
Protokół nr 5/11
z posiedzenia Komisji Oświaty i Spraw Społecznych

w dniu 17 marca 2011 r. 

pod przewodnictwem Przewodniczącego Komisji R. Kalusa.

Godz. rozpoczęcia – 14:00
Godz. zakończenia – 17:00

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  wzięła  Kierownik  Zakładu  Obsługi  Szkół  w Nowogrodźcu 
Marta Kołodziejska. 

Temat posiedzenia:

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
2. Omówienie spraw związanych z funkcjonowaniem placówek oświatowych na terenie 

Miasta i Gminy Nowogrodziec.
3. Sprawy bieżące.
4. Wnioski.

Przebieg posiedzenia:

Ad. 1. Protokół nr 4/11 z dnia 18 lutego 2011 r. przyjęto jednogłośnie.
W głosowaniu udział brało 8 osób, „za” przyjęciem – 8, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” 
- 0.

Ad.  2.  Przewodniczący  Komisji  przedłożył  protokół  ze  spotkania  dyrektorów  jednostek 
oświatowych, dla których Gmina Nowogrodziec jest organem prowadzącym. 
Protokół zawiera informacje na temat spotkania, które odbyło się w dniu 10 lutego 2011 r. 
Tematem  spotkania  było:  „sprawy  finansowania  zadań  edukacyjnych  w  Gminie 
Nowogrodziec”. 
Przewodniczący  Komisji  przedłożył  pismo  Burmistrza  Nowogrodźca  skierowane  do 
Przewodniczącego Rady Miejskiej z dnia 03 marca 2011 r. nr 2471, w którym zwraca się do 
Rady Miejskiej o zajęcie stanowiska w odniesieniu do informacji zawartych w prezentacji na 
VII sesji w dniu 24 lutego 2011 r. Burmistrz R. Relich sugeruje Radzie Miejskiej, iż jedynym 
rozwiązaniem w trudnej sytuacji oświaty jest przekształcenie szkół w jednostki niepubliczne. 

Komisja wysłuchała wypowiedzi Kierownika Zakładu Obsługi Szkół M. Kołodziejskiej na 
temat trudności finansowych oświaty. Wysłuchała również informacji co do funkcjonowania 



szkół  niepublicznych  oraz  możliwości  ustanowienia  bonów  edukacyjnych.  Pani  M. 
Kołodziejska temat bonów przedłoży na następnym posiedzeniu. 

Komisja  oczekuje  przedłożenia  szczegółowej  informacji  z  działalności  jednostek 
oświatowych  za  rok  2010  oraz  pisemnej  informacji  przedstawionej  na  VII  sesji  Rady 
Miejskiej,  gdzie  nie  każdy  z  radnych  miał  możliwość  zapisywania  przedstawionych 
informacji.
Pani  M.  Kołodziejska  została  poproszona  o  w/w  informacje  do  przedłożenia  członkom 
komisji na następnym posiedzeniu.
Komisja winna mieć czas do głębokiej analizy tego problemu, aby mogła zająć stanowisko o 
co w piśmie Burmistrz prosi.

Ad. 3. Sprawy bieżące:

1) Komisja  przyjęła  do  wiadomości  pismo  firmy  Eolos  skierowane  do  Burmistrza 
Nowogrodźca;

2) Komisja  odrzuciła  pismo  podpisane  przez  „Góra”  skierowane  jako  informacja  dla 
Rady  o  wniesieniu  sprawy  do  sądu  –  pismo  nie  zawiera  informacji  tj.  imienia  i 
nazwiska, adresu piszącego;

3) Komisja  omówiła  informację,  w której  zawarto  planowane  wydatki  na 2011 r.  na 
kluby sportowe tj. dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów uprawnionych 
do prowadzenia działalności w sferze pożytku publicznego. 

Ad.  4.  Komisja  wnioskuje  o  wyjaśnienia:  jakie  kryteria  były  brane  pod  uwagę  w 
przyznawaniu środków, czym powodowane jest rażące różnice w przydziale środków jeżeli 
drużyny są w tej samej klasie. 
Komisja  oczekuje również  informacji:  ilu  sportowców należących  do Gminnego Związku 
Sportowego w Nowogrodźcu należy do Międzyzakładowego Ludowego Klubu Sportowego 
„Chrobry” Nowogrodziec.

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia Przewodniczący Komisji R. Kalus o godz. 17:00 
zamknął posiedzenie. 

          Protokołowała:                                                                          Przewodniczył:

         Henryka Pilna                                                                           Ryszard Kalus
      Sekretarz Komisji                                                                Przewodniczący Komisji 


