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Protokół nr 21/12 
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej 

w dniu 05 grudnia 2012 r. 
 
pod przewodnictwem Przewodniczącego Komisji T. Filistyńskiego. 
 
Godz. rozpoczęcia – 14:30 
Godz. zakończenia – 17:00 
 
W posiedzeniu udział wzięli: 

1. Tomasz Filistyński – Przewodniczący Komisji 
2. Bronisław Kopeć – Z-ca Przewodniczącego Komisji 
3. Dariusz Zdunek – Sekretarz Komisji 
4. Krzysztof Sadowski – Członek 
5. Andrzej Drąg – Członek  

 
Ponadto w posiedzeniu udział wzięli: 

1. Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Nowogrodźcu Henryka Pilna 
2. Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich  

 
Temat posiedzenia: 
 

1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Przyjęcie porządku posiedzenia. 
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia. 
4. Opiniowanie projektu budżetu na 2013 rok. 
5. Opracowanie planu pracy Komisji na 2013 rok. 
6. Sprawy bieżące. 

 
Przebieg posiedzenia: 
 
Ad. 1. Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji T. Filistyński. 
 
Ad. 2.  Jednogłośnie przyjęto porządek posiedzenia. 
W głosowaniu udział brało 5 osób, „za” – 5, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0. 
 
Ad. 3. Jednogłośnie przyjęto protokół nr 20/12 z dnia 19 października 2012 r. 
W głosowaniu udział brało 5 osób, „za” – 5, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0. 
 
Ad. 4. Obecny na posiedzeniu Burmistrz Nowogrodźca omówił plan wydatków majątkowych 
na 2013 rok (tabela 2a do projektu uchwały budżetowej), uzasadniając poszczególne pozycje. 
 
 Ponadto poinformował, że wartość zadań inwestycyjnych ogółem wynosi 5 mln zł.  
Część zadań jest tylko kontynuacją prac na etapie projektowym. Widoczny jest w 
samorządach wzrost wydatków bieżących z uwagi na politykę państwa –  począwszy od 
oświaty, pomocy społecznej, zadań zleconych, które są gminom przekazywane, a nie są 
finansowane w 100%.  
Opracowując budżet gminy przyjęto założenie ostrożnościowe, czyli zaplanowano przede 



2 

wszystkim realizację wydatków bieżących w sposób bezpieczny i zaplanowano na miarę 
możliwości finansowych zadania inwestycyjne. Dominujące są sieci infrastrukturalne, czyli 
kanalizacja sanitarna. Wielką niewiadomą jest gospodarka odpadami i jest to kwota 1.700.000 
zł w wydatkach bieżących.  
Poziom wydatków bieżących w poszczególnych obszarach (administracja, wysokość dotacji 
dla Gminnego Centrum Kultury i Sportu, środki przeznaczone na sport i rekreacje itp.) jest 
porównywalny do roku bieżącego.  
Są dobre prognozy, ale z ostrożności nie chce deklarować i rozbudzać nadziei dopóki nowi 
inwestorzy nie pojawią się w Gminie Nowogrodziec i czy powstaną nowe zakłady pracy. 
Dotychczasowe rozmowy są na bardzo dobrym poziomie i dają szanse w przyszłym roku na 
dochody własne w znaczących kwotach.  
 
Następnie radni przedstawiali swoje uwagi i spostrzeżenia na temat projektu. 
 
Radny K. Sadowski stwierdził, że są przeznaczone takie same środki na drużyny sportowe jak 
w roku bieżącym i większość prezesów mówi, że jest to za mało.  
Burmistrz Nowogrodźca R. Relich odpowiedział, że jest porównywalna, ale zaplanowano, że 
część zadań podmiotów, które występowały o środki, otrzyma je z profilaktyki.  
Dalej radny K. Sadowski zadał pytanie odnośnie świetlicy wiejskiej w Gierałtowie, czy 
będzie rozbudowa czy nowo projektowana? 
Burmistrz Nowogrodźca R. Relich odpowiedział, że był to wniosek sołectwa dotyczący 
budowy świetlicy wiejskiej i budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w 
Gierałtowie. Świetlica wiejska jest miejscem spotkań, o którą mieszkańcy zabiegają od wielu 
lat i wniosek jest najbardziej uzasadniony. Natomiast dobudowa świetlicy do obecnego 
budynku pozwala wykorzystać istniejące przyłącza (wodne, kanalizacyjne) i jest to 
rozwiązanie pośrednie. 
 
Radny D. Zdunek nawiązał do sprawy szatni sportowych i zakupu kontenerów z 
przeznaczeniem na szatnie sportowe. 
Burmistrz Nowogrodźca R. Relich odpowiedział, że zgodnie z planem zagospodarowania 
przestrzennego teren przy boisku w Gierałtowie, zakupiony przez gminę w latach 2002 – 
2006  nie pozwala na budowę tego rodzaju obiektów.  
Ponadto poinformował, że część zadań jest na liście rezerwowych i być może zostaną 
wniesione do budżetu w I kwartale 2013 r.  
 
Wiceprzewodnicząca Rady H. Pilna odniosła się do zaplanowanych środków dla Domu 
Dziennego Pobytu – jest za tym, aby te środki przekazać na inny cel np. na harcerstwo lub na 
organizację spotkań ludzi samotnych również w innych miejscowościach na terenie gminy, 
przynajmniej raz w tygodniu.  
 
Radny Br. Kopeć przedstawił problem braku szatni sportowych. Musi być chociaż miejsce na 
przebranie sędziów, ponieważ boisko nie zostanie dopuszczone do rozgrywek.  
Burmistrz Nowogrodźca R. Relich odpowiedział, że rozważana była możliwość zakupu szatni 
kontenerowej nie tylko dla Parzyc, ale również dla Gierałtowa, Kierżna, Milikowa i 
Gościszowa (przynajmniej 5 zestawów). W przyszłym roku w Parzycach koncentrujemy się 
na budowie kanalizacji sanitarnej. Przyłącza będą finansowane tak jak w innych 
miejscowościach. Ponadto podejmowane są kolejne próby sprzedaży budynku po szkole w 
Parzycach. Zaktualizowano wycenę budynku i po sfinalizowaniu sprzedaży uzyskane środki 
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byłyby przeznaczone dla miejscowości Parzyce.  
 
Przewodniczący Komisji T. Filistyński podziękował za wprowadzenie do budżetu inwestycji 
w Wykrotach pn. Budowa sali gimnastycznej” oraz „Przebudowa Szkoły Podstawowej wraz z 
kotłownią”. Odnośnie gospodarki śmieciowej – część osób nie ma podpisanych umów 
ponieważ nie ma dojazdu do ich posesji. Zaproponował, aby na początku 2013 roku osoba 
odpowiedzialna za drogi monitorowała wszystkie drogi w Wykrotach i Zagajniku, którymi 
nie można dojechać.  
Burmistrz Nowogrodźca R. Relich poinformował, że temat dróg rozpoznany jest w 100%. 
Wartość budowy czy remontu dróg tylko i wyłącznie w Wykrotach jest na kwotę 4 mln zł. 
Rozmawiał osobiście z mieszkańcem ul. Kopernika informując, że jeżeli będzie taka 
możliwość to droga zostanie zrobiona w roku bieżącym, a jeśli nie to na początku przyszłego 
roku. Sukcesywnie są robione drogi w technologi tłuczniowej. Na drogi ujęte w projekcie 
budżetu na 2013 rok został złożony wniosek o dotację celową z budżetu Województwa 
Dolnośląskiego i jeżeli zostaną dofinansowane, to środki zaplanowane w budżecie uwolnią 
się w części po otrzymaniu dotacji. Być może te środki zostaną przeznaczone na chodnik w 
Nowej Wsi. Rozumie argumenty mieszkańców, ale nie zawsze można usprawiedliwić, „że nie 
ma drogi lub jest w złym stanie i nie będę wywozić śmieci bądź ścieków”.  
 
Wiceprzewodnicząca Rady H. Pilna zadała pytanie, czy planowane są inwestycje w  
Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej? 
Burmistrz Nowogrodźca R. Relich odpowiedział, że z uwagi na wymogi ustawowe i 
kontraktowe zakład wymaga dostosowania, ale Gmina nie posiada środków na te inwestycje. 
Jedna jest rzecz niepokojąca dlatego, że trudno jest łączyć zawód lekarza z zarządzaniem 
zakładu pracy.  
 
Ponadto Wiceprzewodnicząca Rady H. Pilna poruszyła sprawę laboratorium. Lekarze kierują 
pacjentów na wyniki do Bolesławca, a wyniki można robić w laboratorium w Nowogrodźcu 
gdzie jest nowoczesny sprzęt i doświadczona osoba. Pacjenci skarżą się, że muszą wydawać 
pieniądze na dojazdy do Bolesławca.  
 
Radny D. Zdunek zgłosił wniosek do projektu budżetu na 2013 rok, aby dokonać zmiany 
lokalizacji budowy wielofunkcyjnego boiska. Uzasadniając tym, iż boiska sportowe powinny 
powstawać przy szkołach, ponieważ będą najlepiej wykorzystywane np. w Gościszowie. 
Wniosek został przyjęty. 
W głosowaniu udział brało 5 osób, „za” wnioskiem – 2, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” 
– 3. 
 
Komisja Rewizyjna zaopiniowała pozytywnie przedłożony projekt budżetu Gminy i Miasta 
Nowogrodziec na 2013 rok. 
W głosowaniu udział brało 5 osób, „za” opinią pozytywną – 5, „przeciw” – 0, 
„wstrzymujących się” – 0. 
  
Ad. 5.  Komisja ustaliła plan pracy Komisji na 2013 rok: 
 

1. Kontrola wykorzystania obiektów użytkowanych przez Ochotnicze Straże Pożarne na 
terenie Miasta i Gminy Nowogrodziec. 

2. Kontrola wykorzystania świetlic wiejskich administrowanych przez Gminne Centrum 
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Kultury i Sportu w Nowogrodźcu oraz przez Sołectwo jako jednostkę pomocniczą 
Gminy. 

3. Opiniowanie wykonania budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2012 rok. 
4. Kontrola wydatkowania dochodów na imprezy gminne. 
5. Ocena wykonania budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za I półrocze 2013 roku. 
6. Kontrola wykorzystania oczyszczalni ścieków w Nowogrodźcu.  
7. Opiniowanie projektu budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec na 2014 rok. 
8. Opracowanie planu pracy Komisji na 2014 rok. 

 
Komisja jednogłośnie przyjęła powyższy plan pracy na 2013 rok. 
W głosowaniu udział brało 5 osób, „za” – 5, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0. 
 
Ponadto ustalono, że Komisja będzie pracowała w 2013 roku według ustalonego planu pracy, 
w dogodnych dla Komisji terminach. 
 
Wobec zrealizowania porządku posiedzenia Przewodniczący Komisji T. Filistyński o godz. 
17:00  zamknął posiedzenie.  
 
                    Protokołowała:                                                                   Przewodniczył: 
 
 
               Jolanta Janeczko                                                               Tomasz Filistyński 
podinspektor ds. obsługi Rady Miejskiej                                    Przewodniczący Komisji  


