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Protokół nr 11/16 

z posiedzenia Komisji Oświaty i Spraw Społecznych 

w dniu 2 grudnia 2016 r. 

 

pod przewodnictwem Przewodniczącego Komisji Stanisława Łaniochy. 

 

Godz. rozpoczęcia – 14:30 

Godz. zakończenia – 16:00 

 

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) Józef Pełka – Członek 

6) Kazimierz Czerniak – Członek 

7) Barbara Wójtowicz-Prusinowska – Członek 

Nieobecni radni: Katarzyna Kiecenka, Artur Kozioł. 

 

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli: 

1) Z-ca Burmistrza Nowogrodźca Dariusz Jancelewicz; 

2) Skarbnik Gminy Irena Johna-Rudko. 

 

Temat posiedzenia: 

 

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia. 

2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia. 

3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu budżetu gminy i miasta na 2017 rok. 

4. Opracowanie planu pracy komisji na 2017 rok. 

5. Zakończenie posiedzenia. 

 

Przebieg posiedzenia: 

 

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

S. Łaniocha. 

 

Ad. 2. Protokół nr 9/16 z dnia 8 września 2016 r.  oraz protokół nr 10/16 z dnia 15 listopada 

2016 r. zostały przyjęte jednogłośnie. 

W głosowaniu udział brało 7 osób, „za” przyjęciem – 7, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” 

– 0. 

 

Ad. 3. Skarbnik I. Johna-Rudko poinformowała o przedłożonej autopoprawce do projektu 

Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz projektu budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec na 

2017 rok, która dotyczy projektu „Tworzenie i rozwój e-usług publicznych w związku z 

otrzymanym dofinansowaniem. Projekt zmiany dotyczy zwiększenia dochodów o 

dofinansowanie i zwiększenia wydatków ze środków z dofinansowania w roku 2017 i roku 

2018.  

Następnie omówiła szczegółowo projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz projekt 

budżetu gminy i miasta na 2017 rok. 
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Radna B. Wójtowicz-Prusinowska przedstawiła sytuację dróg w Wykrotach ul. Parkowa, 

Polna oraz droga do p. Polak. Stwierdziła, że 200 tys. zł zaplanowane w budżecie na 2017 rok 

to jest za mało jak na tak dużą miejscowość. Mieszkańcy ulicy Parkowej i Polnej nie mogą 

doprosić się o porządną drogę. Jest to wielkie utrudnienie dla nich, bo trudno przejść i 

przejechać. Natomiast droga do p. Polak była obiecana i również nie została wykonana.  

 

W trakcie dyskusji uzgodniono, że droga do p. Polak zostanie wykonana z funduszu 

remontowego dróg. 

 

Następnie radna B. Wójtowicz-Prusinowska zgłosiła wniosek, aby zadanie „Budowa 

skateparku w Nowogrodźcu” przełożyć na rok 2018, a  środki z tego zadania w wysokości 

200 000,00 zł przeznaczyć na wykonanie drogi ul. Parkowej w Wykrotach o nawierzchni 

asfaltowej. 

W wyniku głosowania wniosek został przyjęty. 

W głosowaniu udział brało 7 osób, „za” wnioskiem – 4, „przeciw” – 2, „wstrzymujących się” 

– 1. 

 

Komisja zaopiniowała pozytywnie przedłożony projekt budżetu Gminy i Miasta 

Nowogrodziec na 2017 rok wraz z następującym wnioskiem: w projekcie budżetu zadanie z 

działu 900 rozdział 90095 par. 6050 „Budowa skateparku w Nowogrodźcu” przełożyć na rok 

2018, a  środki z tego zadania w wysokości 200 000,00 zł  przeznaczyć na wykonanie drogi 

ul. Parkowej w Wykrotach o nawierzchni asfaltowej. 

W głosowaniu udział brało 7 osób, „za” opinią pozytywną – 6 „przeciw” – 0, 

„wstrzymujących się” – 0 (jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu). 

 

Ad. 4. Komisja opracowała plan pracy na 2017 rok: 

1. Sytuacja klubów sportowych – spotkanie z przedstawicielami klubów sportowych z terenu 

Gminy Nowogrodziec. 

2. Informacja na temat funduszy sołeckich – komisja z udziałem sołtysów z terenu gminy 

Nowogrodziec. 

3. Gospodarka odpadami komunalnymi na terenie Gminy i Miasta Nowogrodziec. 

4. Analiza wykonania budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2016 rok. 

5. Analiza projektu budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec na 2018 rok. 

6. Informacja dotycząca działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej w Nowogrodźcu. 

7. Sytuacja lokalowa szkół wobec wchodzącej reformy oświatowej.  

8. Opracowanie planu pracy komisji na 2018 rok. 

W głosowaniu udział brało 7 osób, „za” przyjęciem planu pracy – 7 „przeciw” – 0, 

„wstrzymujących się” – 0. 

 

Ad. 5. Wobec zrealizowania porządku Przewodniczący Komisji S. Łaniocha o godz. 16:00 

zamknął posiedzenie.  
 

          Protokołowała:                                                                          Przewodniczył: 

 

      Jolanta Janeczko                                                                      Stanisław Łaniocha 

 

Podinspektor ds. obsługi                                                             Przewodniczący Komisji       

      Rady Miejskiej                                                           


