
Protokół nr 15/05
z posiedzenia Komisji Oświaty i Spraw Społecznych

z dnia 18 kwietnia 2005 r.

pod przewodnictwem Przewodniczącej Komisji Marii Wojciechowskiej

Godz. rozpoczęcia 15:00.
Godz. zakończenia 18:35.

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

Nieobecna radna Małgorzata Braszko.

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:
1. Skarbnik GiM Marianna Ludkiewicz
2. Sekretarz GiM Józef Kata

Temat posiedzenia:

1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
2. Ocena wykonania budżetu za 2004 r.
3. Opiniowanie projektów uchwał.
4. Sprawy bieżące.
5. Wnioski i inicjatywy uchwałodawcze.

Przebieg posiedzenia:
 
Ad. 1. Protokół 13/05 z 22 lutego 2005 r. przyjęto jednogłośnie.
W głosowaniu udział brało 3 osoby, „za” – 3.
Protokół 14/05 z 16 marca 2005 r. przyjęto jednogłośnie.
W głosowaniu udział brało 3 osoby, „za” – 3.

Ad. 2. Sprawozdanie z wykonanie budżetu za 2004 r. omówiła Skarbnik GiM Marianna Ludkiewicz.
Omówiono zaległości Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, które dotyczą lat 2002 – 2003.
Sekretarz GiM poinformował, że  Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej wypowiedział umowy ze
wspólnotami  mieszkaniowymi. Odbyły się  zebrania  w sprawie  wyboru zarządów wspólnot  mieszkaniowych.
Zakład nie będzie kredytował wspólnot, będzie tylko zakupywał ciepło do zasobów gminnych.

Komisja poprosiła o podanie przyczyny nierozpoczęcia inwestycji budowa sali i boisk przy zespole oświatowym
w Nowogrodźcu.
Sekretarz GiM odpowiedział, że było to związane z rozporządzeniami Ministra Infrastruktury, które zmusiło do
zlecenia dodatkowych czynności do wcześniej opracowanej dokumentacji (opracowanie nowej dokumentacji –
kosztorysów inwestorskich). Ponadto wystąpiła konieczność zlecenia dodatkowej dokumentacji wykonawczej.
Na dzień dzisiejszy gmina ma przygotowana specyfikacje i jest gotowa do ogłoszenia przetargu.
Dodał, że była rozpatrywana zmiana źródła dofinansowania  - przerzucenie wniosku do SPOR – u.
W II półroczu br. planowane jest rozpoczęcie robót budowlanych.
Na pytanie, czy są  firmy z terenu gminy zainteresowane wykonaniem zadania? Sekretarz odpowiedział, że jest
zainteresowanie podając firmę Pana Zarembeckiego, który był bardzo konkurencyjny na adaptacji Gimnazjum w
Nowogrodźcu.
Ponadto poinformował, że w związku z wejściem do UE bardzo mocno wydłużył się czas realizacji procesu
inwestycyjnego i wymogów formalnych do przeprowadzenia przetargu jest mnóstwo.

Następnie omówiono wnioski Komisji Rewizyjnej z analizy sprawozdania z wykonania budżetu za 2004 r.
Skarbnik przedłożyła rozliczenie subwencji na dzień 31.12.2004  r.  i  wydatki w jednostkach oświatowych za
2004 r., stanowiące załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 3. Opiniowanie projektów uchwał.
1) w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Gminy i Miasta Nowogrodziec,



Projekt omówił Sekretarz GiM.
Opinia Komisji pozytywna.
W głosowaniu udział brało 3 osoby, „za” – 3.

2) w sprawie absolutorium dla Burmistrza Nowogrodźca,
Opinia Komisji pozytywna.
W głosowaniu udział brało 3 osoby, „za” – 2, „wstrzymujących się” – 1.

3) w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi Nowogrodźca,
W głosowaniu udział brało 3 osoby, „wstrzymujących się” – 3.
Komisja chce zasięgnąć informacji, czy rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22.02.2005 r. wskazuje na 3%
podwyżkę Burmistrzowi.

Ad. 4. Sprawy bieżące.

1. Komisja zapoznała się z treścią następujących pism:
1) Rada Powiatu – apel Radnych Powiatu Bolesławieckiegoo w sprawie lecznictwa szpitalnego Szpital

Powiatowy Sp. z o.o.,

2) zaopiniowanie wniosków w sprawie :
- dofinansowania zakupu sztandaru dla OSP Gościszów,
- dofinansowania zakupu sztandaru dla Szkoły Podstawowej w Gierałtowie ,
- w sprawie wydatków związanych z organizacją Święta Kresowego,

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

3) pismo Clima Heat  proponujące spotkanie w sprawie omówienia zagadnień związanych z produkcją
ciepła w Nowogrodźcu,

Komisja wnioskuje o zorganizowanie spotkania w powyższej sprawie.
W głosowaniu udział brało 3 osoby, „za” – 3.

4) pismo Pana F.  Żaka w sprawie odłączenia budynku mieszkalnego od  energii  elektrycznej  z  dniem
31.12.2004 r.,

5) pismo Pani Z. Bokszańskiej – podziękowanie za odpowiedź,

6) odpis wyroku z dnia 2 marca 2005 r. wraz z uzasadnieniem w sprawie Uchwały nr XIX/174/04 Rady
Miejskiej  w  sprawie  przekształcenia  Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  w
Nowogrdźcu,

7) pismo  Rady  Miasta  Bolesławiec  w  sprawie  woli  wsparcia  procesu  restrukturyzacji  SPZOZ  w
Bolesławcu,

Komisja wyraża wolę wsparcia po uregulowaniu sytuacji prawnej zakładu SPZOZ w Bolesławcu.
W głosowaniu udział brało 3 osoby, „za” – 3.

8) zaproszenie na spotkanie z pracownikami Szpitala z Zarządem MiG w sprawie funkcjonowania Szpitala
w Bolesławcu,

9) pismo p.o.  Dyrektor  SPZOZ w sprawie pozostawienia koperty z  zawartością 70  zł  przez  onkologa
badającego pacjentki w Ośrodku Zdrowia,

10) pismo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bolesławcu w sprawie wyników badań
wody na wodociągach w Gminie Nowogrodziec,

Komisja  wnioskuje  o  rozpatrzenie  zgodności  wyników  badań  z  „Oceną  stanu  sanitarnego  Powiatu
Bolesławieckiego” przez Komisję Infrastruktury i Ochrony Środowiska.
W głosowaniu udział brało 3 osoby, „za” – 3.

2. Radny Zb. Skwarek przedstawił sprawę nie przekazania Gimnazjum w Nowogrodźcu kwoty 56.490 zł (od
stycznia do końca marca br.) zgodnie z zatwierdzonym planem budżetowym na 2005 r.

Ad. 5. Wnioski.



1. Komisja  wnioskuje o podjęcie  natychmiastowych działań o przyłączenie budynku mieszkalnego Pana F.
Żaka zam. Milików 12 do sieci energetycznej.

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

2. Komisja wnioskuje o natychmiastowe przekazanie brakującej kwoty 56.490 zł Gimnazjum w Nowogrodźcu
wynikającej z planu budżetowego (od 01.01.2005 r. do 31.03.2005 r.). Sytuacja nie przekazania środków
powoduje dezorganizację pracy placówki.

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

 
Wobec zrealizowania porządku posiedzenia Przewodnicząca Komisji o godz. 18:35 zamknęła posiedzenie. 

       Protokołowała:                                                                                                       Przewodniczyła:
                                                                                                                                 Maria Wojciechowska

                                                                                                                                Przewodnicząca Komisji


