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Protokół nr 12/17 

z posiedzenia Komisji Oświaty i Spraw Społecznych 

w dniu 19 kwietnia 2017 r. 

 

pod przewodnictwem Przewodniczącego Komisji Stanisława Łaniochy. 

 

Godz. rozpoczęcia – 14:30 

Godz. zakończenia – 17:15 

 

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 

8) Artur Kozioł – Członek 

 

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli: 

1) Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich; 

2) Skarbnik Gminy Irena Johna-Rudko; 

3) Naczelnik Wydziały Spraw Społecznych Eugeniusz Pańków; 

4) Prezes Klubu Sportowego Talent Bolesławiec Krystian Miżdal; 

5) Przedstawiciele klubów sportowych z terenu Gminy Nowogrodziec – lista 

obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 

 

Temat posiedzenia: 

 

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia. 

2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia. 

3. Prezentacja projektu Gminnej Akademii Piłkarskiej przez Pana Krystiana Miżdala. 

4. Sytuacja klubów sportowych – spotkanie z przedstawicielami klubów sportowych 

z terenu Gminy Nowogrodziec. 

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

6. Zakończenie posiedzenia. 

 

Przebieg posiedzenia: 

 

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

S. Łaniocha. 

Do porządku posiedzenie nie wniesiono zmian. 

 

Ad. 2. Protokół nr 11/16 z dnia 2 grudnia 2016 r. został przyjęty jednogłośnie. 

W głosowaniu udział brało 8 osób, „za” przyjęciem – 8, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” 

– 0. 

 

Ad. 3. Prezes KS Talent K. Miżdal przedstawił prezentację dotyczącą utworzenia  

stowarzyszenia pn. „Gminna Akademia Piłkarska w Nowogrodźcu”, która stanowi załącznik 
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nr 2 do niniejszego protokołu. 

Ponadto poinformował, że liczy na wsparcie gminy odnośnie finansowania zadań publicznych 

oraz dostępność do obiektów sportowych.  

 

Radny K. Czerniak powiedział, że jest to dobra inicjatywa, która rozwija młodzież i dzieci. 

Prosiłby o kontakt, aby przy naborze móc to rozpropagować. 

 

Prezes KS Talent K. Miżdal odpowiedział, że w tym momencie naboru nie ma ze względu na 

sytuację bazową.  

 

Prezes MKS „Chrobry Nowogrodziec” E. Widuch poinformował o dostępności do stadionu – 

drużyna Chrobrego nie trenuje na płycie stadionu lecz na boisku bocznym. Tylko w 

wyjątkowych sytuacjach trenują na stadionie, gdy boisko boczne jest zalane. Dlatego są 

ograniczenia z dostępem do głównej płyty, bo gdyby odbywały się na niej treningi wszystkich 

grup to ta płyta nie wyglądałaby tak ładnie jak w chwili obecnej.  

 

Przewodniczący Komisji S. Łaniocha poinformował, że pierwszeństwo do obiektów 

sportowych powinny mieć kluby zarejestrowane.   

 

Radny K. Czerniak stwierdził, że stadion powinien być bardziej wykorzystywany, bo w suche 

dni gdy nie ma drastycznych opadów deszczu to młodzieżówka mogłaby ćwiczyć na 

stadionie. Jest to kwestia w jakich dniach i na jakich zasadach.  

 

Ad. 4. Przewodniczący Komisji S. Łaniocha poprosił poszczególnych przedstawicieli klubów 

sportowych o przedstawienie sytuacji klubów: 

 

1) Prezes MKS „Chrobry Nowogrodziec” E. Widuch – w klubie zrzeszonych jest ok. 50 

zawodników. Są dwie drużyny – drużyna seniorów (kl. A) i drużyna juniorów (klasa 

okręgowa). Drużyna juniorów była liderem klasy okręgowej. Drużyna seniorów walczy o 

awans. Zgodnie z wymogami OZPN zatrudniają 2 trenerów, osobno dla drużyny 

juniorów i osobno dla drużyny seniorów; 

2) Prezes TS „Parzyce” B. Kopeć – funkcję prezesa pełni od stycznia br. Zarejestrowanych 

jest 25 zawodników, jeden trener. Posiadają szatnię kontenerową. Główny problem to 

brak toalet i natrysków. Poprosił o podjęcie działań, aby doprowadzić media do boiska; 

3) Prezes GSZS w Nowogrodźcu A. Rosa – jest długoletnim prezesem GSZS w 

Nowogrodźcu. Główne dyscypliny sportu to lekkoatletyka oraz sekcja rugby. Składa 

podziękowania dla Burmistrza za wsparcie drużyny rugby. Do niedawna drużyna rugby 

ćwiczyła na boisku piłkarskim w Milikowie, ale odstąpili od tego miejsca ponieważ 

zależy im na małych dzieciach, a na boisko w Milikowie mogli przyjeżdżać samodzielnie 

starsze dzieci. Zaczynają trenować na bocznym boisku, boisku Orlik i w sali 

gimnastycznej w Nowogrodźcu. Związek zajmuje się dziećmi przez cały rok poprzez 

organizowanie wyjazdów na obozy zimowe i letnie. Podczas obozów prowadzona jest 

profilaktyka uzależnień jak również dodatkowo prowadzony jest kurs rozszerzonego 

języka angielskiego Ponadto zwraca się z prośbą o rozważenie możliwości stworzenia 

dodatkowych warunków i zagospodarowanie środków w budżecie gminy na 

wybudowanie hali do rugby.  

4) Prezes UKS przy SP w Nowogrodźcu J. Gieryszowski – prowadzona działalność na rzecz 

kultury fizycznej i sportu młodzieży szkolnej;  

5) Prezes KS „Piast” Wykroty K. Osip – drużyna jest w IV lidze. Głównym problemem jest 

utrzymanie płyty boiska. Ponadto istnieje potrzeba modernizacji trybun, aby powstało 



3 
 

300 miejsc siedzących. 

6) Prezes KS „Granit” Gierałtów K. Czerniak – funkcję prezesa pełni od niedawna, zastąpił 

p. D. Szutera, który prowadził klub 10 lat. Drużyna gra w klasie B, wiele satysfakcji 

przynosi kibicom, bo na mecze przychodzi dużo mieszkańców. Jest to pewna rozrywka 

dla mieszkańców Gierałtowa i jest to dobry sposób na spotkania; 

7) V-ce Prezes KS „Orzeł” Gościszów S. Łaniocha – w klubie trenuje 24 zawodników, 

którzy są rodowitymi Gościszowianami. Problemem jest brak szatni i dostępu do wody. 

 

Następnie głos zabrał Burmistrz R. Relich poinformował, że współpraca i współfinansowanie 

z organizacjami pozarządowymi przebiega na podstawie uchwały Rady Miejskiej. Określając 

zasady, kryteria, możliwości dofinansowania, realizowane są cele, między innymi dzięki 

środkom, ale tak naprawdę dzięki zaangażowaniu i prac społecznych prezesów zarządu oraz 

piłkarzy, którzy są członkami stowarzyszenia. Część dominująca to rzeczywiście piłka nożna, 

ale tak jak Prezes GSZS w Nowogrodźcu A. Rosa przedstawiła to także lekkoatletyka, sport 

dedykowany dzieciom i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych. Współpraca 

przenika się między trenerami i nauczycielami wychowania fizycznego w szkołach. Inna 

część współpracy jest związana ze Związkiem Harcerstwa Polskiego tj. wypoczynek letni, 

organizacja obozów, rajdy turystyczne, rajdy wędrowne. Współfinansowano w roku ubiegłym 

drużynę rugby. Cieszy się z oceny utrzymania obiektów sportowych i ich jakości. Bolączką 

jest budowa obiektów kubaturowych – szatni sportowych z zapleczem w Parzycach, 

Gierałtowie. W Milikowie planowano budowę boiska ale ostatecznie została podjęta inna 

decyzja i powstało boisko przy Szkole Podstawowej w Gościszowie.  Dążymy do realizacji 

boiska przy szkole w Czernej. Chcemy, aby takie obiekty otwarte powstały przy szkołach, dla 

których gmina jest organem prowadzącym, tam gdzie ich obecnie nie ma. Wykonane zostały 

trzy inwestycje jeśli chodzi o obiekty sportowe, które kosztowały znaczące środki finansowe 

tj. budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Wykrotach, budowa sali sportowej 

przy Szkole Podstawowej w Gierałtowie oraz budowa bieżni lekkoatletycznej przy Orliku w 

Nowogrodźcu. Bieżące utrzymanie obiektów – starają się to robić jak najlepiej. Pomimo złej 

jakości murawy na stadionie w Nowogrodźcu, przy nakładach i pracach przy zieleni 

doprowadzona została do bardzo dobrego stanu, obiekt wyróżnia się, kierowane są słowa 

uznania pod adresem klubu, zarządcy i gminy. Składa podziękowania klubom i działaczom, 

którzy wiele prac wykonują społecznie. Stawiamy na rozwój dzieci i młodzieży, juniorów i 

seniorów, młodzieży pracującej zawodowo lecz czynnie uprawiającej sport. Na miarę 

możliwości z dotacji, które są zgodnie z uchwałami rady przeznaczamy środki. Rozmawiamy 

na temat podziału, kryteriów, oceny i uważa, że są to decyzje obiektywne, potwierdzające i na 

miarę możliwości spełniające oczekiwania. Rzeczą nową, która miała miejsce w tym roku,  

poprosiłem Przewodniczącego Komisji Oświaty i Spraw Społecznych, aby wziął czynny 

udział w pracach komisji w imieniu organizacji pozarządowych został zgłoszony, aby mógł 

zobaczyć jak komisja czynnie pracuje, która jest powoływana zarządzeniem Burmistrza. 

Weryfikuje oferty pod względem formalnym, merytorycznym i zgodnie z realizacją celów, 

które są określone w uchwale. Ofert są lepsze – jeżeli chodzi o kwestie rozliczeń i nie ma z 

tym większych problemów. Stabilność jeżeli chodzi o księgowych jest rzeczą bardzo cenną. 

Są to środki publiczne i w związku z tym z tych pieniędzy także się rozliczają, składamy 

odpowiednie sprawozdania. Rzeczą, która jest nierozliczona, to jest dotacja dla LZS 

„Cosmos” Milików, która nadal stanowi wierzytelność gminy w stosunku do organizacji 

pozarządowej w trybie egzekucji komorniczej.  

 

Radny K. Czerniak przypomniał – pamięta czasy wstecz, gdzie boiska czynnych klubów były 

w opłakanym stanie. Dzisiaj wszystkie kluby, które prowadzą rozgrywki mają wykoszone 

boiska. Jeździ w teren i widzi jak inne gminy nie przykładają się do boisk. Nadmienił, że 
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gdyby nie środki z budżetu gminy to kluby nie miałyby racji bytu.  

 

Prezes MKS „Chrobry Nowogrodziec” E. Widuch poinformował o budynku na stadionie  – 

budynek z zewnątrz wygląda ładnie ale jest to kontener i z roku na rok coraz gorzej jest pod 

względem jego użytkowania. Dlatego trzeba będzie w niedalekiej przyszłości pomyśleć o 

generalnym remoncie lub wybudowaniu nowego budynku. 

 

Radny K. Czerniak powiedział, że OZPN narzuca dosyć ostre kryteria dopuszczenia boiska, a 

jednak klasa A i B to są takie drużyny, które dzisiaj są a jutro mogą nie być, więc co potem z 

tą wybudowaną infrastrukturą. Uważa, że powinno to być robione w taki sposób, aby później 

nie niszczało, żeby nie były wyrzucone pieniądze w błoto. Dlatego należy dobrze zastanowić 

się nad inwestycjami.  

 

Radna B. Wójtowicz-Prusinowska stwierdziła, że brak odpowiednich boisk zniechęca. 

 

Prezes TS „Parzyce” B. Kopeć odniósł się do wypowiedzi radnego K. Czerniaka – obiekty, 

które są na boisku można wykorzystać również w innych sytuacjach, bo nie muszą służyć  

tylko sportowcom ale całej społeczności wiejskiej. 

 

Przewodniczący Komisji S. Łaniocha stwierdził, że w każdej miejscowości powinno być 

wykoszone boisko, aby dzieciaki miały gdzie kopać piłkę.  

 

Radny K. Czerniak powiedział, że miał na myśli zasady siedzisk, oddzielenia kibiców 

gospodarzy od gości i o tych zasadach mówił, a nie o tych podstawowych, bo one muszą być.  

 

W tym momencie Przewodniczący Komisji ogłosił przerwę. 

 

Po przerwie:  

Ad. 5. Skarbnik I. Johna-Rudko omówiła szczegółowo: 

 sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2016 rok, 

 informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o realizacji 

przedsięwzięć za 2016 rok, 

 informację o stanie mienia Gminy i Miasta Nowogrodziec, 

 sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury i samodzielnych 

publicznych zakładów opieki zdrowotnej. 

 

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu Gminy i Miasta za 2016 

rok. 

W głosowaniu udział brało 8 osób, „za” opinia pozytywną – 8, „przeciw” – 0, 

„wstrzymujących się” – 0. 

 

Ad. 6. Na zakończenie Przewodniczący Komisji S. Łaniocha zapoznał z projektem uchwały 

w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Nowogrodziec a Gminą 

Gorzyce. 

 

Burmistrz R. Relich poinformował, że delegację z Gminy Gorzyce gościliśmy w naszej 

Gminie. Z tej gminy pochodzą nasi mieszkańcy w części, którzy na przełomie ubiegłego 

wieku wyjechali do Bośni – Hercegowiny. Jest to powrót do korzeni, do historii. Gmina 

Gorzyce bezpośrednio graniczy ze znanym miastem Sandomierz. Współpraca w aspekcie 

finansowym nie będzie kosztowna, ale daje wiele możliwości i walorów w zakresie 
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organizacji np. wypoczynku letniego dla młodzieży szkolnej, poznania historii. Jest to miasto 

z ogromną historią Polski, dużymi tradycjami jeżeli chodzi o kulturze ludowej, w zakresie 

bezpieczeństwa (Ochotnicze Straże Pożarne). W związku z tym Wójt Gminy Gorzyce zwrócił 

się z zapytaniem o wolę podjęcia współpracy pomiędzy Gminą Gorzyce a Gminą 

Nowogrodziec. Gmina Gorzyce już taką uchwałę podjęła.  

 

Radna B. Wójtowicz-Prusinowska zadała pytanie – w jakim celu miałaby być ta współpraca? 

 

Burmistrz R. Relich odpowiedział, że realizacja uchwały i współpraca będzie mogła pozwolić 

na przedstawienie konkretów. Zależy od tego jak będzie uchwała wykonywana. Może być 

tak, że będzie tylko deklaracją. Jeżeli nie będzie woli, nie będzie związanej z tym inicjatywy, 

zainteresowania to może się tak zakończyć, że umowa zostanie rozwiązana. Zależy to od 

mieszkańców i ich aktywności. Istotny jest walor przede wszystkim historyczny – kultury, 

tradycji i tożsamości. 

 

Radny A. Kozioł zadał pytanie – jakie oczekiwania są Gminy Gorzyce? 

 

Burmistrz R. Relich odpowiedział, że podjęcie uchwały przez organ stanowiący. Umowy nie 

może podpisać bez uchwały. Podjął tą inicjatywę tak jak w przypadku współpracy z 

samorządem powiatu na Ukrainie, skąd mieszkańcy gminy pochodzą oraz z gminą w Bośni. 

Uważa, że ta współpraca przynosi dobre owoce. Szczególnie jeżeli chodzi o ochronę 

cmentarzy, opiekę nad grobami, ale też działalność kulturalną. Też to owocuje zatrudnieniem 

pracowników z Bośni i Hercegowiny w firmie w Specjalnej Strefie Ekonomicznej – to jest 

walor gospodarczy. Tak samo jeżeli chodzi o pracowników z Ukrainy. Oczywiście nie jest to 

celem pierwszorzędnym.  

 

Radny K. Czerniak powiedział, że każda współpraca jest pozytywna. Jest to wymiana 

doświadczeń w różnych dziedzinach. Można się wiele nauczyć, bo każdy samorząd działa w 

inny sposób.  

 

Opinia pozytywna dla projektu uchwały w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej 

pomiędzy Gminą Nowogrodziec a Gminą Gorzyce. 

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

„wstrzymujących się” – 0 (jedna osoba nie głosowała). 

 

Wobec zrealizowania porządku Przewodniczący Komisji S. Łaniocha o godz. 17:15 zamknął 

posiedzenie.  
 

          Protokołowała:                                                                          Przewodniczył: 

 

      Jolanta Janeczko                                                                      Stanisław Łaniocha 

 

Podinspektor ds. obsługi                                                             Przewodniczący Komisji       

      Rady Miejskiej                                                           

 

 


