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Protokół nr 8/16 

z posiedzenia Komisji Oświaty i Spraw Społecznych 

w dniu 26 kwietnia 2016 r. 

 

pod przewodnictwem Przewodniczącego Komisji Stanisława Łaniochy. 

 

Godz. rozpoczęcia – 14:30 

Godz. zakończenia – 15:50 

 

W posiedzeniu udział wzięli: 

 

1) Stanisław Łaniocha – Przewodniczący Komisji 

2) Mirosław Kędzia – Z-ca Przewodniczącego Komisji 

3) Aneta Bochenek – Członek 

4) Krzysztof Sadowski – Członek 

5) Katarzyna Kiecenka – Członek 

6) Artur Kozioł – Członek  

7) Józef Pełka – Członek 

 

Nieobecni radni: Arkadiusz Kosior, Kazimierz Czerniak ,Barbara Wójtowicz-Prusinowska 

 

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli: 

1) Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich; 

2) Skarbnik Gminy Irena Johna-Rudko; 

3) Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Sportu Eliza Szwed. 

 

Temat posiedzenia: 

 

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia. 

2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia. 

3. Organizacja imprez okolicznościowych na terenie Gminy Nowogrodziec. 

4. Informacja z działalności zespołów muzycznych z terenu Gminy Nowogrodziec. 

5. Analiza i opiniowanie wykonania budżetu gminy i miasta za rok 2015 ze 

szczególnym uwzględnieniem jednostek oświaty, kultury, sportu, opieki 

społecznej i porządku publicznego. 

6. Sprawy bieżące i zakończenie posiedzenia. 

 

Przebieg posiedzenia: 

 

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

S. Łaniocha. 

 

Ad. 2. Uwag nie wniesiono do protokołu nr 6/15 z dnia 3 grudnia 2015 r. i 7/15 z dnia 17 

grudnia 2015 r.,  w związku z tym Przewodniczący Komisji stwierdził, że protokoły zostały 

przyjęte. 

 

Ad.3. Informację przedstawiła Dyrektor GCKiS E. Szwed. 

Podstawowe imprezy organizowane przez Gminne Centrum Kultury i Sportu w 

Nowogrodźcu: 
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 Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, 

 Międzynarodowy Festiwal Muzyczny Muzyka u J.I. Schnabla, 

 Pecenica w Gościszowie, 

 „Jarmark Garncarski” – Dni Gminy i Miasta Nowogrodziec, 

 Bieg Uliczny „Nowogrodziecka 10-tka”, 

 Dożynki Gminne, 

 „Święto Chleba”, 

 „Kolęda na Nowogrodzieckim Rynku”. 

Powyższe imprezy są finansowane z dotacji, ale również ze środków własnych oraz z 

pozyskanych środków zewnętrznych. 

Ponadto mniejsze imprezy typu:  

 Gminny Dzień Kobiet,  

 spotkanie z teatrem (odbyły się 4 spotkania z teatrem) – nawiązana została współpraca 

z Teatrem im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze, są to imprezy biletowane, 

 konkurs recytatorski, 

 ferie zimowe, 

 halowy turniej piłkarski dla klubów i zakładów pracy, 

 jarmark wielkanocny, 

 konkursy dla dzieci, 

 Gminny Dzień Dziecka, 

 Święto Niepodległości, 

 maraton Zumby. 

Gminne Centrum Kultury i Sportu jest współorganizatorem kilku imprez, które odbywają się 

na terenie gminy np. Orszak Trzech Króli, Festyn Kwiatowy w Wykrotach, Święto Kresowe 

w Gierałtowie, Przegląd Piosenki Religijnej w Gościszowie. Udzielany jest nie tylko patronat, 

ale też wsparcie techniczne i finansowe.  

Oprócz tego w ramach działalności biblioteki jest wiele imprez, z których mogą korzystać 

mieszkańcy, a są to spotkania tematyczne, autorskie, teatralne, projekcje filmowe.  

Ponadto organizowane są warsztaty dla seniorów – w ramach programu Orange dla bibliotek 

organizowana jest akcja motywacja, której celem jest aktywizacja i wspieranie osób starszych 

w rozwoju osobistym i społecznym. Także szkolenia komputerowe dla seniorów. W 

większości imprez są to imprezy nieodpłatne.  

Na co dzień Gminne Centrum Kultury i Sportu współpracuje ze szkołami i przedszkolem w 

Nowogrodźcu np. wspólne czytanie. 

Na zakończenie Dyrektor GCKiS E. Szwed dodała, że w sprawozdaniu merytorycznym za 

ubiegły rok wszystkie imprezy zostały szczegółowo opisane z podaną ilością uczestników i 

sposobem finansowania. 

 

Radny K. Sadowski zadał pytanie, czy został w tym roku ogłoszony przetarg na imprezy - 

catering?  

 

Dyrektor GCKiS E. Szwed odpowiedziała, że jeszcze nie – przygotowują się do tego.  

 

Ad.4. Informację przedstawiła Dyrektor GCKiS E. Szwed. 

W strukturze Gminnego Centrum Kultury i Sportu działają zespoły muzyczne, w tym zespoły 

ludowe z Gościszowa, Milikowa, Zagajnika i Czernej oraz „Mali Gościszowianie” i „Herody”  

z Gościszowa. Od trzech lat funkcjonuje Zespół Pieśni i Tańca Nowogrodziec. Tym grupom 

GCKiS zapewnia opiekę merytoryczną w postaci konsultacji etnologicznych, transport, stroje 

i miejsce spotkań, aby zespoły mogły swoją działalność realizować w miejscu 
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przystosowanym publicznie. Zespoły biorą udział w różnych konkursach i przeglądach, 

reprezentują gminę lokalnie, ponadregionalnie, ale też na arenie międzynarodowej. Zespół 

Gościszowianki dostał zaproszenie na reprezentowanie Polski w przeglądzie, który odbywać 

się będzie w Bautzen 17 maja br. i organizator finansuje transport.  

Ponadto funkcjonuje: 

 Chór Środowiskowy „Harmonia” – GCKiS zapewnia transport, stroje, opłaca 

dyrygenta, składki do Polskiego Stowarzyszenia Chórów i Orkiestr Dętych, próby 

odbywają się w siedzibie ośrodka, 

 Kabaret „Grosik” – GCKiS opłaca pomieszczenie w siedzibie Spółdzielni 

Mieszkaniowej – na chwilę obecną kabaret działa tylko lokalnie.  

 orkiestra dęta – GCKiS zapewnia transport, stroje, ma oddzielne pomieszczenie. Przy 

tej sekcji powstały również warsztaty dla dzieci. 

 

Przewodniczący Komisji S. Łaniocha zadał pytanie, czy nie można powrócić do 

przekazywania dotacji bezpośrednio dla zespołów, tak jak było kiedyś? 

 

Dyrektor GCKiS E. Szwed odpowiedziała, że kierownicy zespołów mają informacje na 

bieżąco ile wydali z tej dotacji. Problem polega jeszcze na tym, że są zespoły, które 

wyjeżdżają częściej i biorąc pod uwagę program merytoryczny dostosowuje wysokość 

dotacji. 

 

Przewodniczący Komisji S. Łaniocha powiedział, że w przypadku zespołu z Gościszowa to 

narzekają na brak tych środków.  

 

Dyrektor GCKiS E. Szwed odpowiedziała, że jeżeli są to wyjazdy nie na przegląd czy 

konkurs, tylko jest to wyjazd na tzw. wymianę, to w ich interesie jest, aby organizator 

zapewnił im ten transport. Dlaczego GCKiS ma finansować dojazd gdzie impreza w żaden 

sposób nie promuje gminy. 

 

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

 sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2015 rok,  

 informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, 

 informację o stanie mienia Gminy i Miasta Nowogrodziec, 

 sprawozdania finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, 

Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej, Gminnego 

Centrum Kultury i Sportu, Gminy Nowogrodziec za 2015 rok.  

 

W wyniku głosowania Komisja zaopiniowała pozytywnie sprawozdanie z wykonania budżetu 

Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2015 rok. 

W głosowaniu udział brało 7 osób, „za” opinią pozytywną – 4, „przeciw” – 0, 

„wstrzymujących się” – 3. 

 

Ad. 6. Sprawy bieżące: 

 

Radny K. Sadowski zwrócił uwagę na pojawiające się dość często nieobecności radnych na 

posiedzeniach komisji.  

 

Radna A. Bochenek zwróciła się z zapytaniem odnośnie braku miejsc w przedszkolu w 

Zebrzydowej – czy byłaby możliwość chociaż na ten jeden rok warunkowo otworzyć jeszcze 

jeden oddział? 



4 

 

Burmistrz R. Relich odpowiedział, że rekrutacja trwa i zastanawiają się nad decyzją, 

ponieważ arkusze organizacyjne szkół i przedszkoli są zatwierdzane na podstawie złożonych 

planów przez dyrektorów poszczególnych jednostek w miesiącu maju. Warto wspomnieć i 

pamiętać, że w Filii Przedszkola Publicznego w Zebrzydowej był dotychczas jeden oddział 25 

osobowy. W związku z podjętą decyzją jest 45 miejsc, czyli znacznie więcej. Powodem 

ograniczonej szczególnie liczby miejsc dla dzieci w wieku 3 lat, jest to związane z sytuacją 

zmiany prawa, chodzi o grupę dzieci w wieku 6 lat, które nie rozpoczynają nauki tak jak to 

pierwotnie planowano. Może zostanie otwarty ten oddział, jest to kwestia przede wszystkim 

miejsca i środków finansowych Chcieliby na oczekiwanie rodziców odpowiedzieć 

pozytywnie, aby po pierwsze mogli skorzystać z oferty w zakresie edukacji przedszkolnej, a 

po drugie jeżeli są to rodzice pracujący, aby mogli kontynuować pracę. Takie są też 

oczekiwania nie tylko pracowników w domyśle rodziców, ale też pracodawców z uwagi na to, 

że jest inna sytuacja niż kilka lat temu.  

 

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

15:50  zamknął posiedzenie.  
 

          Protokołowała:                                                                          Przewodniczył: 

 

      Jolanta Janeczko                                                                      Stanisław Łaniocha 

 

Podinspektor ds. obsługi                                                             Przewodniczący Komisji       

      Rady Miejskiej                                                                                                      

 


