
Protokół nr 14/05
z posiedzenia Komisji Oświaty i Spraw Społecznych

z dnia 16 marca 2005 r.

pod przewodnictwem Przewodniczącej Komisji Marii Wojciechowskiej

Godz. rozpoczęcia 14:00.
Godz. zakończenia 17:10.

W posiedzeniu udział wzięli:
1. Maria Wojciechowska – Przewodnicząca 
2. Zbigniew Skwarek
3. Kazimierz Lewkowski

Nieobecna radna Małgorzata Braszko.

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:
1. Komendant Policji Edward Kruszelnicki
2. Komendant straży Miejskiej Edward Widuch
3. Sekretarz GiM Józef Kata

Temat posiedzenia:

1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
2. Ocena stanu bezpieczeństwa na terenie gminy.
3. Opiniowanie projektów uchwał.
4. Sprawy bieżące.
5. Wnioski i inicjatywy uchwałodawcze.

Przebieg posiedzenia:
 
Ad. 1. Protokół z ostatniego posiedzenia przyjęto jednogłośnie.
W głosowaniu udział brało 3 osoby, „za” – 3.

Ad. 2. Informację dotycząca bezpieczeństwa przedstawił Komendant Policji Edward Kruszelnicki, która stanowi
załącznik do niniejszego protokołu.
Poinformował o bardzo dobrej  współpracy z Komenda Powiatową Policji  w Bolesławcu i Strażą Miejską w
Nowogrodźcu.
Następnie  poruszył sprawę likwidacji  służby dyżurnej,  która  jego  zdaniem jest  bardzo  potrzebna.  Nastąpiło
zmniejszenie etatów (23 etaty). Dzielnicowi pracują w systemie holenderskim. 
Omówił stan budynku Komisariatu, który nadaje się do remontu.
Przewodnicząca  Komisji  poruszyła  sprawę  ruchu  drogowego  pojazdów  ciężkich  na  terenie  gminy,  nie
przestrzeganie przepisów drogowych przez kierowców.
Radny Zbigniew Skwarek poruszył problem narkotykowy. Widzi co raz więcej nowych twarzy i podejrzewa, że
jest już szersza grupa, która lokuje się w murach klasztornych.
Komendant Policji poinformował, że nasila się to w okresie wiosennym. Policja musi się przegrupować i wezmą
się za to.
Radny Zbigniew Skwarek nawiązał do ankiety: „Wstępne hipotezy, propozycje do sporządzenia lokalnej strategii
rozwoju problemów społecznych i zwrócił się z pytaniem czy Policja i Straż Miejska otrzymała taką ankietę?
Komendant Policji odpowiedział, ze do Komisariatu dotarło pismo dotyczące tej sprawy.
Komendant Straży Miejskiej zaproponował, aby wystąpić do Komendanta Wojewódzkiego Policji o wstrzymanie
działań związanych z likwidacją służby dyżurnej.
Ponadto  poinformował,  że  oprócz  współpracy z  Policją  kładą  nacisk  na  sprawy porządkowe np.  prowadzą
kontrole domków jednorodzinnych pod kątem posiadania umów na wywóz nieczystości.
Radny  Zbigniew  Skwarek  zasugerował  Komendantowi  Straży  Miejskiej  zwracanie  uwagi  na  zachowanie
właścicieli psów (w parkach i na ulicach Rynku). Zwierzaki zanieczyszczają miejsca publiczne na tyle, ze staje
się kłopotliwe w użytkowaniu chodnika i innych miejsc publicznych.

Ad. 3. Opiniowanie projektów uchwał.

Komisja  dokonała  ponownie  analizy  projektu  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  regulaminu  określającego
wysokość  stawek  i  szczegółowe  warunki  przyznawania  dodatków  do  wynagradzania  zasadniczego  oraz



szczegółowe warunki obliczania i wypłacania 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,  ze
względu na uwagi Sekretarza GiM Józefa Katy.

1) w sprawie ustalenia wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I  kategorii  zaszeregowania
oraz wartości punktu w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników Zakładu
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowogrodźcu,

Opinia pozytywna.
W głosowaniu udział brało 3 osoby, „za” – 2, „wstrzymujących się” – 1.

2) w  sprawie  uchwalenia  programu  współpracy  Gminy  i  Miasta  Nowogrodziec  z  organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami uprawnionymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego na
rok 2005,

Radny Zb. Skwarek zwrócił uwagę Sekretarzowi GiM o zbyt późny termin wprowadzenia projektu uchwały pod
obrady  Rady Miejskiej,  gdyż  stowarzyszenia  funkcjonują  już  od  stycznia  br.,  a  nie  otrzymały środków na
funkcjonowanie. Na pytanie „Kiedy będzie wypłacona I transza stowarzyszeniom ?” – Sekretarz GiM nie zna
przybliżonego terminu wypłacenia środków na funkcjonowanie stowarzyszeń.
Opinia pozytywna.
W głosowaniu udział brało 3 osoby, „za” – 3.

3) w sprawie sposobu rozliczania i kontroli zadań zleconych organizacjom pozarządowym niezaliczanym do
sektora finansów publicznych,

Opinia pozytywna.
W głosowaniu udział brało 3 osoby, „za” – 3.

4) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2005 rok,
Opinia pozytywna.
W głosowaniu udział brało 3 osoby, „za” – 3.

5) w sprawie zmiany Uchwały nr XXVIII/231/04 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 30 grudnia 2004 r.
w sprawie wydatków budżetu gminy i miasta, które nie wygasają z upływem roku budżetowego,

Opinia pozytywna.
W głosowaniu udział brało 3 osoby, „za” – 3.

6) w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki obciążającej nieruchomości (na kwotę 350.000 zł),
Brak opinii.
W głosowaniu udział brało 3 osoby, „wstrzymujących się” – 3.

7) w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki obciążającej nieruchomości (na kwotę 229.435 zł),
Brak opinii.
W głosowaniu udział brało 3 osoby, „wstrzymujących się” – 3.

8) w sprawie bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości niezabudowanej (dz. nr 1352 poł. w Wykrotach na
rzecz EnergiaPro),

Opinia pozytywna.
W głosowaniu udział brało 3 osoby, „za” – 3.

9) W sprawie zmiany Uchwały nr XVI/138/04 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 23 stycznia 2004 r. w
sprawie powołania Komisji Stałych Rady Miejskiej w Nowogrodźcu,

Opinia pozytywna.
W głosowaniu udział brało 3 osoby, „za” – 2, „przeciw” – 1.

Ad. 4. Sprawy bieżące.

Zapoznano się z pismem skierowanym do Przewodniczącej RM przez radnego Rady Powiatu Bolesławiekiego
lek. Adama Ciemięgę w sprawie jakości wody.

Ad. 5. Wniosek:

Komisja wnioskuje o utrzymanie dyżurów całodobowych na Komisariacie Policji w Nowogrodźcu.
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Wniosek uzasadnia dużym zagrożeniem przestępczością i planowanym wykonaniem monitoringu.

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia Przewodnicząca Komisji o godz. 17:10 zamknęła posiedzenie. 

       Protokołowała:                                                                                                       Przewodniczyła:
                                                                                                                                 Maria Wojciechowska

                                                                                                                                Przewodnicząca Komisji
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