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Protokół nr 19/18 

z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu 

w dniu 24 maja 2018 r. 

 

pod przewodnictwem Przewodniczącego Komisji Kazimierza Czerniaka. 

 

Godz. rozpoczęcia – 14:30 

Godz. zakończenia – 16:30 

 

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 

7) Aneta Bochenek – Członek 

8) Barbara Wójtowicz-Prusinowska – Członek 

9) Józef Pełka – Członek 

 

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli: 

1) Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich; 

2) Z-ca Burmistrza Dariusz Jancelewicz; 

3) Skarbnik Gminy Irena Johna-Rudko; 

4) Prezes Spółki „Hydro-Tech” w Nowogrodźcu Jacek Ruchała. 

 

Temat posiedzenia: 

 

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia. 

2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia. 

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

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

5. Analiza i opiniowanie wykonania budżetu za 2017 rok. 

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. 

 

Ad. 2. Protokół nr 18/18 z dnia 26 marca 2018 r. przyjęto jednogłośnie. 

W głosowaniu udział brało 9 osób, „za” przyjęciem protokołu – 9, „przeciw” – 0, 

„wstrzymujących się” – 0. 

 

Ad. 3. Prezes Spółki „Hydro-Tech” J. Ruchała przedstawił prezentację multimedialną 

w zakresie „Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Nowogrodziec – etap II”, 

która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 

 

W trakcie dyskusji poruszono sprawy dotyczące: 
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 pozyskiwanie dotacji, 

 potencjalne zagrożenia realizacji zadania w terminie, 

 szanse realizacji zadania w Gościszowie, 

 ceny ścieków i wody. 

 

Burmistrz R. Relich powiedział, że będzie strażnikiem tego co jest wspólnym zobowiązaniem 

sprzed wielu lat, na początku rozpoczęcia projektu. Po pierwsze, dyrektywa unijna, która nas 

zobowiązuje do wypełnienia aglomeracji w 100%. W związku z tym planowane, 

projektowane, przedstawiane Radzie do zatwierdzenia w postaci uchwał są zadania 

inwestycyjne, które dążą do spełnienia wszystkich kryteriów i wskaźników, do których jako 

miasto i gmina Nowogrodziec się zobowiązaliśmy. Rok 2015 nie został sprolongowany 

w stosunku do państwa polskiego przez komisję europejską w związku z tym nas nadal 

obowiązuje i wybór dotyczący zadań inwestycyjnych i obszarów jest oparty o kryteria, które 

są naszym zobowiązaniem.  

Odnośnie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 

na terenie Gminy Nowogrodziec – decyzją administracyjną Państwowego Gospodarstwa 

Wodnego Wody Polskie została zatwierdzona. Dziękuje Zarządowi przede wszystkim za to, 

że taryfa przez wiele lat wcześniej była przygotowywana prawidłowo. Jest sporządzona 

rzetelnie, czyli ceny nie były ani za wysokie, ani za niskie. Bo to było przedmiotem kontroli, 

różnego rodzaju skargi do różnych instytucji kontrolnych, do Urzędu Ochrony Konkurencji 

i Konsumentów na taryfę, która była przyjmowana wcześniej zgodnie z kompetencjami 

uchwały Rady Miejskiej. Cieszy nas, że teraz organ administracji państwowej tą 

prawidłowość potwierdził.  

Druga rzecz, bardzo istotna z punktu rozwoju gminy to wskaźniki aglomeracji, osiągnięcie 12 

tys. jeśli chodzi o stopień wypełnienia, patrząc na tle gospodarki odpadami, czyli rzeczywistej 

ich liczby zamieszkałych mieszkańców na podstawie deklaracji zbliża nas do wypełnienia w 

ciągu 10 lat w 100%. Oczywiście uchwała Rady Miejskiej mówi o systemie zbiorczym 

kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji, a granice nie pokrywają się granicami 

administracyjnymi gminy. W uchwałach, które po pierwsze, jest uchwała o miejscowym 

planie zagospodarowania przestrzennego, dopuszczamy możliwość innego rodzaju systemu 

kanalizacji jak przydomowe oczyszczalnie ścieków, czy bezodpływowe zbiorniki, ale dążymy 

do tego, aby mieszkańcy w tym systemie kanalizacji zbiorczej funkcjonowali, bo ma to 

wpływ na cenę, a przede wszystkim na ochronę środowiska. Kalkulacja finansowa 

i doświadczenie na podstawie danych, które mają charakter oficjalny i można je 

zweryfikować, to problemem nadal istniejącym w gminie jest to, że tam gdzie kanalizacji 

sanitarnej nie ma bądź nie została wybudowana, ścieki wracają w wielkości 3% sprzedanej 

wody. W związku z tym pytanie, gdzie są? Jeżeli są w środowisku, w który żyjemy, a nie 

w jedynym punkcie zlewnym jakim jest oczyszczalnia ścieków to spółka też z tego tytułu nie 

otrzymuje przychodów, które mogłyby rekompensować koszty, w tym koszty finansowe. Stąd 

nasza nieustanna praca nad świadomością, nad wskazywaniem najistotniejszego waloru jakim 

może być jakość życia w gminie (wszelkie apele, rozmowy, edukacja). Dziesięć lat wydaje 

się dużo. Ktoś może powiedzieć, że stanowczo za długo, ale dziękuję przy tego rodzaju 

dyskusjach, w tym obszarze, za zaangażowanie i tak bardzo istotne pomimo szeregu różnych 

wątpliwości jednak przełomowe decyzje bo jest to projekt, który przy takim rozmiarze i takiej 

efektywności pozyskania środków unijnych nie byłby możliwy do realizacji, a jeszcze z taką 

skutecznością jeżeli chodzi o kwestię przyłączy kanalizacji sanitarnej, które mieszkańcy na 

podstawie umów cywilno-prawnych zlecają nam, my podejmujemy to ryzyko projektując je 

na własny koszt bez gwarancji otrzymania zwrotu z tego tytułu. Ale z tych zebrań, które 

odbyły się, a są aktualne w Zebrzydowej i Godzieszowie, czy w Czernej wskazuje, że jest to 

dobra oferta. Jak na początku były trudności z przekonaniem, że ta cena przyłączy nie jest 
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wysoka to aktualnie  widać, że to procentuje, że mieszkańcy tą informacją się wymienili, że 

nie są już tak wrażliwi na głosy, które są nieprawdziwe, które są wręcz fałszywe. W związku 

z tym łatwiej jest realizować to zadanie inwestycyjne i to bardzo cieszy.  

 

Ad. 4. Z-ca Burmistrza D. Jancelewicz przedstawił prezentację multimedialną w zakresie 

„Oświetlenie uliczne na terenie Miasta i Gminy Nowogrodziec 2018” która stanowi załącznik 

nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

Burmistrz R. Relich dokonał uzupełnienia. Lampy, które mamy dowiesić w ramach 

modernizacji na istniejących słupach, prawdą jest i ogromnym problemem, tam gdzie radni 

wnioskują o pojedyncze punkty, że na pojedyncze punkty musimy mieć projekt i pozwolenie 

na budowę. Oczekiwanie na mapę do celów projektowych jest problemem w Starostwie 

Powiatowym (kilka miesięcy). I tam gdzie jeszcze podejmujemy takie próby, na istniejących 

słupach jest możliwość np. wydłużenia przewodów zasilających, to takie próby podejmujemy. 

Dojrzejemy do takich decyzji, że nawet jeżeli są to punktowe, że w jednym zbiorczym 

projekcie budowlanym, ale który ma charakter cząstkowy (dwa, trzy punkty) stoimy przed 

koniecznością rozbudowy tego sytemu oświetlenia ulicznego, które jest oświetleniem 

drogowym. 

 

Przewodniczący Komisji K. Czerniak zadał pytanie w związku ze zgłaszanymi wnioskami 

w sprawie oświetlenia ulic, ponieważ projekty wymagają pewnych zasad, czyli te lampy 

muszą stać w pewnej odległości jedna od drugiej – czy coś się zmieniło w tym planie, żeby te 

lampy w takich miejscach gdzie niekoniecznie muszą stać tak gęsto, czy można odstąpić od 

tej zasady przy projektowaniu? 

 

Z-ca Burmistrza D. Jancelewicz odpowiedział, że zależy to od starostwa, bo są wytyczne do 

projektowania. 

 

Burmistrz R. Relich powiedział o zagadnieniu, które jest do rozważenia na przyszłość. 

Podejmujemy takie decyzje co wymaga konsultacji, czy rozbudowujemy system oświetlenia 

ulicznego na słupach Taurona, czy przyjmujemy plan wieloletni inwestycyjny i decydujemy 

o zejściu z Taurona i budujemy system oświetlenia w każdej miejscowości, które są 

niezależne. Ilość punktów, które obecnie mamy na słupach, które stanowią własność 

operatora wynosi 1050 słupów. Według cen obowiązujących koszty wybudowania w systemie 

oświetlenia, czyli zasilanie, sterowanie, okablowanie, słup, fundament i lampa tj. 5-5,5 tys. od 

sztuki, czyli potrzebujemy 5 mln złotych żeby zejść ze słupów Taurona i zrealizować to 

zadanie i mamy system niezależny. I w tym etapie należałoby np. zaprojektować tam gdzie 

radni wnioskują biorąc pod uwagę niezależność. Takiej decyzji kierunkowo nadal nie 

podjęliśmy dlatego, że z uwagi na szereg różnych zadań jesteśmy przede wszystkim, jeśli 

chodzi o rozbudowę infrastruktury, bo to jest ta infrastruktura wodno-kanalizacyjna, która 

pochłania ogrom pieniędzy, a infrastrukturą sieciową na terenie całej gminy jest oświetlenie 

uliczne. To w dużej mierze przez modernizację kolejny jest etap, przecież jest etap w zasadzie 

następny, ale związany z rozwojem technologii, bo już w pierwszej lub drugiej kadencji 

dokonywaliśmy modernizacji oświetlenia przez wymianę. I to był jakby kierunek przede 

wszystkim z uwagi na uzyskanie oszczędności na zużyciu energii i kosztach z tym 

związanych. Czas płynie szybko, Tauron jako operator to sobie zrekompensował utraty ze 

sprzedaży energii. Wzrosły opłaty za dzierżawę i to w sposób znaczący. Dzisiaj za jeden 

punkt 5,71 zł.  

 

(za zgodą Przewodniczącego Komisji radny A. Kosior opuścił posiedzenie i od tego momentu 
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w posiedzeniu uczestniczyło 8 radnych) 

 

Realizujemy zadanie inwestycyjne zgodnie z uchwałą budżetową. Środki, które posiadamy są 

angażowane i większość wniosków tam gdzie jest możliwość modernizacji przez zawieszenie 

to praktycznie w 100% te odpowiedzi są pozytywne.  

 

Radny M. Kruszelnicki powiedział, że sprawę zejścia ze słupów Taurona należy dobrze 

rozważyć.  

 

Burmistrz R. Relich poinformował, że gminy, które mają swoje systemy oświetleniowe 

podejmują rozmowy np. z Tauronem o odsprzedaży majątku uwzględniając amortyzację, 

pierwotne koszty związane z dochodami inwestycyjnymi, ale to są indywidualne rozmowy.  

 

Przewodniczący Komisji K. Czerniak stwierdził, że powinny pozostać dwie metody  

użytkowania, czyli na słupach Tauronu i słupach gminnych, bo to jest najlepsze rozwiązanie.  

 

Ad. 5. Skarbnik I. Johna-Rudko omówiła: 

 sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2017 rok,  

 informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, 

 informację o stanie mienia Gminy i Miasta Nowogrodziec, 

 sprawozdania finansowe. 

 

Przewodniczący Komisji K. Czerniak stwierdził, że po sprawozdaniu z wykonania budżetu za 

2017 rok widać, że finanse gminy są bardzo dobre i jest coraz większy majątek w rękach 

gminy. Jest obrany bardzo dobry kierunek rozwoju gminy.  

 

Burmistrz R. Relich podziękował za współpracę i za wszelką pomoc w 2017 roku. Budżet był 

trudny. Rok 2017 jest przełomowy ponieważ uzyskaliśmy środki z lat poprzednich z tytułu 

zwrotu podatku od nieruchomości. Zamknęliśmy prawo do ulg na lata kolejne. Wartość 

majątku w kontekście pożyczki, którą posiada Spółka „Hydro-Tech”, której gmina jest 

właścicielem do wielkości wytworzonego majątku jest wielokrotnie wyższy.  

Widoczne są efekty decyzji podejmowanych także przez Radę Miejską na wniosek 

Burmistrza w każdej dziedzinie począwszy od infrastruktury, edukacji, oświaty, opieki 

zdrowotnej.  

 

W związku z brakiem pytań Przewodniczący Komisji K. Czerniak poddał pod głosowanie 

wniosek o pozytywne zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta 

Nowogrodziec za 2017 rok.  

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

„wstrzymujących się” – 0. 

 

W wyniku głosowania Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu pozytywnie zaopiniowała 

sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2017 rok.  

 

Ad. 6. Tematów nie zgłoszono wobec tego Przewodniczący Komisji K. Czerniak o godz.  

16:30 zamknął posiedzenie.  
 

          Protokołowała:                                                                          Przewodniczył: 

 

      Jolanta Janeczko                                                                      Kazimierz Czerniak 
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Podinspektor ds. obsługi                                                             Przewodniczący Komisji 

      Rady Miejskiej                          

 


