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Protokół nr 9/16 

z posiedzenia Komisji Oświaty i Spraw Społecznych 

w dniu 8 września 2016 r. 

 

pod przewodnictwem Przewodniczącego Komisji Stanisława Łaniochy. 

 

Godz. rozpoczęcia – 12:00 

Godz. zakończenia – 13:05 

 

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) Józef Pełka – Członek (spóźniony) 

7) Kazimierz Czerniak – Członek (spóźniony) 

Nieobecni radni: Artur Kozioł, Barbara Wójtowicz-Prusinowska 

 

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli: 

1) Sekretarz Gminy i Miasta Dariusz Jancelewicz; 

2) Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Eugeniusz Pańków; 

3) Kierownik Zakładu Obsługi Szkół Marta Kołodziejska; 

4) Starszy Bibliotekarz Elżbieta Ostańska . 

 

Temat posiedzenia: 

 

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia. 

2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia. 

3. Informacja z zakresu przygotowania szkół do roku szkolnego 2016/2017. 

4. Organizacja zajęć pozaszkolnych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy 

Nowogrodziec. 

5. Analiza sprawozdań klubów sportowych za 2015 rok oraz plany i zamierzenia 

dotyczące ich funkcjonowania. 

6. Sprawy bieżące i zakończenie posiedzenia. 

 

Przebieg posiedzenia: 

 

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

S. Łaniocha. 

 

Ad. 2. Protokół nr 8/16 z dnia 26 kwietnia 2016 r.  przyjęto jednogłośnie. 

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

– 0. 

 

Ad. 3. Kierownik Zakładu Obsługi Szkół M. Kołodziejska przedstawiła informację z zakresu 

przygotowania szkół do roku szkolnego 2016/2017, która stanowi załącznik do niniejszego 

protokołu. 
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(na posiedzenie przybyli spóźnieni radni K. Sadowski i K. Czerniak) 

 

Ad. 4. St. Bibliotekarz E. Ostańska przedstawiła informację dotyczącą działalności Gminnego 

Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu. 

Prowadzone są stałe zajęcia z dziećmi i młodzieżą – bezpłatne: 

 zespół pieśni i tańca Gminy Nowogrodziec – dla dzieci szkoły podstawowej, zajęcia 

odbywają się w środy w godzinach od 15:00 do 18:00, które prowadzi p. Agnieszka 

Orawiec, 

 nowogrodziecka orkiestra dęta, 

 warsztaty gry na instrumentach dętych dla dzieci i młodzieży – odbywają się w każdą 

środę w godzinach od 15:00 do 18:00, które prowadzi p. Artur Nowak, 

 sekcje piłkarskie (4 grupy) – Orlik Nowogrodziec, Młodzik Nowogrodziec, 

Trampkarz Nowogrodziec, Orlik Gościszów –ponad 75 dzieci, 

Zajęcia płatne to: zumba i pilates. 

Ponadto organizowane są ferie dla dzieci i młodzieży oraz zajęcia plastyczne, sportowe, 

szachowe, tenisa stołowego. 

Biblioteka - funkcjonuje od godz. 9:00 do 17:00 oraz w soboty od 9:00 do 13:00. Prowadzony 

jest kącik malucha. W 2013 roku przystąpiono do programu rozwoju bibliotek i otrzymano 

zestawy komputerowe do bibliotek oraz ekran, projektor, drukarki, kserokopiarki, które 

udostępniane są za darmo. Rozszerzono działalność biblioteki poprzez projekcje filmowe tzw. 

filmoteka-biblioteka. W bibliotekach prowadzone są również zajęcia plastyczne i karaoke.  

 

Ad. 5. Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych E. Pańków poinformował, że podstawą 

wydatkowania środków na wsparcie realizacji zadań, które wynikają z ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie jest podjęcie uchwały w sprawie programu współpracy 

z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami uprawnionymi, prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego. Rok rocznie taka uchwała przez Radę Miejską w 

Nowogrodźcu jest podejmowana. Termin podjęcia takiej uchwały jest do 30 listopada roku 

poprzedzającego rok budżetowy. Na początku każdego roku jest ogłaszany otwarty konkurs 

ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne 

podmioty uprawnione do prowadzenia działalności w sferze pożytku publicznego. W dniu 23 

stycznia 2015 roku taki konkurs został ogłoszony. Środki finansowe, które były przeznczone 

w budżecie na ten cel zostały rozdysponowane pomiędzy kluby sportowe, organizacje 

pozarządowe, stowarzyszenia. W ramach ogłoszonego konkursu ofert wsparciem finansowym 

objęto następujące rodzaje zadań publicznych: 

 zadanie I – upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, w tym prowadzenie szkolenia 

sportowego dzieci, młodzieży i seniorów oraz udział drużyn we współzawodnictwie 

sportowym organizowanym przez związki sportowe odpowiednie dla danej 

dyscypliny, 

 zadanie II – organizacja imprez rekreacyjno-sportowych dla dzieci, młodzieży i 

mieszkańców w ramach upowszechniania kultury fizycznej i sportu, 

 zadanie III – organizacja obozów, kolonii i półkolonii i innych spotkań realizujących 

zadania profilaktyczno-wychowawcze, 

 zadanie IV – pomoc społeczna rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej 

poprzez dożywianie. 

Na realizację zadania IV nie wpłynęła żadna oferta. W dniu 22 maja 2015 r. został ogłoszony 

drugi konkurs ofert na wsparcie tego zadania i wpłynęła jedna oferta Towarzystwa Przyjaciół 

Dzieci z Bolesławca. Ogółem na to zadanie wydatkowano 12.000,00 zł. W ramach zadania 

wydano żywność dla 3 216 mieszkańców Gminy i Miasta Nowogrodziec – miesięcznie ok. 

460 osób, którzy otrzymali 38 450 kg żywności na kwotę 134.575,50 zł. W tym zakresie jest 
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ścisła współpraca z Miejsko Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu.  

 

Wydatki na wsparcie zadania I: 

 Klub Sportowy „PIAST” Wykroty przyznana kwota dotacji 47.000,00 zł, 

wydatkowana na 32.12.2015 – 47.000,00 zł, 

 Towarzystwo Sportowe Parzyce przyznana kwota dotacji 15.000,00 zł, wydatkowana 

na 32.12.2015 – 14.668,43 zł, 

 Klub Sportowy „GRANIT” Gierałtów przyznana kwota dotacji 15.000,00 zł, 

wydatkowana na 32.12.2015 – 15.000,00 zł, 

 Miejski Klub Sportowy „SPARTA” Zebrzydowa przyznana kwota dotacji 40.000,00 

zł, wydatkowana na 32.12.2015 – 39.811,12 zł, 

 Ludowy Klub Sportowy Orzeł Gościszów przyznana kwota dotacji 15.000,00 zł, 

wydatkowana na 32.12.2015 – 15.000,00 zł, 

 Miejski Klub Sportowy „Chrobry Nowogrodziec” przyznana kwota dotacji 34.000,00 

zł, wydatkowana na 32.12.2015 – 34.000,00 zł, 

 Uczniowski Klub Sportowy Nowogrodziec przyznana kwota dotacji 14.000,00 zł, 

wydatkowana na 32.12.2015 – 147.000,00 zł, 

 Gminny Szkolny Związek Sportowy Nowogrodziec przyznana kwota dotacji 

14.000,00 zł, wydatkowana na 32.12.2015 – 147.000,00 zł. 

Ogółem wydatki poniesione na wsparcie realizacji zadania I – 193.479,55 zł. 

 

Wydatki na wsparcie zadania II: 

 Gminny Szkolny Związek Sportowy Nowogrodziec przyznana kwota dotacji 8.000,00 

zł, wydatkowana na 32.12.2015 – 8.000,00 zł, 

 ZHP Chorągiew Dolnośląska Hufiec im. Szarych Szeregów w Bolesławcu przyznana 

kwota dotacji 2.000,00 zł, wydatkowana na 32.12.2015 – 2.000,00 zł. 

Ogółem wydatki poniesione na wsparcie realizacji zadania II – 10.000,00 zł. 

 

Wydatki na wsparcie zadania III: 

 Gminny Szkolny Związek Sportowy Nowogrodziec przyznana kwota dotacji 

17.000,00 zł, wydatkowana na 32.12.2015 – 17.000,00 zł, 

 ZHP Chorągiew Dolnośląska Hufiec im. Szarych Szeregów w Bolesławcu przyznana 

kwota dotacji 12.000,00 zł, wydatkowana na 32.12.2015 – 11.200,00 zł 

 Uczniowski Klub Sportowy Nowogrodziec przyznana kwota dotacji 3.500,00 zł, 

wydatkowana na 32.12.2015 – 3.500,00 zł, 

 Klub Sportowy Talent 2012 - Bolesławiec przyznana kwota dotacji 7.500,00 zł, 

wydatkowana na 32.12.2015 – 7.500,00 zł, 

Ogółem wydatki poniesione na wsparcie realizacji zadania III – 39.200,00 zł. 

 

Ponadto ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie daje możliwość 

wsparcia realizacji zadań poza konkursem jeżeli wartość zadania nie przekracza 10.000,00 zł i 

może być zrealizowane w ciągu trzech miesięcy. Z tego skorzystały: 

 Miejski Klub Sportowy „Chrobry Nowogrodziec” przyznana kwota dotacji 4.000,00 

zł, wydatkowana na 32.12.2015 – 4.000,00 zł, 

 Towarzystwo Sportowe Parzyce przyznana kwota dotacji 3.300,00 zł, wydatkowana 

na 3.12.2015 –  3.300,00 zł. 

Ogółem wydatki poniesione – 7.300,00 zł. 

 

Ogółem w okresie sprawozdawczym w ramach realizacji programu współpracy Gminy i 
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Miasta Nowogrodziec z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w 

ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wydatkowano 266.051,31 zł.  

Otrzymane środki mogą być przeznaczone na opłaty rejestracyjne drużyn i zawodników, 

ubezpieczenie zawodników, delegacje sędziowskie, transport zawodników na mecze ligowe i 

wyjazdowe, pranie strojów piłkarskich, zakup napojów chłodzących, zakup sprzętu 

piłkarskiego, zakup nawozu i wapna, wynagrodzenia trenera do 30% wartości dotacji. 

Natomiast nie mogą być przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z zawodnikami nie 

będącymi mieszkańcami gminy Nowogrodziec i transfery zawodników z innych klubów 

sportowych.  

 

Następnie Przewodniczący Komisji S. Łaniocha zadał pytanie – jak wygląda procentowo 

udział własny klubów?  

 

Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych E. Pańków odpowiedział, że jest to różnie, w 

zależności od klubu. Warunkiem złożenia oferty jest również złożenie kosztorysu 

harmonogramu i czasami jest to 5%. Każda oferta podlega ocenie merytorycznej i są 

określone kryteria według których ocenia się ofertę. Wspieranie sięga czasami kwoty 100%. 

Z reguły kluby pozyskują środki finansowe swoimi drogami.  

 

Ad. 6. Nie zgłoszono innych tematów w związku z powyższym Przewodniczący Komisji       

S. Łaniocha o godz. 13:05 zamknął posiedzenie.  
 

          Protokołowała:                                                                          Przewodniczył: 

 

      Jolanta Janeczko                                                                      Stanisław Łaniocha 

 

Podinspektor ds. obsługi                                                             Przewodniczący Komisji       

      Rady Miejskiej                                                                                                      

 


