Szanowni Państwo ,

W nawiązaniu do stanowiska Klubu Skutecznie i Razem w sprawie Uchwały nr II/8/18 w
sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi Nowogrodźca<< z dnia 06.12.2018 r. uprzejmie
informuje oraz składam wyjaśniam w kolejności do wypowiedzi następujących Radnych :
1. Tadeusza Karasiewicza
„ Nie zgadza się w kwestii wodociągów. W Gościszowie nie są robione. Kiedy będzie
kanalizacja? „
Budowa sieci wodociągowej we wsi Gościszów została zakończona w I kadencji ze
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Województwa
Dolnośląskiego. Budowa kanalizacji sanitarnej w I etapie została zakończona w aglomeracji
spełniającej kryterium 120 RLM zgodnie z zasadami dofinansowania inwestycji
infrastrukturalnych z Funduszu Spójności Unii Europejskiej. W ramach zadania odtworzono
nawierzchnię dróg gminnych i powiatowych w Gościszowie oraz z Nowogrodźca przez
Milików do Gościszowa. Na terenie wsi nadal o projekcie UE informują tablice promocyjne
potwierdzające efekty pracy Burmistrza Nowogrodźca. Przez Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w wielu gremiach jesteśmy prezentowani
jak wzorowy beneficjent projektu.
Budowa kanalizacji sanitarnej w górnym Gościszowie jest zawarta w uchwale o Wieloletnim
Planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2017-22 ( nr
XLI/277/17) – składam uchwałę do protokołu.
Priorytetem w realizacji zadań inwestycyjnych w ramach budowy kanalizacji sanitarnej jest
bezwzględna konieczność wykonania zobowiązań zgodnie z umową o dofinansowanie UE i
zasadami, kryteriami projektu na podstawie Uchwał Rady Miejskiej w Nowogrodźcu.
„ Sala jest w opłakanym stanie „
Ze środków UE i budżetu gminy świetlica wiejska była dwukrotnie remontowana :
toalety, biblioteka i sala zespołu folklorystycznego w Gościszowie. Projekt nowej świetlicy
wiejskiej jest w trakcie opracowania w celu uzyskania pozwolenia na budowę. Po uzyskaniu
pozwolenia na budowę, potwierdzenia całkowitej wartości inwestycji na podstawie
kosztorysu zadaniem w kolejnym etapie będzie ustalenie sposobu sfinansowania zadania
oraz określenie harmonogramu realizacji inwestycji.
Mając na uwadze przykre doświadczenia ze sprzedażą nieruchomości w Parzycach konieczne
jest spełnienie określonych warunków przez Mieszkańców Gościszowa i Radę Miejską :
- uchwała Zebrania Wiejskiego wyrażająca zgodę na sprzedaż nieruchomości lub inne
zagospodarowanie;

- uchwała Rady Miejskiej wyrażającej zgodę sprzedaż nieruchomości lub inne
zagospodarowanie;
- stanowisko Rady Miejskiej i Zebrania Wiejskiego w sprawie ustalenia minimalnej ceny
sprzedaży nieruchomości na podstawie wyceny majątkowej w przypadku np. jednej oferty
zakupu.
„Zły stan dróg „
Na terenie Gościszowa za zły stan dróg odpowiada samorząd powiatu
bolesławieckiego: w górnym Gościszowie i w kierunku do Lwówka Śląskiego i Gryfowa
Śląskiego oraz w kierunku Ocic na obszarze Gminy Wiejskiej Bolesławiec. Proszę uszanować,
że drogi powiatowe z Milikowa do Gościszowa i w Gościszowie w 100 procentach zostały
przebudowane tylko i wyłącznie ze środków gminy Nowogrodziec, a pozostałe także przy
współfinansowaniu Gminy. W powiecie Lubańskim gminy nie współfinansują inwestycji
powiatu a stopień zawansowania remontu, przebudowy dróg jest na lepszym poziomie a
samorząd powiatu nie jest w lepszej kondycji finansowej jak nasz macierzysty. Właściwym
adresatem współpracy i monitów są radni powiatu. Obecnie i w latach poprzednich tylko
dzięki wygospodarowanym przeze mnie środkom budżetu realizowaliśmy zadania drogowe i
budowy chodnika.
W Gościszowie przez Radę Miejska została na wniosek podjęta uchwała o budowie drogi
gminnej przy posesji m.in. Pana L.Torba. Radni zdecydowali o rezygnacji budowy drogi do
Pana G.Olejnika pomimo mojego pierwotnego wniosku.
Na marginesie proszę pamiętać o wielomilionowym remoncie szkoły, budowie sali
sportowej, budowie oddziału przedszkolnego, budowie boiska sportowego i placu zabaw.
W Gościszowie dokonaliśmy zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
mając na uwadze potencjał i rozwój wsi.
„Brak pozyskania środków UE „
Gmina jest wśród czołowych samorządów wykazujących wysoką efektywność
pozyskiwania środków UE i budżetu państwa w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich, Regionalnego Programu Operacyjnego, Lokalnej Grupy Działania i Funduszu
Spójności UE. Są to narastająco dziesiątki milionów euro.
„Odśnieżanie dróg” – nie ma planu
Każdego roku sołtysom i radnym na sesji i komisjach jest prezentowany plan
odśnieżania dróg gminnych i powiatowych. Związek przyczyno skutkowy pomiędzy drogą
powiatową w górnym Gościszowie a drogą w SSE nie istnieje. Gmina odśnieża drogi w SSE w
pierwszej kolejności. Droga w Gościszowie jest drogą powiatową obsługiwaną przez Zarząd
Dróg Powiatowych w Bolesławcu. Możecie Państwo nie posiadać wiedzy specjalistycznej o

logistycznych uwarunkowaniach transportu drogowego, szczególnie dla wrażliwych
koncernów tj. BPW i TB. Na zlecenie Gminy dyżury alarmowe w sprawie odśnieżania
prowadzą pracownicy Urzędu Miejskiego i spółki komunalnej Hydro Tech w Nowogrodźcu.
Przedstawiam do protokołu :
- zlecenie odśnieżania dróg gminnych
- wykaz odśnieżania dróg powiatowych przez ZDP ( proszę zwrócić uwagę na standard
odśnieżania od III do V – czas reakcji od 6 do 24 godzin od czasu wystąpienia zjawiska i rodzaj
odśnieżania).
2. Kamila Różnickiego – boisko w Milikowie
Budowa boiska w Milikowie – zadanie zostało zrealizowanie na podstawie
uchwały Rady Miejskiej w Nowogrodźcu. Uzasadnienie w odpowiedzi przedstawiła
Pani A. Szelechowicz. W pełni podzielam stanowisko. W granicach administracyjnych
miasta i Milikowa dynamiczne zgodnie z mpzp następuje rozwój budownictwa jedno i
wielorodzinnego. Obiekt sportowy będzie służył rozwojowi sportowemu dzieci i
młodzieży, spełnia wymogi obiektu do organizacji imprez masowych. W ramach
zadania została wybudowana droga gminna z FOGR.
3. Michał Sudoł – budowa boiska w Milikowie
Budowa boiska w Milikowie w I kadencji była planowania przeze mnie przy
nieczynnej remizie OSP w technologii boiska o sztucznej nawierzchni z
zagospodarowaniem terenu. Na etapie prac nad projektem budżetu na wniosek
radnego z Zebrzydowej radni Rady Miejskiej zdecydowali o przeniesieniu inwestycji
do Gościszowa. Zgodnie z wolą radnych boisko w Milikowie nie powstało. Budowa
boiska w Gościszowie zostało sfinansowane w całości ze środków RPO WD na mój
wniosek.
4. Mariusz Miler – przebudowa drogi z Czernej do Gierałtowa.
Jest to zadanie powiatu bolesławieckiego realizowane w 3 etapach, ostatni w
przyszłym roku 2019. Zadanie współfinansowane w 50 % z budżetu Gminy.
O przebudowę drogi zabiegałem od 2007 roku. Zadanie realizowane w okresie 3 lat z
uwagi na ograniczone możliwości finansowe samorządu powiatu bolesławieckiego.
Zdumiewający jest fakt, że obarcza mnie Pan odpowiedzialnością za zadanie które nie
jest zadaniem Gminy. Pomimo starań i dofinansowania z budżetu Gminy zgłasza Pan
pretensje nie potwierdzone faktami. Jednocześnie pominął Pan całkowicie
milczeniem lekceważąc pracę i zaangażowanie w realizacji inwestycji na łączna kwotę
blisko 13 mln zł w Czernej:
- budowa boiska sportowego

- remont Wiejskiego Domu Kultury,
- częściowy remont OSP, zakup samochodu dla OSP, włączenie jednostki do KRSRG,
- budowa kanalizacji sanitarnej,
- przebudowa dróg i budowa oświetlenia ulicznego,
- konserwacje cieków wodnych,
- dofinansowanie dla klubu sportowego,
- współpracę z Zespołem folklorystycznym i KGW,
- udział szkoły w projekcie UE ( wyposażenie pracowni informatycznej ),
- finansowanie przez gminę przedszkola niepublicznego.
5. Łukasz Izydorczyk – budowa kanalizacji nie jest elementem postępu cywilizacyjnego
Budowa wodociągów i kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków w
Nowogrodźcu jest niewątpliwie postępem cywilizacyjnym i niezaprzeczalnie jest moją
zasługą. Aby było jasne, wielce doceniam współpracę i zaangażowanie moich
najbliższych współpracowników: Kierowników, Dyrektorów, Kierownictwa UM,
współpracę z Mieszkańcami a wśród nich Sołtysów i Radnych, szefów organizacji
poza rządowych ale proszę pamiętać, że moja podstawowa rola nie umniejsza ról i
zasług innych. W ramach inwestycji służących ochronie środowiska a w szczególności
ochronie zdrowia mieszkańców podjąłem się najtrudniejszego zadania w historii
Gminy. Dlaczego naszym sąsiadom udało się zakończyć budowę infrastruktury
wodnej i kanalizacyjnej do 2006 roku a nasza Gmina nie poczyniła żadnych,
widocznych inwestycji w tym zakresie w poprzednich latach ? Rozwój gospodarczy
SSE w Wykrotach nie był możliwy gdyby nie podjęte inwestycje infrastrukturalne. W
czasie moich kadencji zainwestowały firmy Wiefferink, Palgetrans Nowoferm Door,
Toyota Boshoku a w wielu z nich dokonało reinwestycji Bauer Print Wykroty, Weber
Hydraulika, CM3, Rena, Lovink Polska. Odzyskałem nie Gminę ale pieniądze z
podatku dla Mieszkańców i nie dla siebie w kwocie ponad 34 mln zł w celu
zrównoważenia rozwoju gospodarczego Gminy i przedsiębiorców oraz z
zachowaniem prawa do konkurencyjności polskich przedsiębiorstw.
Należy podkreślić niepokojące od wielu lat zachowanie Mieszkańców w
zakresie obowiązku zagospodarowania ścieków komunalnych zgodnie z URM i
przepisami prawa . Jedynym punktem zlewnym ścieków za pośrednictwem
uprawnionych podmiotów na podstawie koncesji jest oczyszczalnia ścieków w Ncu.
Ostatni przykład podawany na zebraniu wiejskim w Wykrotach wskazuje na
porzucanie w miejscu wytworzenia 42 tys. metrów sześciennych ścieków
komunalnych. Zagrożenie środowiskowe istnieje i realnie zagraża bezpieczeństwu
Mieszkańców. W tym celu aby uświadomić odpowiedzialność wybrałem szkołę w
Wykrotach w której zrealizowałem projekt pracowni przyrodniczej, która następnie
została wyremontowana i wybudowana sala sportowa. Utrata przychodów dla spółki
komunalnej z tytułu opłat wynosi rocznie ponad 300 000 zł i wpływa negatywnie na

bilans dla płacących Mieszkańców za ścieki zgodnie z przepisami prawa i
obowiązującą taryfą. Ostatnio zarządca sieci wodociągowej ujawnił nieuprawnioną
kradzież wody z nielegalnego przyłącza. Postępowanie w sprawie prowadzi
Komisariat Policji w Nowogrodźcu. W ramach postępu cywilizacyjnego wprowadzamy
na nowo budowanych sieciach wodociągowych odczyt radiowy z wodomierzy aby
zapobiegać próbom ingerencji we wskazania urządzeń pomiarowych.
W kontekście skierowanych wniosków :
- gazyfikacji
- audytu
- planu budowy dróg
- rejestru umów.
i innych przesłanek w kontekście ustalenia mojego wynagrodzenia odbieram to wystąpienie
jako polityczny szantaż, bo jak inaczej można zrozumieć uwarunkowanie określone
terminem maja 2019 roku uwzględniającego podwyższenie wynagrodzenia od spełnienia
m.in. powyższych warunków.
Gazyfikacja – obawiam, się że wielu Mieszkańców w obecnym stanie nie stać na utrzymanie
ogrzewania gazem ziemnym. Przed wykonaniem termomodernizacji lokali i domów
mieszkalnych jest to ekonomicznie nie uzasadnione. Jest to proces, dlatego uruchomiliśmy
programy dla Mieszkańców wspierających w formie dotacji wymianę pieców w ramach
gospodarki niskoemisyjnej. Po stronie dostawcy usług PSG istnieje szereg uwarunkowań:
zwrot z inwestycji w okresie do 10 lat ze sprzedaży gazu, podłączenie ogrzewania c.o. w
domu, koszt przyłącza w 100 % finansowany przez właściciela w kwocie ponad 3 000 zł, jak
największa liczba podłączeń aby uzasadnić efektywność finansową inwestycji.
Audyt – odmawiam, jego przeprowadzenie jest nieuzasadnione a w efekcie wydaniem
kilkudziesięciu tysięcy złotych z budżetu gminy. Środki można przeznaczyć na wiele ważnych
zadań służącym naszym Mieszkańców.
Wniosek Klubu RiS w sprawie audytu przez niezależny podmiot odbieram jako z góry
przyjęte założenie przez Wnioskodawcę , że audyt potwierdzi szereg nieprawidłowości w
finansach publicznych i inwestycjach oraz zadaniach własnych w ramach działalności
statutowej BN. Proszę pamiętać, że przez ostanie trzy lata wielokrotnie byłem audytowany
przez organy państwa na wniosek opozycji. Trudno podważać niezależność organów
państwa polskiego.
Z pewnością nie jesteśmy w naszej pracy w stanie ustrzec się błędów. Jestem przekonany, że
kierownictwo oraz pracownicy UM i jednostek Gminy z należytą starannością,
odpowiedzialnością, sumiennością realizuje obowiązki w sposób przejrzysty, jawny i

gospodarny. Może warto się zastanowić i powiedzieć słowo przepraszam, szczególnie wobec
wielu pracowników przesłuchiwanych przez m.in. prokuratora.
Plan budowy dróg – państwa stanowiska są rozbieżne. W jednym Państwo zapowiadacie
samodzielne opracowanie PBD, w kolejnym adresujecie Państwo wniosek do BN. Jestem
gotowy podjąć się współpracy z Państwem, realny PBD może być dokumentem
planistycznym pod warunkiem wskazania źródeł finansowania, wielkości środków
finansowych na realizacje zadania i harmonogramu, ustalenia kolejkowania zadań.
Z uwagi na zapowiedzi wyborcze, których nie jestem autorem :
- obniżenia podatków od nieruchomości,
- nie zadłużana gminy,
- dopłat do rent i emerytur,
- dopłat do biletów dla pracowników SSE ( na marginesie dlaczego inni są poza projektem );
- oraz szeregu zadań , np. gazyfikacji trudno w obawie o ciągłość zadań podstawowych
Gminy samodzielnie i na własną odpowiedzialność przez BN przystąpić do opracowania PBD.
Na podsumowanie stan dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich uległ diametralnej
poprawie dzięki moim staraniom. Rozumiem, że jest szereg kolejnych wyzwań i staram się
nim sprostać w porozumieniu i współpracy. Drogi są budowane tylko i wyłącznie na wniosek
Mieszkańców i Przedsiębiorców.
- Rejestr umów – jestem za jawnością finansów publicznych. Zgadzam się z prawem
zapoznania się z wszelkiego rodzaju dokumentami, także umów zobowiązaniowych. Z uwagi
na ochronę prawną niektórych wnioskodawców przed odpowiedzialnością decydowałem o
formie udostępniania na pisemny wniosek. Z doświadczenia upublicznione dokumenty
wytworzone w UM przez BN w żaden sposób nie poprawiły komunikacji ze społecznością
lokalną w Gminie i Sołectwach, gdyż w większości przypadków informacje pozostały w gestii
wnioskodawców. Nie są mi znane przypadki polemiki, prac komisji RM czy opracowań
naukowych, co akurat jest przeze mnie oczekiwane. Za to wniosków kontrolnych
odnotowaliśmy policzalną ilość, o innych nie wiemy. Ponieważ ważnym elementem jest
ochrona innych praw a każde nie ma charakteru bezwzględnego, w sytuacji upubliczniania
informacji w postaci hejtu na portalach internetowych, dobrem dla mnie wyższego rzędu jest
samorząd Gminy i Miasta Nowogrodziec. Projekt ustawy o jawności życia publicznego jest
nadal w toku prac legislacyjnych, wywołuje wiele kontrowersji.
Reasumując, udostępnialiśmy dokumenty bez zbędnej zwłoki i komentarza. Jeśli wnioski nie
mają innego charakteru poza motywacją jawności życia publicznego nie dezorganizują pracy
UM i podległych jednostek.

„Komunikacja z mieszkańcami „ – zgodnie z postanowieniami statutu Gminy i Sołectw
obowiązek informacji spoczywa nie tylko na BN ale także na radnych i sołtysach.
Obowiązek komunikacji rozumiem, że przekazujemy informacje prawdziwe, rzetelnie i
obiektywnie z zachowaniem prawa do ochrony godności osobistej, powagi organów Gminy
i szacunku do społeczności lokalnej. Rzeczywiście, mamy do czynienia z deficytem kultury
prawnej i osobistej. Dziś jest to dobrem nielicznych konstatując z przykrością.
Elementem komunikacji jest promocja. Nie rozumiem, zarzutu promocji Gminy na zewnątrz
ze środków publicznych. Dlaczego ponosić koszty aby promować gminę do wewnątrz? Proszę
zapoznać się z pojęciem promocji.
Jest zażenowany zarzutem w sprawie wyjazdów służbowych. Ponieważ nie podano w
wystąpieniu przykładów odniosę się do dwóch faktów:
1) Delegacja służbowa do Komisji Europejskiej w Brukseli – kwota 2600 zł
Sprawa ustalenia Komisji Europejskiej, Dyrektora ds. konkurencji w sprawie podatku
od nieruchomości dla przedsiębiorców w SSE. Efektem działania BN było uzyskanie
niepodważalnego dowodu o racji prawnej organu podatkowego w sporach sądowych,
które po 10 latach starań wygrałem dla naszych Mieszkańców, co przysporzyło 34
mln zł dochodów własnych. Chwilami się zastanawiam, kogo Państwo reprezentują i
czyje interesy ?
2) Delegacje służbowe do Gmin partnerskich
Na podstawie ustawy o samorządzie gminy Burmistrz reprezentuje Gminę. Jeśli
Państwa celem jest ograniczenie wyjazdów służbowych, proszę zgłosić inicjatywę
uchwałodawczą i rozwiązać umowy o współpracy z Gminami.
Pragnę podkreślić, że z mojej inicjatywy polskie cmentarze na których pochowani są
nasi przodkowie zostały objęte ochroną prawna Państwa na wniosek władz lokalnych.

Z poważaniem

Robert Relich
Burmistrz Nowogrodźca

Nowogrodziec, 21.12.2018 r.

