
Protokół nr 4/11
z posiedzenia Komisji Oświaty i Spraw Społecznych

w dniu 18 lutego 2011 r. 

pod przewodnictwem Przewodniczącego Komisji R. Kalusa.

Godz. rozpoczęcia – 14:00
Godz. zakończenia – 18:30

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. Zenon Szynka

Nieobecny radny Kazimierz Czerniak.

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:
1. Burmistrz Robert Relich
2. Z-ca Burmistrza I. Janiec

Temat posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3. Analiza  działalności  Gminnego  Centrum  Kultury  i  Sportu  pod  względem 

merytorycznym i finansowym z wykorzystaniem dotacji budżetowych za 2010 rok.
4. Sprawy bieżące.

Przebieg posiedzenia:

Ad. 1. Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji R. Kalus.

Ad. 2. Protokół nr 3/11 z dnia 24 stycznia 2011 r. przyjęto jednogłośnie.
W głosowaniu udział brało 8 osób, „za” przyjęciem – 8, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” 
- 0.

Ad.  3.  Działalność  Gminnego  Centrum Kultury  i  Sportu  przedstawiła  p.o.  Dyrektora  H. 
Krawczyk pod względem merytorycznym.

Biblioteki: biblioteka  główna  mieści  się  w  Nowogrodźcu  w  budynku  GCKiS  przy  ul. 
Lubańskiej.  Posiada  dużą  oddzielną  czytelnię  wyposażoną  w  nowe  urządzenia.  Część 
biblioteczna  jest  również  wyremontowana.  Biblioteka  posiada  komputer  z  dostępem  do 
internetu dla czytelników. 
Na  terenie  Gminy  mieszczą  się  4  filie  biblioteki:  w  Wykrotach,  w  Gierałtowie,  w 
Gościszowie i w Zebrzydowej.
W 2010  r.  dokonano  remontu  dachu  w budynku  w  Gierałtowie  oraz  wykonano  doraźny 



remont  w  Zebrzydowej.  W  każdej  fili  biblioteki  posiadają  komputery  podłączone  do 
internetu.
Biblioteka Publiczna – jej kierownictwo występuje do Ministerstwa o przyznanie dotacji na 
uzupełnienie  księgozbioru.  Organizowane są różnego rodzaju imprezy,  wystawy,  konkursy 
tematyczne, rocznicowe, z okazji świat jak również różnego rodzaju spektakle. Uczestnikami 
tych imprez są dzieci, młodzież jak również dorośli. 
Biblioteki współpracują ze szkołami i przedszkolem.

Boiska: organizowane są imprezy sportowe, halowe zawody piłki nożnej, tenisa stołowego, 
otwarty turniej strzelecki, zawody wędkarskie. 
Organizowane są również: maraton gier planszowych i zawody szachowe. 
Utrzymanie boisk wykonują firmy zewnętrzne na podstawie umów.

Pracownicy  bibliotek  i  pozostali  GCKiS  uczestniczą  w  przygotowaniach  różnych  imprez 
gminnych, jak też w obsłudze.

Ad. 4. Sprawy bieżące.

1. Komisja  wysłuchała  pełnomocnika  rodzin  uczniów  zgodnie  z  wnioskiem  z 
poprzedniego posiedzenia Pani Renaty Szuszkiewicz.

Z wypowiedzi pełnomocnika Komisja dowiedziała się, że uczniowie nie dostają stypendiów 
sportowych,  nie  otrzymują  stypendiów  naukowych,  ani  stypendiów  socjalnych.  Główną 
bolączką rodzin uczniów jest to, że opłacają wysokie kwoty miesięczne za internat, w którym 
uczniowie mieszkają.
Komisja uznaje prośbę rodziców, ale nie jest władna do dokonania zmian w budżecie, który 
na 2011 rok został zatwierdzony i zobowiązuje on Burmistrza do jego wykonania.

2. Burmistrz R. Relicj przedstawił sprawę OSP w Wykrotach dotyczącą zbyt wysokich 
opłat i kosztów utrzymania remizy, wiążą się z wypowiedzeniem umowy użytkowania 
na obiekt.

Burmistrz  R.  Relich  stwierdził,  że  rosną  koszty  utrzymania  OSP  w  konsekwencji  może 
zabraknąć środków na działalność do końca br. 
Przewodniczący Komisji  R. Kalus odniósł się do wypowiedzi  Burmistrza stwierdzając,  że 
wydatki zaplanowane na OSP na 2011 r.  są mniejsze z planowanymi wydatkami na Straż 
Miejską, biorąc pod uwagę liczebność osób w obu działach.

3. Burmistrz R. Relich zwrócił uwagę na sytuację w oświacie i jakie wydatki wzrosną w 
roku bieżącym.

4. Radny B. Kopeć przekazał prośbę Koła Gospodyń w Parzycach o zamianę lokalu oraz 
sprawa wypożyczonych krzeseł na zewnątrz, które do Parzyc nie zostały zwrócone.

5. Radny J. Potyszka poinformował, że dach na świetlicy dziurawy, woda leje się na salę, 
instalacja kanalizacyjna niedrożna.

6. Radna H. Pilna – nieczynne boisko boczne w Nowogrodźcu, zalane wodą cały rok. 
Ponadto zadała pytanie,  czy istnieje możliwość przeniesienia punktu lekarskiego w 
Gierałtowie  na  parter  z  uwagi  na  uciążliwe  wchodzenie  schodami  dla  starszych 
pacjentów jak też matek z dziećmi.



Wobec zrealizowania porządku posiedzenia Przewodniczący Komisji R. Kalus o godz. 18:30 
zamknął posiedzenie. 

          Protokołowała:                                                                          Przewodniczył:

         Henryka Pilna                                                                           Ryszard Kalus
      Sekretarz Komisji                                                                Przewodniczący Komisji 


