
Protokół nr 3/11
z posiedzenia Komisji Oświaty i Spraw Społecznych

w dniu 24 stycznia 2011 r. 

pod przewodnictwem Przewodniczącego Komisji R. Kalusa.

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

W posiedzeniu udział wzięli:
1. Ryszard Kalus – Przewodniczący Komisji
2. Barbara Wójtowicz – Z-ca Przewodniczącego Komisji
3. Henryka Pilna – Sekretarz Komisji
4. Dariusz Zdunek
5. Józef Potyszka
6. Bronisław Kopeć
7. Michał Jurewicz
8. Kazimierz Czerniak

Nieobecny radny Zenon Szynka.
Ponadto w posiedzeniu udział wziął Sekretarz Gminy i Miasta K. Orlef.

Temat posiedzenia:

1. Przyjęcie protokołów z posiedzeń.
2. Analiza zarządzeń Burmistrza Nowogrodźca.
3. Opiniowanie projektów uchwał.
4. Sprawy bieżące.
5. Wnioski.

Przebieg posiedzenia:

Ad. 1. Protokół nr 1/10 z dnia 20 grudnia 2010 r. i protokół nr 2/10 z dnia 29 grudnia 2010 r. 
przyjęto jednogłośnie.
W głosowaniu udział brało 8 osób, „za” przyjęciem – 8, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” 
- 0.

Ad. 2. Zarządzenia Burmistrza Nowogrodźca wydane w 2010 r. przedstawił Sekretarz Gminy 
i Miasta K. Orlef.
Zarządzenia Burmistrza Nowogrodźca w 2010 roku to 176 zarządzeń, dot. miedzy innymi:
− zarządzenie nr 82/2010 z dnia 04.08.2010 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej 

na awanse nauczycielskie;
− zarządzenie nr 106/2010 z dnia 01.09.2010 r. w sprawie powołania komisji przetargowej o 

udzielenie zamówienia publicznego w sprawie przebudowy dróg gminnych;
− zarządzenie  nr  99/2010  r.  z  dnia  28.08.2010  r.  w  sprawie  ogłoszenia  alarmu 

powodziowego w związku ze wzrostem stanu wód w miejscowościach: Nowogrodziec, 
Gościszów, Milików, Nowa Wieś, Parzyce;

− zarządzenie  nr  108/2010  z  dnia  02.09.2010  r.  w  sprawie  odwołania  alarmu 
powodziowego;

− zarządzenie nr 114/2010 z dnia 21.09.2010 r. w sprawie powołania komisji w sprawie 
przeprowadzenia odbioru końcowego drogi w Wykrotach i Czernej;



− zarządzenie nr 149/2010 z dnia 19.11.2010 r. w sprawie powołania komisji przetargowej 
do przygotowania o przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pod nazwą” „Kompleksowe 
ubezpieczenie  majątkowe  oraz  odpowiedzialności  cywilnej  z  tytułu  prowadzonej 
działalności jednostek Gminy Nowogrodziec”; 

− zarządzenie  nr  157/2010  z  dnia  06.12.2010 r.  w sprawie  powołania  Gminnego  Biura 
Spisowego do wykonania prac spisowych;

− zarządzenie nr 153/2010 z dnia 25.11.2010 r. w sprawie odwołania Z-cy Burmistrza Pana 
Bogusława Szeffsa z dniem 30.11.2010 r.;

− zarządzenie nr 169/2010 z dnia 17.12.2010 r. w sprawie powołania Z-cy Burmistrza Panią 
Iwonę Janiec z dniem 01.01.2011 r.

Ad. 3. Nie występuje.

Ad. 4. Sprawy bieżące.

1. Komisja zapoznała się z pismem skierowanym do Przewodniczącego Rady Miejskiej 
W. Tomczuka z dnia 10.01.2011 r. przez grupę inicjatywną w sprawie ustanowienia 
stypendium motywacyjnego dla sportowców.

Pełnomocnikiem grupy inicjatywnej jest Pani Renata Szuszkiewicz zam. Gierałtów 195.

2. Komisja zapoznała się z pismem przedstawionym przez Przewodniczącego Komisji R. 
Kalusa, a skierowanym do OSP w Nowogrodźcu przez Burmistrza Nowogrodźca w 
sprawie odmowy pokrywania kosztów paliwa do samochodu FS Lublin, motopompy 
szlamowej KGP i agregatu.

Ad. 5. Wnioski:

1. Komisja  zaprosi  na  następne  posiedzenie  pełnomocnika  grupy  inicjatywnej  Panią 
Renatę Szuszkiewicz.

W głosowaniu udział brało 7 osób, „za” wnioskiem – 7, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” 
- 0 (nieobecny radny K. Czerniak).

2. Komisja  zaprosi  na  następne  posiedzenie  Pana  Inspektora  ds.  OSP  Stanisława 
Żółtańskiego  celem  udzielenia  informacji  w  sprawie  odmowy  pokrycia  kosztów 
paliwa do samochodu Lublin oraz motopompy i agregatu. Komisja oczekuje również 
przedstawienia przez Pana Inspektora sytuacji pod kątem koniecznych wydatków w 
poszczególnych  jednostkach złożonych  jako wnioski  do budżetu na 2011 rok oraz 
powodów dla których nie zostały ujęte.

W głosowaniu udział brało 7 osób, „za” wnioskiem – 7, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” 
- 0 (nieobecny radny K. Czerniak).

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia Przewodniczący Komisji R. Kalus o godz. 19:00 
zamknął posiedzenie. 

          Protokołowała:                                                                          Przewodniczył:

         Henryka Pilna                                                                           Ryszard Kalus
      Sekretarz Komisji                                                                Przewodniczący Komisji 


