
Protokół nr 23/05
z posiedzenia Komisji Oświaty i Spraw Społecznych

z dnia 20 grudnia 2005 r.

pod przewodnictwem Przewodniczącej Komisji Marii Wojciechowskiej

Godz. rozpoczęcia: 14:40
Godz. zakończenia: 18:00

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

Nieobecna radna Małgorzata Braszko.

Temat posiedzenia:

1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
2. Podsumowanie pracy Komisji za 2005 rok i ocena realizacji wniosków.
3. Opracowanie planu pracy na 2006 r.
4. Opiniowanie projektów uchwał.
5. Sprawy bieżące.
6. Wnioski i inicjatywy uchwałodawcze.

Przebieg posiedzenia:
 
Ad. 1. Protokół z ostatniego posiedzenia przyjęto jednogłośnie.
W głosowaniu udział brało 3 osoby, „za” przyjęciem – 3, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0.

Ad. 2. Sprawozdanie z pracy Komisji stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 3. Plan pracy Komisji na 2006 rok:

Styczeń
1. Ocena funkcjonowania Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu za 2005 rok.
2. Opiniowanie projektów uchwał.
3. Sprawy bieżące.
4. Wnioski i inicjatywy uchwałodawcze.

Luty
1. Ocena stanu bezpieczeństwa w gminie Nowogrodziec.
2. Opiniowanie projektów uchwał.
3. Sprawy bieżące.
4. Wnioski i inicjatywy uchwałodawcze.

Marzec
1. Ocena realizacji zadań Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
2. Opiniowanie projektów uchwał.
3. Sprawy bieżące.
4. Wnioski i inicjatywy uchwałodawcze.

Kwiecień 
1. Ocena wykonania budżetu za 2005 rok.
2. Opiniowanie projektów uchwał.
3. Sprawy bieżące.
4. Wnioski i inicjatywy uchwałodawcze.

Maj
1. Funkcjonowanie opieki zdrowotnej w gminie Nowogrodziec.
2. Opiniowanie projektów uchwał.
3. Sprawy bieżące.



4. Wnioski i inicjatywy uchwałodawcze.

Czerwiec
1. Analiza zatrudnienia mieszkańców gminy w istniejących i nowopowstałych zakładach w Specjalnej Strefie

Ekonomicznej.
2. Opiniowanie projektów uchwał.
3. Sprawy bieżące.
4. Wnioski i inicjatywy uchwałodawcze.

Sierpień
1. stan przygotowania szkół do rozpoczęcia roku szkolnego 2006/2007 (wyjazd w teren).
2. Opiniowanie projektów uchwał.
3. Sprawy bieżące.
4. Wnioski i inicjatywy uchwałodawcze.

Wrzesień
1. Analiza wykonania budżetu za półrocze 2006 r.
2. Analiza wypoczynku letniego dzieci i młodzieży.
3. Opiniowanie projektów uchwał.
4. Sprawy bieżące.
5. Wnioski i inicjatywy uchwałodawcze.

Październik
1. Podsumowanie pracy Komisji z 2006 r. i ocena realizacji wniosków.
2. Opiniowanie projektów uchwał.
3. Sprawy bieżące.
4. Wnioski i inicjatywy uchwałodawcze.

Listopad
1. Funkcjonowanie wychowania przedszkolnego w gminie Nowogrodziec.
2. Opiniowanie projektów uchwał.
3. Sprawy bieżące.
4. Wnioski i inicjatywy uchwałodawcze.

Grudzień
1. Opiniowanie projektu budżetu na 2007 rok.
2. Opracowanie planu pracy na 2007 rok.
3. Opiniowanie projektów uchwał.
4. Sprawy bieżące.
5. Wnioski i inicjatywy uchwałodawcze.

Ad. 4. Opiniowanie projektów uchwał.

1) w sprawie przyjęcia „Planu urządzeniowo – rolnego Gminy Nowogrodziec”,
Opinia Komisji pozytywna.
W głosowaniu udział brało 3 osoby, „za” – 3, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0.

2) w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Nowogrodziec na lata 2005 –
2012 wraz z Planem Gospodarki Odpadami”,

Opinia Komisji pozytywna.
W głosowaniu udział brało 3 osoby, „za” – 3, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0.

3) w sprawie przyjęcia darowizny,
Opinia Komisji pozytywna.
W głosowaniu udział brało 3 osoby, „za” – 3, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0.

4) w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości,
Opinia Komisji pozytywna.
W głosowaniu udział brało 3 osoby, „za” – 3, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0.

5) w sprawie zasad korzystania ze świetlic wiejskich stanowiących własność Gminy Nowogrodziec,



Opinia Komisji pozytywna.
W głosowaniu udział brało 3 osoby, „za” – 3, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0.

6) w sprawie wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Gminy i Miasta Nowogrodziec,
Opinia Komisji pozytywna.
W głosowaniu udział brało 3 osoby, „za” – 3, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0.

7) sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu produkcyjnego „Za
torami” w obrębie Wykroty gmina Nowogrodziec,

Opinia Komisji pozytywna.
W głosowaniu udział brało 3 osoby, „za” – 3, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0.

8) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu
górniczego „Maria III-I” oraz dawnego obszaru górniczego „Maria III” w gminie Nowogrodziec,

Opinia Komisji pozytywna.
W głosowaniu udział brało 3 osoby, „za” – 3, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0.

9) w sprawie  wydatków budżetu  gminy i  miasta,  które  w 2005  roku  nie  wygasają  z  upływem roku
budżetowego,

Opinia Komisji pozytywna.
W głosowaniu udział brało 3 osoby, „za” – 3, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0.

10) w sprawie zmian w Uchwale nr III/23/02 Rady Gminy i Miasta Nowogrodziec z dnia 30 grudnia 2002 r.
w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na zadania inwestycyjne,

Opinia Komisji pozytywna.
W głosowaniu udział brało 3 osoby, „za” – 3, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0.

11) w  sprawie  uchwalenia  programu  współpracy  Gminy  i  Miasta  Nowogrodziec  z  organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami uprawnionymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego na
2006 r.,

Komisja proponuje następujący zapis w rozdz. V pkt 15) lit. b) „rozliczenia finansowego zadania”.
Uzasadniając tym, iż art. 17 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mówi o wykorzystaniu
środków publicznych.
W głosowaniu udział brało 3 osoby, „za” dokonaniem zmiany  – 3, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0.
Opinia Komisji pozytywna.
W głosowaniu udział brało 3 osoby, „za” – 3, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0.

12) w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na
rok 2006”,

Komisja zwraca się z zapytaniami:
- czy nie będzie współpracy ze Stowarzyszeniem Przeciwko Przemocy „Razem” działającym w  

Bolesławcu w celu zapewnienia ofiarom przemocy pomocy psychologicznej i prawnej?
-      jaki będzie wymiar tygodniowy (dot. zapisu „wspieranie działalności Klubu Abstynenta przez  

finansowanie wynagrodzenia dla opiekuna klubu”)?.
Ponadto  Komisja  wnioskuje  o  ujęcie  w  planie  finansowym  wydatków  środków  na  złożone  programy
profilaktyczne  przez  szkoły,  z  których  korzystają  uczniowie  w formie  np.  wyjazdowych form atrakcyjnego
spędzania czasu. Komisja widzi oszczędności w następujących zadaniach: 

-      pkt 2 „Delegacje i szkolenia członków Komisji Alkoholowej, Pełnomocnika ds. Uzależnień,  
nauczycieli pedagogów, wychowawców świetlic”,

-      pkt 6 „Finansowanie świetlic środowiskowych” (utrzymanie na poziomie 2005 r.),  
-      pkt 10 „Materiały piśmienne, czasopisma, broszury, plakaty”,  
-      pkt 12 „Finansowanie zadań z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii”.  

13) w prawie przyjęcia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2006”,
Komisja zwraca się z zapytaniem, czy diagnozy mogą wykonywać szkoły?
Ponadto  proponuje  w  planie  finansowym  ująć  zapis  pkt  4  –  „wspieranie  działań  profilaktycznych
podejmowanych  przez  szkoły  na  terenie  gminy  poprzez  finansowanie  zakupu  profilaktycznych  spektakli
teatralnych , programów profilaktycznych, zajęć sportowych”.

14) w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/300/05 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 07 października
2005 r. w sprawie Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowogrodźcu,

Opinia Komisji pozytywna.



W głosowaniu udział brało 3 osoby, „za” – 1, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 2.

15) w sprawie zmiany Uchwały nr IX/91/03 Rady Gminy i Miasta Nowogrodziec z dnia 26 sierpnia 2003 r.
w sprawie nawiązania współpracy partnerstwa miast kaolinu,

Opinia Komisji pozytywna.
W głosowaniu udział brało 3 osoby, „za” – 3, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0.

16) 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,

Opinia Komisji pozytywna.
W głosowaniu udział brało 3 osoby, „za” – 2, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 1.

Ad. 5. Sprawy bieżące.

Komisja zapoznała się z:
1) ofertą  SIMET-EKO  Sp.  z  o.o.  Jelenia  Góra  dotyczącą  propozycji  nawiązania  współpracy  w zakresie

gospodarki odpadami na terenie miasta i gminy Nowogrodziec,
2) pismem  do  Prokuratury  Rejonowej  w  sprawie  doniesienia  o  podejrzeniu  popełnienia  przestępstwa

popełnionego przez Pana K. Górę,
3) pismem do Biura Poselskiego Posła Janusza Dobrosza w sprawie wystąpienia na Sesji Pana K. Góry,
4) pismami dotyczącymi sprawy Pana Piotra Torby,
5) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym projekcie budżetu gminy na 2006 r.,
6) ofertą Wydawnictwa Helion dotyczącą „Złotej Księgi Polskiego Samorządu”,
7) pismem Dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowogrodźcu w sprawie zmiany organizacji pracy szkoły w roku

szkolnym 2006/2007 oraz odpowiedzią Burmistrza na ww pismo,
8) pismem mieszkańców budynku ul.  Rynek 1-5  w sprawie naliczania  dodatkowych kosztów za  centralne

ogrzewanie skierowanego do Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowogrodźcu
w dniu 22 listopada 2005 r. 

Komisja  zwracała  się  dwukrotnie  do  Burmistrza  (13.06.2005  r.  i  25.10.2005  r.)  o  rozwiązanie  problemu
poruszonego w piśmie lecz problem nie został rozwiązany.

Ad. 6. Wnioski do budżetu na 2006 r.:

1. Komisja wnioskuje o wygospodarowanie minimalnych środków na urządzenie boiska przy Szkole w Nowej
Wsi.

W głosowaniu udział brało 3 osoby, „za” wnioskiem – 3, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0.

2.  Komisja  wnioskuje  o  zabezpieczenie  środków na  ogrzewanie  sali  przy  ulicy  Lubańskiej  („czerwony
kościół”).

W głosowaniu udział brało 3 osoby, „za” wnioskiem – 3, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0.

3. Komisja wnioskuje o zabezpieczenie środków na realizację  programów profilaktycznych podejmowanych
przez  szkoły  na  terenie  gminy  i  organizacje  pozarządowe  mających  charakter  zajęć  praktycznych
prowadzonych przez nauczycieli przeszkolonych w tym zakresie.

W głosowaniu udział brało 3 osoby, „za” wnioskiem – 3, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0.

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia Przewodnicząca Komisji o godz. 18:00 zamknęła posiedzenie. 

       Protokołowała:                                                                                                       Przewodniczyła:
                                                                                                                                 Maria Wojciechowska

     Jolanta Janeczko                                                                                               Prze wodnicząca Komisji


