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Protokół nr 13/17 

z posiedzenia Komisji Oświaty i Spraw Społecznych 

w dniu 29 września 2017 r. 

 

pod przewodnictwem Przewodniczącego Komisji Stanisława Łaniochy. 

 

Godz. rozpoczęcia – 14:30 

Godz. zakończenia – 16:30 

 

W posiedzeniu udział wzięli: 

1) Stanisław Łaniocha – Przewodniczący Komisji 

2) Mirosław Kędzia – Z-ca Przewodniczącego Komisji 

3) Krzysztof Sadowski – Członek 

4) Kazimierz Czerniak – Członek (spóźniony) 

5) Barbara Wójtowicz-Prusinowska – Członek (spóźniona) 

Nieobecni radni: Aneta Bochenek, Artur Kozioł, Józef Pełka 

 

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli: 

1) Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich; 

2) Z-ca Burmistrza Dariusz Jancelewicz; 

3) Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Eugeniusz Pańków; 

4) Dyrektor Zakładu Obsługi Szkół Marta Kołodziejska; 

5) Prezes Towarzystwa Sportowego „Parzyce” Bronisław Kopeć; 

6) Przedstawiciel Towarzystwa Sportowego „Parzyce” Wiesław Szajwaj.  

 

Temat posiedzenia: 

 

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia. 

2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia. 

3. Sytuacja lokalowa szkół wobec nowej reformy oświatowej. 

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

5. Sprawy różne i zakończenie posiedzenia. 

 

Przebieg posiedzenia: 

 

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

S. Łaniocha. 

Do porządku posiedzenie nie wniesiono zmian.  

 

Ad. 2. Z uwagi na brak kworum obecni członkowie Komisji zadecydowali, że protokół nr 

12/17 z dnia 19 kwietnia 2017 r. zostanie przyjęty na następnym posiedzeniu Komisji. 

 

Ad.3. Dyrektor Zakładu Obsługi Szkół M. Kołodziejska przedstawiła informację o 

infrastrukturze lokalowej jednostek oświatowych, która stanowi załącznik do niniejszego 

protokołu. 

 

W trakcie dyskusji radni poruszyli następujące kwestie: 

 planowanie zajęć wychowania fizycznego na ostatniej godzinie (dotyczy szkoły w 

Wykrotach); 
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 zamontowanie domofonu przy drzwiach wejściowych do oddziału przedszkolnego w 

Szkole Podstawowej w Nowogrodźcu. 

 

Ad.4. Informację dotyczącą gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy i Miasta 

Nowogrodziec przedstawił Z-ca Burmistrza D. Jancelewicz. 

Do 30 czerwca br. obowiązywała poprzednia umowa na wykonanie zadania odbioru odpadów 

komunalnych z Gminy Nowogrodziec. Od 1 lipca br. jest nowa umowa, która została zawarta 

na rok, aby sprawdzić nowy system. Zmiana systemu polega na tym, że zamiast ludmerów 

jest system workowy. Z zaoszczędzonych środków wybudowano dwa systemowe 

półpodziemne zbiorniki na odpady komunalne przy ul. A. Asnyka. Następnie planowana jest 

budowa zbiornika za murem przy skarpie ul. Kościelna/Strzelecka w Nowogrodźcu. 

Najważniejsze w systemie jest to, że narzucone są na gminę poziomy odzysku: materiałów 

budowlanych, biodegradowalnych i selektywnie zebranych frakcji czyli szkło, papier, plastik i 

metal. Materiały budowlane: poziom selektywnej zbiórki do osiągnięcia 70%, poziom 

osiągnięty 100%. Odpady bio – dopuszczalny poziom składowania 45%, poziom osiągnięty 

0% czyli najwyższy. Państwowy Inspektor Ochrony Środowiska prowadził postępowanie w 

sprawie nałożenia kary za niedopełnienie obowiązku wymaganego poziomu odpadów bio ze 

względu na inny system obliczania. Na dzień dzisiejszy postępowanie zostało umorzone. 

Najwięcej problemów będzie z wtórnymi surowcami ponieważ sposób obliczania jest bardzo 

niekorzystny dla gminy. We wzorze, który podstawia się do obliczania jest liczba 

mieszkańców, jest narzucony skład morfologiczny odpadów komunalnych, który wynosi 

średnio 33% (udział łączny odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła). Każde 

województwo posiada ilość odpadów komunalnych przypadających na 1 mieszkańca. Według 

GUS w województwie dolnośląskim mieszkaniec wytwarza 340 kg na rok (najwięcej w 

Polsce). Podstawiając te dane do wzoru na dzień dzisiejszy poziom osiągnięty wynosi 28%.  

I półrocze 2017 r. : ilość zebranych odpadów – 1900 ton na 12645 mieszkańców. 

Kwota za transport odpadów w systemie workowych 235.500 zł za kwartał. Kwota za 

transport odpadów w systemie na donoszenie 199.860 za kwartał. 

Stan na początku roku 2017: nadwyżka w wysokości 275.700 zł, a zaległości do ściągnięcia w 

wysokości 195.000 zł. 

Stan na dzień 30 czerwca 2017 r.: dochody w wysokości 1.033.765,75 zł, wydatki w 

wysokości 1.042.840,76 zł, deficyt -9.075,01 zł. 

 

W trakcie dyskusji radni poruszyli następujące kwestie: 

 odnośnie ilości otrzymywanych worków, 

 zwiększenie częstotliwości wywozu odpadów wielkogabarytowych, 

 budowa półpodziemnych zbiorników na odpady komunalne na terenach wiejskich, 

 odbiór odpadów z boisk sportowych oraz świetlic wiejskich. 

 

Ad.5. Sprawy różne: 

 

1) członkowie Komisji zapoznali się z wnioskiem pani. A. K. w sprawie udzielenia bonifikaty 

przy wykupie budynku mieszkalnego; 

 

2) Prezes Towarzystwa Sportowego „Parzyce” B. Kopeć wraz z przedstawicielem klubu W. 

Szajwajem przedstawili sprawę dotyczącą wykonania zaplecza sanitarno-szatniowego przy 

boisku sportowym w Parzycach. 

 

Wobec zrealizowania porządku Przewodniczący Komisji S. Łaniocha o godz. 16:30 zamknął 

posiedzenie.  
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          Protokołowała:                                                                          Przewodniczył: 

 

      Jolanta Janeczko                                                                      Stanisław Łaniocha 

 

Podinspektor ds. obsługi                                                             Przewodniczący Komisji       

      Rady Miejskiej                                                           

 


