
Protokół nr 31/06
z posiedzenia Komisji Oświaty i Spraw Społecznych

z dnia 21 września 2006 r.

pod przewodnictwem Przewodniczącej Komisji Marii Wojciechowskiej.

Godz. rozpoczęcia: 14:00
Godz. zakończenia: 16:40
 
W posiedzeniu udział wzięli:

1. Maria Wojciechowska – Przewodnicząca Komisji
2. Kazimierz Lewkowski
3. Zbigniew Skwarek

Nieobecna radna Małgorzata Braszko.

Ponadto w posiedzeniu udział wziął Z-ca Burmistrza T. Kupczak.

Temat posiedzenia:

1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
2. Analiza wykonania budżetu za I półrocze 2006 r.
3. Analiza wypoczynku letniego dzieci i młodzieży.
4. Opiniowanie projektów uchwał.
5. Sprawy bieżące.
6. Wnioski i inicjatywy uchwałodawcze.

Przebieg posiedzenia:
 
Ad. 1. Protokół nr 30/06 z dnia 21 sierpnia 2006 r. po wprowadzonej zmianie przyjęto jednogłośnie.

W  ad.  4  pkt  6  -  do  wypowiedzi  Burmistrza  dodaje  się  zapis:  „a  na  obecnym  cmentarzu  jest  na  razie 
wystarczająca ilość miejsc do pochówku”.

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

Ad. 2. Informację przedstawiła Skarbnik Gminy Marianna Ludkiewicz.
Poinformowała o propozycji zmniejszenia planu dochodów z tytułu sprzedaży gruntów gminnych (zmniejszenie 
o 500.000 zł). 
Nadmieniła  o  problemach  związanych  z  oświatą  pod  względem  wydatkowania  środków  bieżących,  a 
zaplanowane środki wykorzystano w 80-90%.
Przedstawiła dofinansowanie z tytułu odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych, które stanowi załącznik nr 
1 do niniejszego protokołu.

Ponadto udzieliła wyjaśnień w sprawie projektu uchwały o emisji obligacji komunalnych. 
 
Ad. 3. Informację  dotyczącą  wypoczynku letniego,   która stanowi załącznik nr  2  do niniejszego protokołu 
przedstawiła Kierownik Referatu Oświaty Danuta Kosior.

Ad. 5. Sprawy bieżące

1. Komisja  po  zapoznaniu  się  z  odpowiedzią  Burmistrza  w  sprawie  RB/I/0057/17/06  wnioskuje  o 
przygotowanie projektu uchwały o zmianach w budżecie na 2006 r. w sprawie przesunięcia środków na 
remont uszkodzonych mostków (Wykroty i Gościszów).

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

2. Komisja zapoznała się z pismem Dyrektora SP ZOZ, które to dotyczyło odpowiedzi na pismo Burmistrza z 
dnia 24.07.2006 r. znak sprawy BN-8023/01/06.

3. Komisja zapoznała się z pismem Prokuratora Rejonowego – Zarządzenie o odmowie przyjęcia zażalenia.



4. Zapoznano  się  z  Uchwałą  nr  I-176/2006  Składu  Orzekającego  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  we 
Wrocławiu  w  sprawie  opinii  o  przedłożonej  przez  Burmistrza  Nowogrodźca  informacji  o  przebiegu 
wykonania budżetu za I półrocze 2006 r.

5. Zapoznano się z pismem Pana Jana Wojciechowskiego zam. Wykroty ul. Parkowa 4/1 skierowanym do 
Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowogrodźcu.

Ad. 6. Wniosek:

Komisja wnioskuje o zwiększenie środków w budżecie na 2007 rok na wypoczynek dzieci i młodzieży.
W głosowaniu udział brało 3 osoby, „za” wnioskiem – 3, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0.

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia Przewodnicząca Komisji o godz. 16:40 zamknęła posiedzenie. 

       Protokołowała:                                                                                                       Przewodniczyła:
                                                                                                                                 Maria Wojciechowska 

      Jolanta Janeczko                                                                                              Przewodnicząca Komisji


