
Protokół nr 13/05
z posiedzenia Komisji Oświaty i Spraw Społecznych

z dnia 22 lutego 2005 r.

pod przewodnictwem Przewodniczącej Komisji Marii Wojciechowskiej

Godz. rozpoczęcia 13:00.
Godz. zakończenia 16:00.

W posiedzeniu udział wzięli:
1. Maria Wojciechowska – Przewodnicząca 
2. Małgorzata Braszko – Z-ca Przewodniczącej
3. Elżbieta Kata - Sekretarz
4. Zbigniew Skwarek
5. Ludwik Gałka
6. Kazimierz Lewkowski
7. Bogusław Nowak (godz. przybycia 15:45 – 91,67% nieobecn.).

Nieobecny radny Zbigniew Mitera.

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:
1. Edward Szczerbień – Burmistrz Nowogrodźca
2. Marcin Krzywdziński – p.o. Dyrektora SPZOZ w Nowogrodźcu 
3. Danuta Kosior – Inspektor ds. Oświaty

Temat posiedzenia:

1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
2. Ocena funkcjonowania opieki zdrowotnej w gminie Nowogrodziec.
3. Opiniowanie projektów uchwał.
4. Sprawy bieżące.
5. Wnioski i inicjatywy uchwałodawcze.

Przebieg posiedzenia:
 
Porządek posiedzenia został przyjęty.

Ad. 2. Informację o obecnej  sytuacji w zakresie funkcjonowania opieki zdrowotnej w gminie Nowogrodziec
przedstawił p.o. Dyrektora SPZOZ w Nowogrodźcu Marcin Krzywdziński.
Podpisane zostały dwa kontrakty z NFZ – jeden w zakresie POZ (większa stawka za 1 punkt, ale mniej punktów
w stosunku do roku 2004, co oznacza mniejszą liczbę przyjęć pacjentów), drugi specjalistyczny – ginekologia. W
chwili obecnej jest kolejka pacjentek do ginekologa, rejestracja następuje już na terminy późniejsze. 
SPZOZ zakończył rok 2004 z bilansem 130 tys. zł. Zauważa się zwiększoną liczbę skierowań na badania i do
specjalistów wydawanych przez Panią Irenę Laskowską. 
W Wiejskim Ośrodku Zdrowia w Wykrotach trzy razy w tygodniu przyjmują Państwo Ciemięgowie (w ramach
etatu w WOZ w Zebrzydowej). Stan sanitarny WOZ – ów w Wykrotach i Zebrzydowej jest niezadowalający.   W
WOZ w Zebrzydowej zalecenia SANEPID-u: zmiana glazury ściennej i podłogowej w gabinecie zabiegowym
(zalecenie wysłane w lutym 2005 r. do realizacji do 30 września 2005 r.). W WOZ w Wykrotach SANEPID był
w styczniu 2005 r. i zalecenia zostaną wysłane.
Burmistrz  poinformował o konflikcie występującym w chwili obecnej  w Samodzielnym Publicznym Zespole
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowogrodźcu – sprawa dotyczy osoby powołanej na stanowisko pielęgniarki
oddziałowej.
Obecnie trwa kontrola w SPZOZ zlecona przez Burmistrza.

Ad. 3. Opiniowanie projektów uchwał:

1) w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania
dodatków do wynagradzania zasadniczego oraz szczegółowe warunki  obliczania i wynagrodzenia za
godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunki wypłacania nagród i
innych  świadczeń  wynikających  ze  stosunku  pracy  nauczycieli  zatrudnionych  w  jednostkach
organizacyjnych oświaty w gminie i mieście Nowogrodziec.



Komisja proponuje aby w § 21 w p.1.1 otrzymał brzmienie:   „wyjazdów dzieci na wycieczki,  imprezy,
olimpiady i konkursy przedmiotowe, zawody sportowe, zielone szkoły”.
W głosowaniu udział brało 6 osób: „za” – 4, „wstrzymujących się” – 2.
Opinia pozytywna.
W głosowaniu udział brało 6 osób: „za” – 4, „wstrzymujących się” – 2.

2) w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/ 155/04  z dnia 16 kwietnia 2004 r.  w sprawie nabycia prawa
użytkowania wieczystego gruntu.

Opinia pozytywna.
W głosowaniu udział brało 6 osób: „za” – 5, „wstrzymujących się” – 1.

3) w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości  (dz. nr 1357).
Opinia pozytywna
W głosowaniu udział brało 6 osób: „za” – 6.

4) w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości ( na rzecz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w
Warszawie- w obrębie  Zebrzydowa i obrębie Kierżno). 

Opinia pozytywna.
W głosowaniu udział brało 6 osób: „za” – 6.

5) w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości (dz. nr 814/6 o pow.0,12 ha) w obrębie Gierałtów.
Opinia pozytywna.
W głosowaniu udział brało 6 osób: „za” – 5, „wstrzymujących się” – 1.

6) w sprawie dzierżawy działki na okres 8 lat ( dz. nr 401) w Nowogrodźcu obręb 4.
Opinia pozytywna.
W głosowaniu udział brało 6 osób: „za” – 4, „wstrzymujących się” – 2.

Ad. 1. Protokół nr 12/04 został odczytany i przyjęty bez uwag.
W głosowaniu brało udział 6 osób: „za” – 6.

Ad. 4. Sprawy bieżące.

Komisja zapoznała się z pismami:
- Pani  Zofii  Bokszańskiej  w sprawie wysypiska skierowanym do Burmistrza  (z  dnia  18.02.2005  r.)  jako

ponaglenie i do Kierownika Delegatury Woj. Insp. Ochr. Środowiska w Jeleniej Górze (z dnia 18.02.2005
r.),

- Informacją skierowaną do Regionalnej Izby Obrachunkowej w jeleniej Górze odnośnie pomyłki w Uchwale
nr XXVIII/238/05 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu w zał. nr 2 str. 3 w dz. 758 rozdz. 75818 rezerwy ogólne
i celowe w kol. 10 winno być: 230.506 zł zamiast 0.506.

- Odpowiedzi na wnioski Komisji z posiedzenia z 26 stycznia 2005 r.

O godz. 15:45 przybył na posiedzenie radny Bogusław Nowak.

Ad. 5. Wniosek:
Komisja  wnioskuje  o  przyspieszenie  prac  związanych  z  utworzeniem  Niepublicznych  Zakładów  Opieki
Zdrowotnej. 
W głosowaniu brało udział 6 osób: „za” – 5, „wstrzymujących się” – 1.

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia Przewodnicząca Komisji o godz. 16:00 zamknęła posiedzenie. 

       Protokołowała:                                                                                                       Przewodniczyła:
        Elżbieta Kata                                                                                                   M aria Wojciechowska

      Sekretarz Komisji                                                                                             Przewodnicząca Komisji


