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Protokół nr 3/15 

z posiedzenia Komisji Oświaty i Spraw Społecznych 

w dniu 6 marca 2015 r. 

 

pod przewodnictwem Przewodniczącego Komisji Stanisława Łaniochy. 

 

Godz. rozpoczęcia – 14:15 

Godz. zakończenia – 16:50 

 

W posiedzeniu udział wzięli: 

 

1) Stanisław Łaniocha – Przewodniczący Komisji 

2) Mirosław Kędzia – Z-ca Przewodniczącego Komisji 

3) Aneta Bochenek – Członek 

4) Barbara Wójtowicz – Członek 

5) Krzysztof Sadowski – Członek 

Nieobecni radni:  Artur Kozioł, Katarzyna Kiecenka, Józef Pełka, Arkadiusz Kosior, 

Kazimierz Czerniak. 

 

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli: 

1) Burmistrz Nowogrodźca R. Relich; 

2) Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu 

Anna Lityńska. 

 

Temat posiedzenia: 

 

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia. 

2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia. 

3. Zapoznanie się z sytuacją osób korzystających z Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Nowogrodźcu – dział świadczeń socjalnych. 

4. Sprawy bieżące i zakończenie posiedzenia. 

 

Przebieg posiedzenia: 

 

Ad. 1. Otwarcia posiedzenia i przedstawienia porządku dokonał Przewodniczący Komisji      

S. Łaniocha. 

Do porządku nie wniesiono uwag. 

 

Ad. 2. Protokół nr 2/14 z dnia 19 grudnia 2014 r. przyjęto jednogłośnie. 

W głosowaniu udział brało 5 osób, „za” przyjęciem – 5, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” 

– 0. 

 

Ad. 3. Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej A. Lityńska przedstawiła 

prezentację multimedialną, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu, w zakresie: 

 liczba wydanych decyzji w 2014 roku, 

 zasiłek okresowy, 

 schronienie, 

 zasiłek celowy, 

Radny K. Sadowski zadał pytanie, czy do pochówku ośrodek pomocy otrzymuje pieniądze z 



2 

 

ZUS-u? 

Kierownik A. Lityńska odpowiedziała, że jeżeli osoba ma świadczenie rentowe czy 

emerytalne to ośrodek może wystąpić do ZUS-u czy KRUS-u o zwrot do wysokości 

poniesionych kosztów.  

Radna A. Bochenek zadała pytanie, gdyby osoba poprosiła o pomoc w sfinansowaniu 

podróży np. dojazd na pogrzeb? 

Kierownik A. Lityńska odpowiedziała, że istnieje możliwość pokrycia biletu kredytowego i 

wtedy ośrodek współpracuje z przewoźnikiem. 

 zasiłek stały, 

 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, 

 praca socjalna, 

 domy pomocy społecznej, 

 zasiłek celowy na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub 

ekologiczną, 

 program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, 

 pozostała działalność ośrodka, 

 zespół interdyscyplinarny, 

 świadczenia rodzinne, 

 dodatki do zasiłków rodzinnych, 

 jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, 

 zasiłek pielęgnacyjny, 

 specjalny zasiłek opiekuńczy, 

 świadczenia pielęgnacyjne, 

 karta dużej rodziny, 

 dodatki mieszkaniowe, 

 dodatek energetyczny, 

 fundusz alimentacyjny, 

 stypendium szkolne, 

 dom dziennego pobytu, 

 prace społeczno-użyteczne. 

Odnośnie świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – są godziny, w których 

przyjmowani są klienci – w poniedziałek od godz. 11:00, a od wtorku do piątku do godz. 

11:00. Taka zasada została przyjęta ponieważ nie ma możliwości napisać taką ilość decyzji 

gdy są klienci.  

 

Radny K. Sadowski zadał pytanie, czy do skorzystania z jakiejkolwiek pomocy wystarczy 

mieszkać, czy trzeba być zameldowanym w gminie? 

Kierownik A. Lityńska odpowiedziała, że jest to różnie. Jeżeli osoba jest zameldowana na 

terenie innej gminy to ośrodek może przyznać świadczenie, ale ma obowiązek wystąpienia do 

tamtej gminy o refundację kosztów. W praktyce są przeróżne sytuacje, z którymi nie może się 

zgodzić np. osoba, która zameldowana była na terenie Gminy Nowogrodziec, a przez 30 lat 

mieszkała na terenie Gminy Bolesławiec i wydane zostało przez sąd postanowienie o 

umieszczeniu w domu pomocy społecznej. Niestety ośrodek odmówił, osoba się odwołała i 

Samorządowe Kolegium Odwoławcze uznało, że kompetentną gminą jest Gmina 

Nowogrodziec i ośrodek płaci za umieszczenie w domu pomocy społecznej.  

 

Radna A. Bochenek zadała pytanie, jaka udzielana jest pomoc dla osób opuszczających 

placówki opiekuńczo-wychowawcze, zakłady karne? 

Kierownik A. Lityńska odpowiedziała, że nie ma możliwości ujednolicenia, bo w każdym 
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jednym przypadku wygląda to inaczej np. osoba, która opuszcza zakład karny może 

potrzebować pomocy okresowej, celowej oraz może potrzebować pomocy zanim podejmie 

pracę. Odnośnie osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze, to też jest różnie, 

bo były przypadki np. osoba trafiła do domu samotnej matki i wtedy wchodzi w grę opłacanie 

pobytu w domu samotnej matki. Ponadto ośrodek współpracuje z Powiatowym Centrum 

Pomocy Rodzinie z uwagi na to, że są rodziny zastępcze.  

 

Radna B. Wójtowicz pogratulowała ciężkiej pracy, bo jest to codzienne borykanie się z 

indywidualnym problemem.  

Kierownik A. Lityńska poinformowała, że w ubiegłym roku ośrodek przeszedł kompleksową 

ocenę i dobrze wypadł. Nadmieniła również o kontraktach socjalnych, które są stałym 

mobilizowaniem osób.  

 

Radny M. Kędzia zadał pytanie, jak pozyskuje się osoby do prac społeczno-użytecznych? 

Kierownik A. Lityńska odpowiedziała, że rozporządzenie w sprawie prac społeczno-

użytecznych mówi, że są to osoby, które korzystają z pomocy społecznej. Ośrodek sam 

wysyła do Urzędu Pracy listę osób. Urząd Pracy robi rekrutację, bo nie każda osoba 

bezrobotna może wykonywać prace społeczno-użyteczne. Musi być też stosowana ustawa o 

promocji zatrudnienia.  

Radna B. Wójtowicz powiedziała, że jest to bardzo fajna sprawa, bo nie ma takiej instytucji, 

która przychodziłaby do miejscowości i sprzątała. Jest to praktykowane od kilku lat i możemy 

być z tego zadowoleni.  

Kierownik A. Lityńska powiedziała, że od 2008 roku, bo wtedy również inne projekty były 

realizowane.  

 

Radni K. Sadowski i A. Bochenek poprosili o wyjaśnienie sprawy dzisiejszych jabłek. Jak 

było to zorganizowane, kto miał je odebrać? 

Kierownik A. Lityńska odpowiedziała, że jest to potwierdzenie tego, że ośrodek chciał 

współpracować w różnych sytuacjach z sołtysami, radami sołeckimi i tak wyszło, że niektóre 

sołectwa nie odebrały jabłek. Jeżeli chodzi o Nową Wieś to z uzyskanych informacji wynika, 

że w poniedziałek dość dużo jabłek otrzyma szkoła.  

Radna A. Bochenek dodała, że sołectwo Zebrzydowa zorganizowało transport i dojechało, ale 

jabłek już nie było. 

Kierownik A. Lityńska odpowiedziała, że to prawda.  

Radny M. Kędzia zadał pytanie, które sołectwa odebrały? 

Kierownik A. Lityńska odpowiedziała, że Gierałtów, Wykroty, z innych miejscowości 

pojedyncze osoby, te które były informowane. Dokładnie nie odpowie z uwagi na to, że na ten 

moment nie ma takich informacji.  

Burmistrz R. Relich poinformował, że jabłka zorganizowano przy współpracy z PCK w 

Bolesławcu – 20 ton. Podmiotem odpowiedzialnym był ośrodek pomocy społecznej. Prace w 

imieniu Burmistrza koordynował Sekretarz GiM. Logistycznie nie było innej możliwości. 

Informacje o transporcie otrzymano dzień wcześniej, w związku z tym informowano 

telefonicznie sołtysów i osoby uprawnione, stąd należało się w miarę sprawnie zorganizować. 

Pracownicy socjalni byli na miejscu w punkcie wydawania i chyba nie było sytuacji, w której 

odebrałyby jabłka osoby niekwalifikujące się do pomocy. Wśród tych osób odbierających 

były również szkoły i przedszkole. Akcja miała cel charytatywny i powinna być odebrana 

pozytywnie, a nie negatywnie, żeby wzbudzała niepokój i niezadowolenie.  

 

Ad. 4.  
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1. Przewodniczący Komisji S. Łaniocha zapoznał: 

 

 z odpowiedzią na wniosek z posiedzenia w dniu 19 grudnia 2014 r. 

 

Burmistrz R. Relich poinformował, że uchwałą Rady można określić sieć dróg publicznych, 

czyli nie każdej drogi, która jest drogą na terenie gminy i wtedy będzie to możliwe. Dzisiaj 

takiego dokumentu gmina nie posiada. W związku z tym wskazanie liczby posesji, czy liczby 

w postaci kilometrażu dróg, które wymagają budowy, obecnie jest niemożliwe.  

Radna B. Wójtowicz powiedziała, że nie chodziło im o kilometry, czy liczenie dróg tylko 

stwierdzenie, bo są przykłady w Wykrotach gdzie nie ma możliwości dojazdu, bo jest 

bezdroże i o takie sytuacje im chodziło. Czy są jeszcze takie sytuacje w innych 

miejscowościach, albo co najmniej bardzo utrudnione. Ostatnio Komisja Rewizyjna 

przeprowadziła przegląd dróg i na podstawie takich oględzin stwierdzi jak to wygląda w 

terenie.  

Burmistrz R. Relich powiedział, że Komisja Rewizyjna zgodnie z planem pracy prowadzi 

kontrolę stanu dróg gminnych. W związku z tym prace komisji trwają i Komisja przedłoży 

informację z oceny stanu dróg na terenie całej gminy. Mając ten materiał będzie można w 

kolejnych budżetach, jeśli środki finansowe na to pozwolą, przeznaczyć środki na zadania 

inwestycyjne w zakresie budowy dróg. Sukcesywnie będzie to czynione, bo to jest także rola 

Rady jeżeli chodzi o ustalenie priorytetów.  

Radna B. Wójtowicz stwierdziła, że temat jest bardzo trudny. W swojej miejscowości jest 

stawiana do tzw. pionu, bo słyszy: „co mnie obchodzi szkoła, ja muszę dojechać do domu”.  

Burmistrz R. Relich powiedział, że na zebraniu w Wykrotach było pytanie o to, czy 

decydujemy o środkach, które przeznaczamy na remont i budowę sali czy na drogi. 

Mieszkańcy w sposób demokratyczny podjęli uchwałę zebrania wiejskiego, że środki będą 

przeznaczone na remont szkoły i budowę sali. Ta kwota na dzień dzisiejszy wynosi 3 600 000 

zł łącznie. Mówił wtedy, że gmina nie jest w stanie udźwignąć jednocześnie dwóch 

inwestycji. W związku z tym, że są także inne sołectwa, miasto też ma określone potrzeby i 

należy poczekać wtedy gdy te środki będą. Innej alternatywy nie ma. Nie uznaje takiej 

odpowiedzi „co mnie obchodzi szkoła”. Problem jest do rozwiązania i go nie bagatelizuje. 

Jeżeli będzie możliwa zmiana budżetu, bo będą większe dochody i mniejsze wydatki to 

można ustalić, że nie wprowadza się innych zadań, a będą to tylko zadania drogowe, jeżeli są 

rzeczywiście tak istotne.  

Środków unijnych poza Funduszem Ochrony Gruntów Rolnych, gdzie skutecznie od wielu lat 

gmina pozyskuje, na drogi gminne z innych źródeł nie ma. Program przebudowy dróg 

lokalnych dotyczy dróg gminnych. Składany był wniosek na ulicę Asnyka jako drogę łączącą 

dwie drogi powiatowe, ale nie otrzymano środków. W związku z tym zadania pomimo, że jest 

pozwolenie na budowę nie ma w budżecie, bo gmina nie jest w stanie w całości sfinansować 

tego zadania.  

Radna B. Wójtowicz zadała pytanie, jak wygląda sytuacja jeżeli chodzi o środki unijne – jest 

dwóch pracowników którzy się tym zajmują i czy są wyczerpane wszystkie możliwości? 

Burmistrz R. Relich odpowiedział, że przedstawiał na jednej z pierwszych sesji efekty 8 

letniej pracy. Pozyskano ogrom środków. Uważa, że pod tym względem gmina 

Nowogrodziec jest jedną z najlepszych gmin w Polsce. Pracowników, którzy zajmują się 

tylko pozyskiwaniem środków nie ma. Są tacy pracownicy, którzy łączą funkcje i ich 

zadaniem na poszczególnych stanowiskach jest poszukiwanie i opracowywanie wniosków 

przy współpracy z różnymi podmiotami w zakresie opracowania dokumentacji. Na dzień 

dzisiejszy z uwagi na absencję chorobową, urlopów rodzicielskich i innych powodów w 

Wydziale Inwestycji jest 3 pracowników z naczelnikiem włącznie. Poprosił o zrozumienie, 

ponieważ są prowadzone inwestycje w Gierałtowie i Wykrotach, Zebrzydowej (pierwszy etap 
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zakończony i przygotowywany jest następny). Inwestorem zastępczym jest spółka „Hydro-

Tech”, ale jest szereg uzgodnień i zadań związanych z budową kanalizacji sanitarnej. Ilość 

uzgodnień, decyzji i problemów jest ogromna. Inwestycja, która przygotowywana jest do 

drugiego etapu to zakład opiekuńczo-leczniczy. Dyrektor zakładu nie ma służb, które by 

wykonały prace za Wydział Inwestycji stąd pomoc w zakresie zamówień publicznych, 

konsultacji projektowych technicznych i budowlanych jest nieodzowna.  

Radna B. Wójtowicz stwierdziła, że odpowiedź na wniosek jest ogólnikowa, pobieżna, 

dyplomatycznie skonstruowana i ledwo się domyśliła o jaki chodziło wniosek. 

Zaproponowała poczekać na opinię Komisji Rewizyjnej.  

Burmistrz R. Relich powiedział, że na remonty dróg na cały rok uchwałą Rady jest 400 tys. zł 

i nie może wydać 400 tys. zł w ciągu jednego miesiąca. Musi planować środki i wydatkować 

je sukcesywnie z uwzględnieniem, że rok ma 12 miesięcy. Apeluje, aby zastanowić się, 

wypracować i przyjąć określoną odpowiedź jeżeli chodzi o komunikację z mieszkańcami. 

Przypomniał uwagę radnej B. Wójtowicz, że drogi tłuczniowe nie są drogami trwałymi (bo 

założenie było takie, że je w ciągu bliskiego czasu wyasfaltujemy i nic się nie dzieje – 

wtrąciła radna B. Wójtowicz) nie byliśmy w stanie, związku z tym nie stało się jakby bez 

przyczyny, a później był wniosek drogi przy ul. Polnej, aby naprawić ją chociaż w takiej 

technologii. Jest to daleka niekonsekwencja, bo albo podejmujemy decyzję, a metr drogi 

budowanej z nawierzchnią asfaltową w dwóch warstwach 4 i 3 cm i podbudową 20 cm i 

warstwą odsączającą, jest niewspółmierny i nie budujemy dróg tłuczniowych, żeby nie 

przyjmować skarg i uwag, utrzymujemy drogi gruntowe do czasu budowy tylko, że te drogi 

gruntowe są okresowo nieprzejezdne i częściowo wymagają naprawy. Stara się od początku 

wykazywać taką konsekwencję, czyli planowanie przestrzenne – na terenie gminy nie można 

zmieniać terenów rolniczych na tereny pod budownictwo mieszkaniowe tam gdzie nie ma 

infrastruktury. Naprawia błędy zaniechania w Nowogrodźcu i w wielu miejscowościach na 

terenie gminy, gdzie powstały osiedla bez koniecznej infrastruktury.  

 

 ze sprawozdaniem z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 

stopniach awansu zawodowego, 

 

Burmistrz R. Relich poinformował, że ustawodawca w karcie nauczyciela określił tzw. 

średnie wynagrodzenie dla danego stopnia awansu zawodowego. Jeżeli w gminie zatrudnieni 

nauczyciele nie osiągają średniej, to gmina jako organ prowadzący ma obowiązek wypłacić 

dodatek wyrównawczy. Na skutek przeliczeń wypłacono 129 tys. zł w grupie nauczycieli 

dyplomowanych, 37 tys. zł w grupie nauczycieli mianowanych, 2 tys. zł w grupie nauczycieli 

kontraktowych i 26 tys. zł w grupie stażystów.  

Przewodniczący Komisji S. Łaniocha zadał pytanie, z czego wynika zwiększona ilość etatów? 

Burmistrz R. Relich odpowiedział, że w gimnazjach ustawowo określony jest podział na 

grupy językowe. Również zmianą do karty nauczyciela wprowadzeni zostali nauczyciele jako 

nauczyciele wspomagający, tam gdzie są uczniowie niepełnosprawni bądź z orzeczeniami. W 

związku z tym koszty rosną. Ponadto wzrost etatów jest spowodowany tym, że ustawodawca 

zobligował gminy do prowadzenia świetlic w szkołach. Gmina nie otrzymuje na to subwencji,  

a źródłem finansowania są dochody własne.  

 

2. Radna B. Wójtowicz przedstawiła propozycję wyłączania oświetlenia drogowego 

na skrzyżowaniach w godzinach nocnych (w ramach oszczędności).  

 

Burmistrz R. Relich poinformował, że była rozważana możliwość okresowego wyłączania 

oświetlenia ulicznego. Modernizacja, która została przeprowadzona w I kadencji pozwala na 

to ponieważ istnieją systemy sterowania, które umożliwiają wyłączenie np. od godz. 1:00 do 
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4:00 rano. Nie podjęto takiej decyzji dlatego, że mogłoby się to spotkać z wieloma protestami 

społecznymi, ponieważ obecnie istnieje nasilone zagrożenie kradzieżami w wielu 

miejscowościach i taka decyzja wiązałaby się z odpowiedzialnością odszkodowawczą.  

 

3. Przewodniczący Komisji S. Łaniocha poinformował o uczestnictwie w spotkaniu 

nt. współpracy Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Powiatu 

Bolesławieckiego z komisjami stałymi rad gmin z terenu powiatu 

bolesławieckiego – kolejne spotkanie zaplanowano na dzień 25 marca br. z 

udziałem Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Nowogrodźcu. 

 

Burmistrz R. Relich poinformował, że na spotkaniu ze Starostą Bolesławieckim 

zaproponował otwarcie szkoły średniej w Nowogrodźcu, ale nie otrzymał odpowiedzi. 

Również proponował lokalizację szkoły specjalnej i otrzymał odpowiedź negatywną. 

Rozmowa dotyczyła również dróg powiatowych na terenie Gminy Nowogrodziec.  

 

4. Radny K. Sadowski zwrócił się z prośbą do Przewodniczącego Komisji S. 

Łaniochy, aby zmobilizował członków komisji do uczestnictwa w posiedzeniach 

Komisji. 

 

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia Przewodniczący Komisji S. Łaniocha o godz. 

16:50 zamknął posiedzenie.  
 

          Protokołowała:                                                                          Przewodniczył: 

 

      Jolanta Janeczko                                                                      Stanisław Łaniocha 

 

Podinspektor ds. obsługi                                                             Przewodniczący Komisji       

      Rady Miejskiej                                                                                                      

 

 

 

 

 


