 

były. Jedynie są dostosowane zapisy uchwały dotyczące, że są to uczniowie klas od I do VIII 

szkół podstawowych i uczniowie klas gimnazjalnych włączonych do szkół podstawowych. 

Istotną zmianą jest wprowadzenie do wniosku o stypendium/nagrodę Burmistrza 

Nowogrodźca, czyli wniosku indywidualnego oraz wniosku dotyczącego zespołu/drużyny – 

klauzuli informacyjnej dotyczącej ochrony przetwarzania danych osobowych. Projekt 

uchwały był przygotowywany jeszcze na bazie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych i klauzule w oparciu o tą ustawę zostały przygotowane. Natomiast 10 

maja br. jest podpisana nowa ustawa, która została ogłoszona dopiero 24 maja br. W związku 

z powyższym prosi o uwzględnienie autopoprawki, która zostanie wprowadzona na jutrzejszej 

sesji. Ta autopoprawka będzie dotyczyła załącznika nr 1 pkt V oraz załącznika nr 2 

„Oświadczenie”. Obecny zapis w obu załącznikach brzmi: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie 

danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 

1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.) dla celów 

przyznawania nagród*/stypendiów* dla uzdolnionych uczniów zamieszkałych na terenie 
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Gminy Nowogrodziec uczęszczających do szkół podstawowych* i klas gimnazjalnych 

włączonych do szkół podstawowych* oraz art. 6 ust. 1 lit a) ogólnego rozporządzenia 

o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku” .  

Zgodnie z autopoprawką zapis byłby następujący: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych zawartych w niniejszym wniosku, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku 

o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000) oraz rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L.2016.119.1 z 04.05.2016r.) dla celów przyznawania 

nagród* /stypendiów* dla uzdolnionych uczniów zamieszkałych na terenie Gminy 

Nowogrodziec uczęszczających do szkół podstawowych* i klas gimnazjalnych włączonych 

do szkół podstawowych*”.  

Dość rygorystycznie podchodzimy do ochrony danych osobowych i w przypadku kiedy 

szkoły będą składały wnioski to będą zmuszone przekazać te wnioski do rodzica czy opiekuna 

prawnego celem ich podpisania.  

Kolejna zmiana to wprowadzenie do wniosku (załącznik nr 1) pkt IV – jest to tzw. dyspozycja 

przekazania na rachunek bankowy jednorazowego stypendium Burmistrza Nowogrodźca i to 

też ułatwi pracę, ponieważ tych stypendiów jest kilkanaście i zdarzają się błędy. 

 

Radny M. Kędzia zadał pytanie odnośnie zapisu § 3 pkt 3) „osiągnięcia w konkursach na 

szczeblu regionalnym”, jeżeli chodzi o region – czy nasza miejscowość też się liczy jako 

region? 

 

Dyrektor ZOSz M. Kołodziejska odpowiedziała, że region to jest coś więcej niż szczebel 

powiatowy. 

 

W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję. 

 

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

nagród oraz stypendiów dla uzdolnionych uczniów zamieszkałych na terenie Gminy 

Nowogrodziec uczęszczających do szkół podstawowych i klas gimnazjalnych włączonych do 

szkół podstawowych. 

 

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

„wstrzymujących się” – 0. 

 

W tym momencie Przewodnicząca Rady A. Szelechowicz ogłosiła przerwę. 

 

Po przerwie: 

5) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowogrodźcu za 2017 rok; 

 

Burmistrz R. Relich złożył gratulacje dla Dyrektora i pracowników, którzy pięknie wykonali 

plan finansowy. Bardzo ładnie sobie poradzili z połączeniem zakładów. Myślę, że Rada 

Miejska będzie miała satysfakcję z tego, że była to słuszna decyzja, choć trudna. 26 kwietnia 

br. podczas posiedzenia Rady Społecznej SPZOZ Dyrektor złożył sprawozdanie z wykonania 

planu finansowego za rok 2017 i informację o planie na rok bieżący w ramach działalności 

statutowej i opinia Rady Społecznej dla tych dwóch dokumentów była pozytywna.  
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Następnie Dyrektor SPZOZ R. Adaszewski poinformował, że rok temu Rada Miejska 

podejmowała decyzję o połączeniu dwóch zakładów. Zatwierdzając rok temu sprawozdania 

finansowe zakładu przy ul. A. Asnyka i zakładu przy ul. Cichej widać było, że wyniki tych 

dwóch zakładów były od siebie odmienne. W zakładzie przy ul. A. Asnyka było 40 tys. zł 

zysku, w tym czasie zakład przy ul. Cichej poniósł stratę 270 tys. zł. Wtedy oczekiwaliśmy, 

że połączenie zakładów wzmocni pozycję i tak się rzeczywiście stało. W roku 2017 

przychody wzrosły o 20% i wyniosły 7164 mln zł. Jest to wynik tego, że zakład otrzymał 

właściwe wynagrodzenie za hospicjum, jednocześnie przyjmując więcej pacjentów. 

Dotychczasowym problemem zakładu było zawsze niepłacenie przez Narodowy Fundusz 

Zdrowia całości zobowiązań. Rok 2017 pod tym względem jest wyjątkowy – 100 % 

zobowiązań Narodowy Fundusz Zdrowia zapłacił. Jedynie na koniec roku 2017 zobowiązania 

NFZ wobec zakładu wynosiły 1287 mln zł. Uregulowano to w miesiącu marcu, ta zwłoka 

w płatności spowodowała, że zakład był zmuszony zaciągać zobowiązania i sytuacja od 

miesiąca września wyglądała w ten sposób, że ciągle czekając na płatność byli w takiej 

sytuacji zmuszeni zaciągać zobowiązania z tytułu pożyczki miasta i gminy Nowogrodziec 

oraz wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Dzięki temu, że była większa sprzedaż usług 

to doprowadziło do tego, że wynik roku 2017 zamknął się dodatnio i wyniósł 201.922 tys. zł. 

Rekomendował w roku poprzednim, żeby zmniejszać kapitał zapasowy zakładu przy ul. 

A. Asnyka z taką deklaracją, że w przypadku gdy zakład zarobi odpracujemy ten fundusz 

zapasowy, dlatego w tym sprawozdaniu finansowym rekomenduje, aby Rada Miejska 

przeznaczyła wynik z roku 2017 na zwiększenie kapitału zapasowego.  

Podsumowanie roku – był to najlepszy rok w historii zakładów połączonych. Jeżeli chodzi 

o były zakład przy ul. Cichej, tak dobrego roku nie było. Był to rok konkursów, niestety nie 

udało się zwiększyć w taki sposób jak chcieliśmy miejsc łóżkowych. Oczekujemy, że skoro 

Narodowy Fundusz Zdrowia w tym roku wykazał się dużym zrozumieniem i zapłacił 

wszystko co był winien to liczymy na to, że ta sytuacja w tym roku się nie zmieni, nie 

pogorszy i z dużą nadzieją patrzymy na zamknięcie się tego roku. Plan na 2018 rok zakłada 

również wypracowanie zysku na poziomie powyżej 200 tys. zł. Dużą pozycją są 

zobowiązania, bo musieli się zadłużać żeby utrzymać płynność, ale z drugiej strony wysokość 

należności, która była na koniec roku też jest pozycją znaczącą. Zakład nie zrealizował w tym 

roku zadania, które planował, czyli modernizacja budynku i to zadanie przełożyli na ten rok 

w związku z tym, że nie było podpisanej umowy z Unią Europejską, ta umowa została 

podpisana jesienią kiedy już nie było jak zrealizować.  

 

Burmistrz R. Relich powiedział, że każdy rok prawdopodobnie będzie inny jak mijający. 

Chodzi przede wszystkim o płatnika za świadczenia, które wykonuje ZOZ w ramach 

działalności statutowych. To on jest dość kapryśny i sprawia wiele różnych problemów. 

Z drugiej strony efekty społeczne działalności zakładu i zaangażowane środki finansowe dają 

powód do dumy. To znaczy, to nie jest przyczyna żebyśmy ulegali samozachwytowi, ale 

należałoby szanować i doceniać nasz wspólny wysiłek i pracowników, którzy stanowią 

znaczący zespół, który pracuje i na opinię, pomaga rodzinom, a szczególnie pomaga tym 

osobom, które są chore, które są w sytuacji zagrożenia życia, bo to jest też tak gdzie 

medycyna nie jest w stanie już człowiekowi pomóc to ci ludzie potrafią w miarę możliwości 

pomóc w cierpieniu. W związku z tym uważam, że podjęta decyzja w poprzednich latach 

zasługuje na szacunek i to doceniam.  

 

W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję. 
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Opinia pozytywna dla projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowogrodźcu za 2017 rok. 

 

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

„wstrzymujących się” – 0. 

 

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

rok; 

 

Skarbnik I. Johna-Rudko omówiła proponowane zmiany. 

 

Uzupełnienia dokonał Burmistrz R. Relich odnośnie: 

 budowy przepustu w Czernej – wybrana została najbliższa i najkrótsza możliwa forma 

zaprojektowania i rozpoczęcia tej inwestycji, żeby móc zrealizować to zadanie w roku 

bieżącym, 

 przebudowy drogi dojazdowej do gruntów w Milikowie – otrzymaliśmy dotację  

z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 201.600 tys. zł. Zmiany tytułów 

są doprecyzowane do tytułu inwestycyjnego, nie zmienia zamiaru inwestycyjnego 

w pierwotnej uchwale budżetowej, 

 przebudowy drogi gminnej w Nowej Wsi – zadanie zostało zakończone, przesuwamy 

środki, nikomu nie zabieramy, 

 oświetlenia drogowego przy ul. Kopernika w Wykrotach – jest to w ramach 

modernizacji oświetlenia (informacja przedstawiana na posiedzeniu Komisji Rozwoju 

Gospodarczego i Budżetu), 

 rewitalizacji płyty Rynku – na etapie prac projektowych nie zdawaliśmy sobie sprawy, 

że pod płytą Rynku jest studnia, która ma charakter zabytkowy i zgodnie z decyzją 

konserwatora, ale też wolą inwestora chcielibyśmy przystąpić do odbudowy i te środki 

są przeznaczone na odbudowę cokołu. 

 

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 8 radnych, „za” opinią pozytywną – 8, „przeciw” – 0, 

„wstrzymujących się” – 0. 

 

7) 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 8 radnych, „za” opinią pozytywną – 8, „przeciw” – 0, 

„wstrzymujących się” – 0. 

 

Ad. 3. Tematów nie zgłoszono, w związku z powyższym Przewodnicząca Rady 
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A. Szelechowicz o godz.  15:30 zamknęła posiedzenie.  

 

       Protokołowała:                                                                                 Przewodniczyła: 

 

                                                                                                             Przewodnicząca Rady  

     Jolanta Janeczko                                                                                 

                                                                                                            Antonina Szelechowicz 

        podinspektor  

ds. obsługi Rady Miejskiej 

 

 

 


