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Wielki projekt dla wsi – rozwój infrastruktury, ochrona środowiska  
i zdrowia Mieszkańców

Gmina i Miasto Nowogro-
dziec otrzymała ponad 27 mln 
zł dotacji na realizację II etapu 
uporządkowania gospodarki 
wodno-ściekowej ze środków 
unijnych Programu Operacyj-
nego Infrastruktura i Środo-
wisko na lata 2014-2020.

Walorem rozwoju infrastruk-
tury jest szansa na udostępnienie 
terenu pod budownictwo jednoro-
dzinne, a szczególnie konsekwen-
tna realizacja programu ochrony 
środowiska.

Umowa o dofinansowanie pro-
jektu pn.: „Rozwiązanie gospo-
darki wodno – ściekowej w Gmi-
nie Nowogrodziec – etap II” 
została podpisana pomiędzy spółką  
Hydro-Tech Sp. z o.o. w Nowo-
grodźcu a Narodowym Funduszem 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie 8 września 
2016 r. 

Projekt obejmuje następujące 
kontrakty:
• Zaprojektowanie budowy kana-

lizacji sanitarnej w Zebrzydowej 
i Nowej Wsi oraz przebudowy 
sieci wodociągowej w Godzieszo-
wie i Zebrzydowej

• Budowa 30 km kanalizacji sani-
tarnej w Godzieszowie, Czernej, 
Zebrzydowej i Nowej Wsi oraz 
przebudowa 6 km sieci wodo-
ciągowej w Godzieszowie i Ze-
brzydowej

• Rozbudowa monitoringu sieci 
i stacji uzdatniania wody wraz 
z urządzeniami służącymi do 
monitorowania bieżących odczy-
tów związanych z parametrami 
sieci i stacji uzdatniania wody 
(system typu SCADA)

• Inżynier Projektu
• Promocja projektu

Rozbudowa kanalizacji pozwoli 
na włączenie do systemu kanali-
zacji kolejnych miejscowości: Go-
dzieszowa, Czernej, Zebrzydowej 
(obszar przy drodze krajowej nr 
94) i Nowej Wsi, dzięki czemu wy-
pełnimy zobowiązania wobec UE, 
a przede wszystkim oczekiwania 
mieszkańców. Ponadto wzrośnie 
bezpieczeństwo i gwarancja do-
stawy wody dla mieszkańców Go-
dzieszowa, poprzez przebudowanie 
starej sieci wodociągowej. „Jed-
nocześnie chcąc lepiej zarządzać 
siecią wodociągową, zamierzamy 
rozbudować system monitoringu, 
który ma nam pomóc w szybkim 
wykrywaniu awarii i zmniejszeniu 
strat” – podkreśla Robert Relich, 
Burmistrz Nowogrodźca.

Całkowity koszt realizacji szaco-
wany jest na kwotę 54.141.101,56 
zł brutto, z czego dofinansowanie 
wynosi 27.468.053,58 zł.

Zakończenie realizacji projektu 
planowane jest na I kwartał 2020 
roku.

Przygotowanie dokumentacji 
projektowej na budowę kanaliza-
cji sanitarnej zajęło przedsiębior-
stwu 1,5 roku (luty 2015 - czerwiec 
2016). Na opracowanie projektów 
na budowę kanalizacji w miejsco-
wościach Godzieszów i Czerna 
spółka otrzymała dofinansowanie 
ze środków unijnych Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Śro-
dowisko na lata 2007-2013 w wy-
sokości 194.522,50 zł. Obecnie 
trwają prace projektowe związane 
z przebudową sieci wodociągowej 
w m. Godzieszów i Zebrzydowa.

Kontynuacja inwestycji nastąpi 
we wsi Wykroty w ramach rozsze-
rzenia zadania za zgodą instytucji 
finansującej projekt.

Hydro-Tech Sp. z o.o. w Nowogrodźcu

Ćwiczyć każdy może!

Drodzy Mieszkańcy 
Gminy i Miasta Nowogrodziec!

Pragniemy złożyć Państwu życzenia spokojnych  
Świąt Bożego Narodzenia, pogody ducha,  
zdrowia, szczęścia, miłości najbliższych,  
spełnienia wszelkich planów i zamierzeń. 

Nadchodzący Nowy Rok to nie tylko okres radości,  
ale również zadumy nad tym co minęło i nad tym,  

co nas czeka. Tak wiec dużo optymizmu  
i wiary w pogodne jutro!

Niech Nowy Rok niesie blaski Bożej chwały, Bożej łaski,  
a blask Gwiazdy Betlejemskiej świeci  

wśród wędrówki ziemskiej!

Z wyrazami głębokiego szacunku

Burmistrz   
Nowogrodźca 

Robert Relich

Przewodnicząca  
Rady Miejskiej 

w Nowogrodźcu

Antonina Szelechowicz

W październiku tego roku od-
dane zostały do użytku kolejne 
urządzenia siłowni zewnętrznych, 
z których mogą korzystać wszy-
scy mieszkańcy naszej gminy. 
Urządzenia siłowni zamontowa-
ne zostały na placach zabaw bądź 
w bezpośrednim ich sąsiedztwie 
w miejscowościach: Czerna, Go-
dzieszów, Kierżno, Nowa Wieś 
oraz Zabłocie. Zakupionych zostało 
łącznie 14 urządzeń, w tym 12 po-
dwójnych, co daje liczbę 26 urzą-
dzeń. Budowę siłowni w Godzie-
szowie, Kierżnie, Nowej Wsi oraz 
w Zabłociu zrealizowano w ramach 
Funduszu Sołeckiego.

Korzystając z urządzeń miesz-
kańcy mają możliwość spędzania 
wolnego czasu w sposób aktywny. 
Siłownia zewnętrzna to nic innego, 
jak urządzenia do ćwiczeń umiesz-
czone na świeżym powietrzu. Ćwi-
czenia na urządzeniach są łatwe, 

przyjemne i dostępne dla każdego, 
bez dodatkowych opłat, a efek-
tem ćwiczeń jest lepsza kondycja 
i szczuplejsza sylwetka. Ponadto 
siłownie takie łączą aktywność fi-
zyczną z możliwością przebywania 
na świeżym powietrzu.

Inwestycje takie, jak budowa 
siłowni zewnętrznej, przyczyniają 
się nie tylko do aktywizacji miesz-
kańców, propagowania zdrowego 
stylu życia wśród społeczności, ale 
także do podniesienia atrakcyjno-
ści miejscowości wiejskich.

Na każdym z urządzeń umiesz-
czona jest instrukcja użytkowania. 
Wszyscy mogą korzystać z nich bez 
żadnych problemów i obaw.

Serdecznie zachęcamy do ćwi-
czeń na świeżym powietrzu!

 
Urząd Miejski w Nowogrodźcu
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uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej ze środków unijnych Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. 
Walorem rozwoju infrastruktury jest szansa na udostępnienie terenu pod budownictwo 
jednorodzinne, a szczególnie konsekwentna realizacja programu ochrony środowiska. 
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• Budowa 30 km kanalizacji sanitarnej w Godzieszowie, Czernej, Zebrzydowej i Nowej Wsi oraz 
przebudowa 6 km sieci wodociągowej w Godzieszowie i Zebrzydowej 

• Rozbudowa monitoringu sieci i stacji uzdatniania wody wraz z urządzeniami służącymi do 
monitorowania bieżących odczytów związanych z parametrami sieci i stacji uzdatniania wody 
(system typu SCADA) 

• Inżynier Projektu 
• Promocja projektu 

Rozbudowa kanalizacji pozwoli na włączenie do systemu kanalizacji kolejnych miejscowości: 
Godzieszowa, Czernej, Zebrzydowej (obszar przy drodze krajowej nr 94) i Nowej Wsi, dzięki czemu 
wypełnimy zobowiązania wobec UE, a przede wszystkim oczekiwania mieszkańców. Ponadto 
wzrośnie bezpieczeństwo i gwarancja dostawy wody dla mieszkańców Godzieszowa, poprzez 
przebudowanie starej sieci wodociągowej. „Jednocześnie chcąc lepiej zarządzać siecią wodociągową, 
zamierzamy rozbudować system monitoringu, który ma nam pomóc w szybkim wykrywaniu awarii i 
zmniejszeniu strat” – podkreśla Robert Relich, Burmistrz Nowogrodźca. 
Całkowity koszt realizacji szacowany jest na kwotę 54.141.101,56 zł brutto, z czego dofinansowanie 
wynosi 27.468.053,58 zł. 
Zakończenie realizacji projektu planowane jest na I kwartał 2020 roku. 
Przygotowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej zajęło przedsiębiorstwu 
1,5 roku (luty 2015 - czerwiec 2016). Na opracowanie projektów na budowę kanalizacji w m. 
Godzieszów i Czerna spółka otrzymała dofinansowanie ze środków unijnych Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 w wysokości 194.522,50 zł. Obecnie trwają prace 
projektowe związane z przebudową sieci wodociągowej w m. Godzieszów i Zebrzydowa. 
Kontynuacja inwestycji nastąpi we wsi Wykroty w ramach rozszerzenia zadania za zgodą instytucji 
finansującej projekt. 
 
               
 
 
 

Hydro-Tech Sp. z o.o. w Nowogrodźcu 
            
          

Wielki projekt dla wsi – rozwój infrastruktury, ochrona środowiska i 
zdrowia Mieszkańców 

                

Gmina i Miasto Nowogrodziec otrzymała ponad 27 mln zł dotacji na realizację II etapu 
uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej ze środków unijnych Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. 
Walorem rozwoju infrastruktury jest szansa na udostępnienie terenu pod budownictwo 
jednorodzinne, a szczególnie konsekwentna realizacja programu ochrony środowiska. 
Umowa o dofinansowanie projektu pn.: „Rozwiązanie gospodarki wodno – ściekowej w Gminie 
Nowogrodziec – etap II” została podpisana pomiędzy spółką Hydro-Tech sp. z o.o. w Nowogrodźcu a 
Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 8 września 2016 r.  
Projekt obejmuje następujące kontrakty: 

• Zaprojektowanie budowy kanalizacji sanitarnej w Zebrzydowej i Nowej Wsi oraz przebudowy sieci 
wodociągowej w Godzieszowie i Zebrzydowej 

• Budowa 30 km kanalizacji sanitarnej w Godzieszowie, Czernej, Zebrzydowej i Nowej Wsi oraz 
przebudowa 6 km sieci wodociągowej w Godzieszowie i Zebrzydowej 

• Rozbudowa monitoringu sieci i stacji uzdatniania wody wraz z urządzeniami służącymi do 
monitorowania bieżących odczytów związanych z parametrami sieci i stacji uzdatniania wody 
(system typu SCADA) 

• Inżynier Projektu 
• Promocja projektu 

Rozbudowa kanalizacji pozwoli na włączenie do systemu kanalizacji kolejnych miejscowości: 
Godzieszowa, Czernej, Zebrzydowej (obszar przy drodze krajowej nr 94) i Nowej Wsi, dzięki czemu 
wypełnimy zobowiązania wobec UE, a przede wszystkim oczekiwania mieszkańców. Ponadto 
wzrośnie bezpieczeństwo i gwarancja dostawy wody dla mieszkańców Godzieszowa, poprzez 
przebudowanie starej sieci wodociągowej. „Jednocześnie chcąc lepiej zarządzać siecią wodociągową, 
zamierzamy rozbudować system monitoringu, który ma nam pomóc w szybkim wykrywaniu awarii i 
zmniejszeniu strat” – podkreśla Robert Relich, Burmistrz Nowogrodźca. 
Całkowity koszt realizacji szacowany jest na kwotę 54.141.101,56 zł brutto, z czego dofinansowanie 
wynosi 27.468.053,58 zł. 
Zakończenie realizacji projektu planowane jest na I kwartał 2020 roku. 
Przygotowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej zajęło przedsiębiorstwu 
1,5 roku (luty 2015 - czerwiec 2016). Na opracowanie projektów na budowę kanalizacji w m. 
Godzieszów i Czerna spółka otrzymała dofinansowanie ze środków unijnych Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 w wysokości 194.522,50 zł. Obecnie trwają prace 
projektowe związane z przebudową sieci wodociągowej w m. Godzieszów i Zebrzydowa. 
Kontynuacja inwestycji nastąpi we wsi Wykroty w ramach rozszerzenia zadania za zgodą instytucji 
finansującej projekt. 
 
               
 
 
 

Hydro-Tech Sp. z o.o. w Nowogrodźcu 
            
          



Robert Relich, Burmistrz Nowogrodźca przedłożył 
Radzie Miejskiej w Nowogrodźcu projekt budżetu, któ-
ry jest planem finansowym. Cele i zadania określone 
w projekcie budżetu, które zostały przedstawione we 
wnioskach w toku prac planistycznych, są ambitne 
i spójne z oczekiwaniami Mieszkańców. Są pieniądze 
na drobne rzeczy, które nie kosztują wiele, a poprawia-
ją znacząco komfort i bezpieczeństwo Mieszkańców. 
Jest dużo wielkich inwestycji, które przyczynią się do 
jeszcze bardziej dynamicznego rozwoju Nowogrodźca 
i naszej Gminy. Nie ma pieniędzy na wszystko, ale per-
spektywa na najbliższy czas jest bardzo dobra, śmiało 
można planować kolejne przedsięwzięcia, lecz w mia-
rowym tempie. 

Słuchać Mieszkańców, angażować do współpracy 
i zmieniać przez zrównoważony rozwój społeczny, go-
spodarczy i kulturalny naszą Gminę, być liderem zmian 
postaw, szczególnej dbałości o jakość życia poprzez in-
westycje w ochronę środowiska naturalnego, tworzenie 
nowych miejsc pracy i współpracę z przedsiębiorcami, 

inwestowanie w budownictwo wielorodzinne, posza-
nowanie kultury i dziedzictwa narodowego – to ważne 
priorytety. 

Podstawowe dane, które prezentują parametry pla-
nu: 

Dochody - 58.127.908,00 zł
Wydatki -  64.308.108,00 zł, w tym wydatki mająt-

kowe na kwotę 13.725.702,45 zł, które zawarte są w po-
niższej tabeli nr 1. 

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budże-
tu gminy w kwocie -  6.180.200,00 zł zostanie pokryta 
między innymi z zaoszczędzonych pieniędzy w kwocie 
blisko 7.200.000,00 zł. 

 Wiele zadań zaplanowanych będzie współfinan-
sowanych z środków Unii Europejskiej, które pozyska-
liśmy lub zamierzamy pozyskać w konkursach w 2017 
roku. Wielką inwestycję realizuje Gmina i Miasto No-
wogrodziec poprzez Jednostkę Realizującą Projekt, 
powołaną do życia w Hydro-Tech Sp. z o.o. w Nowo-

grodźcu. Jest to drugi etap budowy kanalizacji sanitar-
nej z dotacji, która została przyznana na realizację kon-
traktu przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 27 mln 
zł. Wartość inwestycji szacowana jest na blisko 54 mln 
zł. Obejmuje budowę kanalizacji sanitarnych i sieci wo-
dociągowych w Godzieszowie, Czernej, Nowej Wsi oraz 
kolejną część Zebrzydowej. Liczymy, że z zaoszczędzo-
nych pieniędzy przystąpimy do budowy kanalizacji sa-
nitarnej w Wykrotach, gdzie nad siecią rozpoczęliśmy 
prace koncepcyjne do projektowania. 

Przedstawione informacje, są tylko częścią obszer-
nego dokumentu planistycznego budżetu gminy i wie-
loletniej prognozy finansowej. Zapraszamy na stronę 
internetową Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu 
Miejskiego w Nowogrodźcu, gdzie można zapoznać się 
z całością projektu budżetu Gminy i Miasta Nowogro-
dziec. 

Urząd Miejski w Nowogrodźcu

PROJEKT BUDŻETU  
GMINY I MIASTA NOWOGRODZIEC NA 2017 ROK

WYDATKI MAJĄTKOWE NA 2017 ROK – TABELA NR 1  
L.p. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 

1 2 3 4 5 6 
1 010     Rolnictwo i łowiectwo 300 000,00 
    01042   Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 300 000,00 
      6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 300 000,00 
        Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Kolejowa w Wykrotach 200 000,00 
        Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych część dz.nr 19 w Zabłociu 100 000,00 
2 400     Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 3 500 000,00 
    40002   Dostarczanie wody 3 500 000,00 

  
    6010 

Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy 
statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych – realizacja projektu kanalizacji sanitarnej przez 
Hydrotech w Nowogrodźcu  

3 500 000,00 

        Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 3 500 000,00 
3 600     Transport i łączność 1 055 000,00 
    60013   Drogi publiczne wojewódzkie 380 000,00 

  
    6300 

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 
własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 

380 000,00  

        Budowa chodnika w miejscowości Nowa Wieś w ciągu  drogi wojewódzkiej nr 357 100 000,00 

  
      

Budowa i przebudowa chodnika  na odcinku drogi wojewódzkiej nr 357 przy ul.B.Chrobrego i ul. Słowackiego w 
Nowogrodźcu 

280 000,00 

    60014   Drogi publiczne powiatowe 200 000,00 

  
    6300 

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 
własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 

200 000,00 

        Przebudowa drogi powiatowej nr 2273D relacji Gościszów-Ocice 150 000,00 
        Przebudowa drogi powiatowej nr 2283D relacji Gierałtów-Czerna 50 000,00 
    60016   Drogi publiczne gminne 475 000,00 
      6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 475 000,00 
        Przebudowa drogi gminnej przy ul. Wrzosowej w Nowogrodźcu 100 000,00 
        Przebudowa drogi gminnej w Gierałtowie działka nr 553 75 000,00 
        Przebudowa drogi gminnej w Godzieszowie działka nr 45/3 100 000,00 
        Przebudowa drogi gminnej w Zagajniku ul. Partyzantów 100 000,00 
        Przebudowa drogi gminnej we wsi Kierżno działka nr 485 100 000,00 
4 700     Gospodarka mieszkaniowa 1 555 000,00 
    70005   Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 555 000,00 
      6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 555 000,00 
        Budowa budynków z przeznaczeniem na lokale socjalne  500 000,00 
        Budowa kotłowni i c.o. w budynku w Milikowie nr 140 40 000,00 

  
      

Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Lubańskiej 14 wraz z rozbiórką budynku komunalnego przy ul. Lubańskiej 
15 i zagospodarowaniem terenu 

1 000 000,00 

        Wykonanie i montaż schodów zewnętrznych do lokalu nr 2 przy ul. Kościuszki 10 15 000,00 
5 750     Administracja publiczna 872 200,00 
    75023   Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 872 200,00 
      6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 490 000,00 
        Modernizacja i adaptacja pomieszczeń II piętra zabytkowego Ratusza Miejskiego w Nowogrodźcu 490 000,00 
      6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 382 200,00 
        Tworzenie i rozwój e-usług publicznych 382 200,00 
6 754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 362 500,00 
    75412   Ochotnicze straże pożarne 362 500,00 
      6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 362 500,00 
        Modernizacja Wiejskiego Domu Kultury oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Czernej 112 500,00 
        Przebudowa placu manewrowego przy OSP w Nowogrodźcu 250 000,00 
7 758     Różne rozliczenia 250 000,00 
    75818   Rezerwy ogólne i celowe 250 000,00 
      6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 250 000,00 
        Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne  250 000,00 
8 801     Oświata i wychowanie 550 000,00 
    80101   Szkoły podstawowe 325 000,00 
      6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 325 000,00 
        Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Nowej Wsi  125 000,00 
        Modernizacja pokrycia dachu na Szkole Podstawowej w Nowogrodźcu-etap I 200 000,00 
    80104   Przedszkola  100 000,00 
      6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100 000,00 
        Budowa placu zabaw dla dzieci przy Przedszkolu Publicznym w Zebrzydowej 100 000,00 
    80110   Gimnazja 125 000,00 
      6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 125 000,00 
        Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Nowej Wsi  125 000,00 
9 851     Ochrona zdrowia 1 387 500,00 
    85117   Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze 1 000 000,00 
      6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 000 000,00 
        Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Cichej 4 w Nowogrodźcu wraz z zagospodarowaniem terenu 1 000 000,00 
    85121   Lecznictwo ambulatoryjne 50 000,00 

  
    6220 

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 
innych jednostek sektora finansów publicznych 

50 000,00 

        Termomodernizacja budynku SPZOZ oraz MGOPS w Nowogrodźcu 50 000,00 
    85154   Przeciwdziałanie alkoholizmowi 337 500,00 
      6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 337 500,00 
        Modernizacja Wiejskiego Domu Kultury oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Czernej 337 500,00 

10 852     Pomoc społeczna 30 000,00 
    85219   Ośrodki pomocy społecznej 30 000,00 
      6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30 000,00 
        Termomodernizacja  budynku SPZOZ oraz MGOPS w Nowogrodźcu 30 000,00 

11 900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 341 450,03 
    90001   Gospodarka ściekowa i ochrona wód 300 000,00 
      6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 300 000,00 
        Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Asnyka i Kolejowej w Nowogrodźcu - etap I 300 000,00 
    90002   Gospodarka odpadami 40 000,00 
      6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 40 000,00 
        Instalacja pół podziemnych pojemników na odpady komunalne na terenach zamieszkania wielorodzinnego 40 000,00 
    90015   Oświetlenie ulic, placów i dróg 367 567,26 
      6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 367 567,26 

  
      

Fundusz sołecki Czerna-Wykonanie oświetlenia na drodze w miejscowości Czerna od nr 19 do numeru 19 f oraz przy 
posesji nr 33, nr 109 

24 269,85 

  
      Fundusz sołecki Godzieszów-Wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Godzieszów przy drodze gminnej  19 027,56 

        Fundusz sołecki Wykroty-Kontynuacja prac związanych z oświetleniem ul. Mickiewicza 24 269,85 
        Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Nowogrodziec 300 000,00 
    90095   Pozostała działalność 633 882,77 
      6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 633 882,77 
        Budowa placu zabaw w Parzycach 100 000,00 
        Budowa skateparku w Nowogrodźcu 200 000,00 
        Budowa urządzeń siłowni zewnętrznej w Nowogrodźcu 50 000,00 
        Fundusz sołecki Gierałtów-Budowa wiaty biesiadnej z miejscem na magazynowanie sprzętu 24 269,85 

  
      

Fundusz sołecki Gościszów-Zagospodarowanie terenu altany oraz wyposażenia jej w meble ogrodowe, zakup osłon 
przeciwwiatrowych z foli PCV 

20 000,00 

  
      

Fundusz sołecki Milików-Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Miejscowości Milików na działce 
gminnej 

24 269,85 

  
      

Fundusz sołecki Nowa Wieś-Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw: powiększenie siłowni zewnętrznej poprzez 
zakup i montaż dodatkowych elementów 

15 343,07 

        Modernizacja placu zabaw przy ul. Kolejowej w Nowogrodźcu 200 000,00 
12 921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 381 334,93 

    92109   Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 244 134,93 
      6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 212 134,93 
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WYDATKI MAJĄTKOWE NA 2017 ROK – TABELA NR 1  
L.p. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 

1 2 3 4 5 6 
1 010     Rolnictwo i łowiectwo 300 000,00 
    01042   Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 300 000,00 
      6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 300 000,00 
        Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Kolejowa w Wykrotach 200 000,00 
        Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych część dz.nr 19 w Zabłociu 100 000,00 
2 400     Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 3 500 000,00 
    40002   Dostarczanie wody 3 500 000,00 

  
    6010 

Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy 
statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych – realizacja projektu kanalizacji sanitarnej przez 
Hydrotech w Nowogrodźcu  

3 500 000,00 

        Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 3 500 000,00 
3 600     Transport i łączność 1 055 000,00 
    60013   Drogi publiczne wojewódzkie 380 000,00 

  
    6300 

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 
własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 

380 000,00  

        Budowa chodnika w miejscowości Nowa Wieś w ciągu  drogi wojewódzkiej nr 357 100 000,00 

  
      

Budowa i przebudowa chodnika  na odcinku drogi wojewódzkiej nr 357 przy ul.B.Chrobrego i ul. Słowackiego w 
Nowogrodźcu 

280 000,00 

    60014   Drogi publiczne powiatowe 200 000,00 

  
    6300 

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 
własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 

200 000,00 

        Przebudowa drogi powiatowej nr 2273D relacji Gościszów-Ocice 150 000,00 
        Przebudowa drogi powiatowej nr 2283D relacji Gierałtów-Czerna 50 000,00 
    60016   Drogi publiczne gminne 475 000,00 
      6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 475 000,00 
        Przebudowa drogi gminnej przy ul. Wrzosowej w Nowogrodźcu 100 000,00 
        Przebudowa drogi gminnej w Gierałtowie działka nr 553 75 000,00 
        Przebudowa drogi gminnej w Godzieszowie działka nr 45/3 100 000,00 
        Przebudowa drogi gminnej w Zagajniku ul. Partyzantów 100 000,00 
        Przebudowa drogi gminnej we wsi Kierżno działka nr 485 100 000,00 
4 700     Gospodarka mieszkaniowa 1 555 000,00 
    70005   Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 555 000,00 
      6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 555 000,00 
        Budowa budynków z przeznaczeniem na lokale socjalne  500 000,00 
        Budowa kotłowni i c.o. w budynku w Milikowie nr 140 40 000,00 

  
      

Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Lubańskiej 14 wraz z rozbiórką budynku komunalnego przy ul. Lubańskiej 
15 i zagospodarowaniem terenu 

1 000 000,00 

        Wykonanie i montaż schodów zewnętrznych do lokalu nr 2 przy ul. Kościuszki 10 15 000,00 
5 750     Administracja publiczna 872 200,00 
    75023   Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 872 200,00 
      6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 490 000,00 
        Modernizacja i adaptacja pomieszczeń II piętra zabytkowego Ratusza Miejskiego w Nowogrodźcu 490 000,00 
      6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 382 200,00 
        Tworzenie i rozwój e-usług publicznych 382 200,00 
6 754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 362 500,00 
    75412   Ochotnicze straże pożarne 362 500,00 
      6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 362 500,00 
        Modernizacja Wiejskiego Domu Kultury oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Czernej 112 500,00 
        Przebudowa placu manewrowego przy OSP w Nowogrodźcu 250 000,00 
7 758     Różne rozliczenia 250 000,00 
    75818   Rezerwy ogólne i celowe 250 000,00 
      6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 250 000,00 
        Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne  250 000,00 
8 801     Oświata i wychowanie 550 000,00 
    80101   Szkoły podstawowe 325 000,00 
      6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 325 000,00 
        Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Nowej Wsi  125 000,00 
        Modernizacja pokrycia dachu na Szkole Podstawowej w Nowogrodźcu-etap I 200 000,00 
    80104   Przedszkola  100 000,00 
      6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100 000,00 
        Budowa placu zabaw dla dzieci przy Przedszkolu Publicznym w Zebrzydowej 100 000,00 
    80110   Gimnazja 125 000,00 
      6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 125 000,00 
        Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Nowej Wsi  125 000,00 
9 851     Ochrona zdrowia 1 387 500,00 
    85117   Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze 1 000 000,00 
      6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 000 000,00 
        Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Cichej 4 w Nowogrodźcu wraz z zagospodarowaniem terenu 1 000 000,00 
    85121   Lecznictwo ambulatoryjne 50 000,00 

  
    6220 

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 
innych jednostek sektora finansów publicznych 

50 000,00 

        Termomodernizacja budynku SPZOZ oraz MGOPS w Nowogrodźcu 50 000,00 
    85154   Przeciwdziałanie alkoholizmowi 337 500,00 
      6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 337 500,00 
        Modernizacja Wiejskiego Domu Kultury oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Czernej 337 500,00 

10 852     Pomoc społeczna 30 000,00 
    85219   Ośrodki pomocy społecznej 30 000,00 
      6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30 000,00 
        Termomodernizacja  budynku SPZOZ oraz MGOPS w Nowogrodźcu 30 000,00 

11 900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 341 450,03 
    90001   Gospodarka ściekowa i ochrona wód 300 000,00 
      6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 300 000,00 
        Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Asnyka i Kolejowej w Nowogrodźcu - etap I 300 000,00 
    90002   Gospodarka odpadami 40 000,00 
      6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 40 000,00 
        Instalacja pół podziemnych pojemników na odpady komunalne na terenach zamieszkania wielorodzinnego 40 000,00 
    90015   Oświetlenie ulic, placów i dróg 367 567,26 
      6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 367 567,26 

  
      

Fundusz sołecki Czerna-Wykonanie oświetlenia na drodze w miejscowości Czerna od nr 19 do numeru 19 f oraz przy 
posesji nr 33, nr 109 

24 269,85 

  
      Fundusz sołecki Godzieszów-Wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Godzieszów przy drodze gminnej  19 027,56 

        Fundusz sołecki Wykroty-Kontynuacja prac związanych z oświetleniem ul. Mickiewicza 24 269,85 
        Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Nowogrodziec 300 000,00 
    90095   Pozostała działalność 633 882,77 
      6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 633 882,77 
        Budowa placu zabaw w Parzycach 100 000,00 
        Budowa skateparku w Nowogrodźcu 200 000,00 
        Budowa urządzeń siłowni zewnętrznej w Nowogrodźcu 50 000,00 
        Fundusz sołecki Gierałtów-Budowa wiaty biesiadnej z miejscem na magazynowanie sprzętu 24 269,85 

  
      

Fundusz sołecki Gościszów-Zagospodarowanie terenu altany oraz wyposażenia jej w meble ogrodowe, zakup osłon 
przeciwwiatrowych z foli PCV 

20 000,00 

  
      

Fundusz sołecki Milików-Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Miejscowości Milików na działce 
gminnej 

24 269,85 

  
      

Fundusz sołecki Nowa Wieś-Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw: powiększenie siłowni zewnętrznej poprzez 
zakup i montaż dodatkowych elementów 

15 343,07 

        Modernizacja placu zabaw przy ul. Kolejowej w Nowogrodźcu 200 000,00 
12 921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 381 334,93 

    92109   Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 244 134,93 
      6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 212 134,93 
        Budowa parkingu i ogrodzenia przy GCKiS w Nowogrodźcu 200 000,00 
        Fundusz sołecki Kierżno-ogrodzenie wiejskiej Sali spotkań 12 134,93 

  
      Przebudowa budynku Sali gimnastycznej Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu na salę wielofunkcyjną 1 000 000,00 

  
    6220 

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 
innych jednostek sektora finansów publicznych 

32 000,00 

  
      

Wykonanie dokumentacji do wniosku o dofinansowanie termomodernizacji budynku Gminnego Centrum Kultury i 
Sportu 

32 000,00 

    92116   Biblioteki 37 200,00 

  
    6220 

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 
innych jednostek sektora finansów publicznych 

37 200,00 

  
      Zakup serwera oraz zestawów komputerowych do Biblioteki Publicznej w Nowogrodźcu wraz z oprogramowaniem 37 200,00 

    92120   Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 1 100 000,00 
      6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 100 000,00 
        Rewitalizacja płyty ul. Rynek , ul. Kościuszki w Nowogrodźcu 1 100 000,00 

13 926     Kultura fizyczna 140 717,49 
    92601   Obiekty sportowe 140 717,49 
      6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 140 717,49 
        Budowa boiska wielofunkcyjnego w Czernej 100 000,00 
        Fundusz sołecki Parzyce-Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej w Parzycach przy boisku  sportowym 23 517,49 

  
      Fundusz sołecki Zebrzydowa- Fitness park siłownia zewnętrzna usytuowana na stadionie sportowym w Zebrzydowej 17 200,00 

  
Razem 13 725 702,45 

 

 

 



Z krótką, roboczą wizytą w dniu 16 
listopada br. do Nowogrodźca przy-
był Starosta Miasta Kamenický Šenov 
(Czechy) Pan František Kučera, które-
go serdecznie powitał Burmistrz No-
wogrodźca Robert Relich. 

Pan František Kučera miał moż-
liwość zapoznania się z warunkami 
pracy i rozwoju samorządu lokalne-
go oraz z działalnością zakładów ce-

ramicznych. Gospodarze 
gmin: Starosta Miasta Ka-
menický Šenov František 
Kučera oraz Burmistrz No-
wogrodźca Robert Relich 

omówili też projekt umowy o partner-
stwie i współpracy pomiędzy gminami 
w dziedzinach życia gospodarczego, 
społecznego, kulturalnego, edukacyj-
nego i publicznego. Celem współpracy 
jest wspólna realizacja projektów unij-
nych w ramach Euroregionu NYSA. 

Na zakończenie wizyty, w Domu 
Kultury Promyk w Nowogrodźcu 
odbył się okolicznościowy koncert 

z udziałem uczniów Zespołu Szkół 
im. Józefa Piłsudskiego w Nowej Wsi. 
Dziękujemy zespołowi za pięknie przy-
gotowany repertuar polskich pieśni 
i narodowych tańców.

Urząd Miejski w Nowogrodźcu

Po sąsiedzku - wizyta Starosty  
Miasta Kamenický Šenov

Gmina, jako podstawowa 
jednostka samorządu teryto-
rialnego, dąży do zaspokajania 
zbiorowych potrzeb wspólnoty 
samorządowej, również w za-
kresie bezpieczeństwa obywateli 
i ochrony porządku publiczne-
go. Narzędziem, które gmina 
wykorzystuje do zapewnienia 
porządku publicznego na jej te-
renie, jest m.in. Straż Miejska 
- samorządowa, umundurowa-
na formacja ochrony porządku 
publicznego spełniająca służeb-
ną rolę wobec społeczności lo-
kalnej. 

Działalność Straży Miejskiej 
w Nowogrodźcu jest ściśle okre-
ślona i ograniczona przepisami 
prawa. Całość kosztów związa-
nych z funkcjonowaniem straży 
pokrywana jest z budżetu gmi-
ny. Do zadań Straży Miejskiej 
należy w szczególności:
• ochrona spokoju i porządku 

w miejscach publicznych,
• czuwanie nad porządkiem 

i kontrola ruchu drogowe-
go - w zakresie określonym 
w przepisach o ruchu drogo-
wym,

• kontrola publicznego trans-
portu zbiorowego - w zakresie 
określonym w Ustawie z dnia 
16 grudnia 2010 r. o publicz-
nym transporcie zbiorowym,

• współdziałanie z właściwymi 
podmiotami w zakresie ra-
towania życia i zdrowia oby-
wateli, pomocy w usuwaniu 
awarii technicznych i skut-
ków klęsk żywiołowych oraz 
innych miejscowych zagro-
żeń,

• zabezpieczenie miejsca prze-
stępstwa, katastrofy lub inne-
go podobnego zdarzenia albo 
miejsc zagrożonych takim 
zdarzeniem przed dostępem 
osób postronnych lub znisz-
czeniem śladów i dowodów, 
do momentu przybycia właś-
ciwych służb, a także usta-
lenie, w miarę możliwości, 
świadków zdarzenia,

• ochrona obiektów komunal-
nych i urządzeń użyteczności 
publicznej,

• współdziałanie z organiza-
torami i innymi służbami 
w ochronie porządku podczas 
zgromadzeń i imprez publicz-
nych,

• doprowadzanie osób nietrzeź-
wych do izby wytrzeźwień lub 
miejsca ich zamieszkania, 
jeżeli osoby te zachowaniem 
swoim dają powód do zgor-
szenia w miejscu publicznym, 
znajdują się w okolicznoś-
ciach zagrażających ich życiu 
lub zdrowiu albo zagrażają 
życiu i zdrowiu innych osób,

• informowanie społeczności 
lokalnej o stanie i rodzajach 
zagrożeń, a także inicjowanie 
i uczestnictwo w działaniach 
mających na celu zapobiega-
nie popełnianiu przestępstw 
i wykroczeń oraz zjawiskom 
kryminogennym i współdzia-
łanie w tym zakresie z orga-
nami państwowymi, samo-
rządowymi i organizacjami 
społecznymi,

• konwojowanie dokumentów, 
przedmiotów wartościowych 
lub wartości pieniężnych dla 
potrzeb gminy.
Obecnie Straż Miejska 

w Nowogrodźcu funkcjonuje 
w strukturze Urzędu Miejskie-

go w Nowogrodźcu w obsadzie 
dwuosobowej, tj. komendant 
i strażnik. Szczególne działania 
Straży Miejskiej w Nowogrodź-
cu ukierunkowane są na prze-
strzeganie przepisów ochrony 
środowiska, prowadzone są 
również kontrole nieruchomości 
na terenie gminy Nowogrodziec. 
W trakcie kontroli sprawdzano:
• prowadzenie selektywnego 

zbierania odpadów komunal-
nych, 

• gospodarowanie nieczystoś-
ciami płynnymi, posiadanie 
umowy na wywóz ścieków 
i dowodów uiszczania opłat 
za  te usługi, 

• przestrzeganie zakazu spala-
nia odpadów.

 W miesiącu październiku 
Straż Miejska interweniowała 
w sprawach:
• wykroczenia z art. 77 Kodek-

su wykroczeń (puszczanie psa 
luzem poza posesją) – 4 po-
uczenia,

• wykroczenia z art. 90 Kodek-
su wykroczeń (nieprawidłowe 
parkowanie) – 2  pouczenia,

• wykroczenia z art. 145 Kodek-
su wykroczeń (zaśmiecanie, 
pozostawienie śmieci koło 
ludmerów) – 2 mandaty kar-
ne,

• wykroczenie z art.10 ust.2a 
Ustawy o utrzymaniu czy-
stości i porządku w gminach 
(pozbywanie się nieczystości 
ciekłych niezgodnie z przepi-
sami ustawy) -1 mandat kar-
ny,

• zgłoszono prośbę do schro-
niska dla zwierząt o zabranie 
bezpańskich 10 psów/kotów 
z terenu gminy,

• powiadomiano stosowne in-
stytucje o zaistniałych awa-
riach, uszkodzeniach na tere-
nie gminy,

• asysta pracownikom Urzędu 
Miejskiego w Nowogrodźcu 
oraz pracownikom Miejsko 
Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Nowogrodźcu 
przy pracy w terenie,

• wezwano Pogotowie do osoby 
potrzebującej pomocy,

• zabezpieczenie porządku 
publicznego podczas uroczy-
stości gminnych,

• pobierano opłaty targowe,
• inne interwencje porządko-

we.

Straż Miejska w Nowogrodź-
cu działa na rzecz społeczności 
lokalnej uwzględniając przede 
wszystkim potrzebę respekto-
wania godności ludzkiej oraz 
przestrzegania i ochrony praw 
człowieka.

Dane teleadresowe:  
Straż Miejska w Nowogrodźcu,  

ul. Lubańska 20,  
59-730 Nowogrodziec,  

tel.  757316419, 601983351,  
straz.miejska@nowogrodziec.pl

Urząd Miejski w Nowogrodźcu
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Jubileusz 800-lecia sprowadzenia do Nowogrodźca Sióstr Magdalenek 
przez Świętą Jadwigę Śląską  

Już w przyszłym roku, 11 czerwca, 
Mieszkańcy Gminy i Miasta Nowo-
grodziec będą uroczyście obchodzić 
jubileusz 800-lecia sprowadzenia 
do Nowogrodźca przez św. Jadwigę 
Śląską Sióstr Zgromadzenia Świętej 

Marii Magdaleny od Pokuty. Dnia 16 
października 2016 roku uczciliśmy 
Patronkę Gminy i Miasta Nowogro-
dziec Świętą Jadwigę Śląską. W koś-
ciele parafialnym p.w. Św. Aposto-
łów Piotra i Pawła w Nowogrodźcu 

z okazji Święta Patronki odby-
ła się msza święta w intencji 
wszystkich Mieszkańców Gmi-
ny i Miasta Nowogrodziec. 

W uroczystej mszy świętej 
udział wzięli: Burmistrz Nowo-
grodźca Robert Relich, Radni 
Rady Miejskiej w Nowogrodź-
cu, licznie zgromadzeni Miesz-
kańcy naszego miasta. Wraz 
z Mieszkańcami Nowogrodźca 
modliły się też Siostry ze Zgro-
madzenia Świętej Marii Mag-
daleny od Pokuty. To właśnie 
Święta Jadwiga Śląska spro-

wadziła z Marsylii to zgromadzenie 
w 1217 roku, a miejscem na Śląsku, 
do którego wówczas przyjechały, był 
Nowogrodziec.

Święto Patronki Gminy i Miasta 
Nowogrodziec Świętej Jadwigi Ślą-
skiej zostało ustanowione Uchwałą 
Nr LV/393/10 Rady Miejskiej w No-
wogrodźcu z dnia 22 stycznia 2010 r.

Z okazji Święta Patronki zosta-
ła wygłoszona przez Pana Mariu-
sza Urbana prelekcja pt. „Schnabel 
i Magdalenki - o duchowym wymia-
rze muzyki wrocławskiego kapel-
mistrza”. Opracowanie historyczne 
jest poświęcone życiu, twórczości 
i działalności wybitnego kompozy-
tora z Nowogrodźca Józefa Ignacego 
Schnabla.
      

Urząd Miejski w Nowogrodźcu

Komendant Straży Miejskiej w Nowogrodźcu,
Edward Widuch

Miejsko Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Nowo-
grodźcu informuje, że druki do 
świadczeń rodzinnych na okres 
zasiłkowy 2016/2017 można 
pobierać w godzinach pracy 
Działu Świadczeń Rodzinnych 
w w/w dziale oraz w godzinach 
pracy Ośrodka, tj. od 7.15 do 
15.15, u pracowników socjalnych.

Wnioski należy składać wy-
łącznie w dziale Świadczeń Ro-
dzinnych.

Dodatkowo druki do pobra-
nia dostępne są w Punkcie Ob-
sługi Interesanta Urzędu Miej-
skiego w Nowogrodźcu.

Miejsko Gminny Ośrodek  
Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu


