
Protokół nr 9/11
z posiedzenia Komisji Oświaty i Spraw Społecznych

w dniu 22 czerwca 2011 r. 

pod przewodnictwem Z-cy Przewodniczącego Komisji B. Wójtowicz

Godz. rozpoczęcia – 15:00
Godz. zakończenia – 18:30

W posiedzeniu udział wzięli:
1. Barbara Wójtowicz – Z-ca Przewodniczącego Komisji
2. Henryka Pilna – Sekretarz Komisji
3. Józef Potyszka – członek 
4. Michał Jurewicz – członek 
5. Bronisław Kopeć – członek 
6. Dariusz Zdunek – członek 
7. Zenon Szynka – członek 

Nieobecny radny R. Kalus.

Ponadto w posiedzeniu udział wziął Burmistrz R. Relich.

Temat posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3. Ocena rozwoju kultury fizycznej i sportu w mieście i gminie za rok 2010.
4. Informacja Radnych Powiatu Bolesławieckiego dotycząca stanu dróg powiatowych na 

terenie Gminy i Miasta Nowogrodziec.
5. Sprawy bieżące.

Przebieg posiedzenia:

Ad.  1.  Otwarcia  posiedzenia  i  przedstawienia  porządku dokonała  Z-ca  Przewodniczącego 
Komisji B. Wójtowicz.

Ad. 2. Protokół nr 8/11 z dnia 06 czerwca 2011 r. został przyjęty jednogłośnie.
W głosowaniu udział brało 7 osób, „za” przyjęciem - 7, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” - 
0.

Ad. 3. 
Radny J. Potyszka – Gminne Centrum Kultury i Sportu nie interesuje się boiskiem w Czernej, 
jest zaniedbane. Brak jest chętnej młodzieży do utworzenia drużyny piłkarskiej. Powodem tej 
sytuacji może być między innymi to, że młodzież ma czas ograniczony, rozjeżdża się do szkół 
jak również do pracy.

Radny Z. Szynka – sala w Gościszowie użytkowana jest do godz. 20:00 a osób, którzy są 
chętni do korzystania jest wielu.

Radny  D.  Zdunek  –  wykorzystanie  sal  gimnastycznych  dla  klubów  i  związane  z  tym 
odpłatności  będą przedmiotem rozmowy Komisji  Oświaty i  Spraw Społecznych ponieważ 



takie materiały posiada. 

Ad. 4. Temat przedstawili obecni na posiedzeniu radni powiatowi: Zbigniew Mitera członek 
Zarządu Powiatu oraz Józef Kata.
Informację o stanie dróg i bezpieczeństwa ruchu na dzień 16.06.2011 r. 
Jak  wynika  z  przedstawionego  materiału  drogi  nie  spełniają  ustawowego  kryterium  dróg 
powiatowych. 
Pan Burmistrz stwierdził, że: 
zadania  drogowe  na  terenie  naszej  gminy  przez  powiat  nie  są  realizowane.  Rowy 
melioracyjne  nie  zostały  wykonane,  pomimo  środków  wydatkowanych  z  budżetu  Gminy 
Nowogrodziec  do  inwestycji  powiatowych.  Problemy  są,  ale  należy  je  rozwiązywać  a 
rozmowa owszem jest potrzebna. Panowie radni są naszymi mieszkańcami i np. na drodze 
Nowogrodziec, Gierałtów, Wykroty były robione przewierty i w tych miejscowościach droga 
w pasie drogowym uniesiona. 
Droga na Gościszów jest na gwarancji (grys – piaskowanie), droga nie jest dobrze zrobiona 
twierdzi  radny  Z.  Szynka.  Tej  wypowiedzi  nie  przyjmuje  radny  Z.  Mitera  twierdząc,  że 
wszystko jest w porządku.
Radni Rady Miejskiej w Nowogrodźcu twierdzą, że drogi które były robione są złej jakości. 
Droga  w Czernej  nie  została  wyremontowana,  droga  Nowogrodziec  – Brzeźnik  brak jest 
porozumienia  w  sprawie  ustalenia  harmonogramu  robót  pomiędzy  Burmistrzem 
Nowogrodźca a wykonawcą i Powiatem z uwagi na trwające prace budowy kanalizacji. Brak 
jest zabezpieczenia drogi w Gierałtowie gdzie dochodzi do częstych wypadków. 
Radny J. Kata jest członkiem Komisji ds. bezpieczeństwa i powinien tą sprawę poruszyć w 
powiecie. 
Brak jest oczyszczania poboczy na terenie Gminy na drogach powiatowych. 
Komisja oczekuje większej dbałości ze strony radnych powiatowych o interesy naszej Gminy 
w sprawach remontów dróg jak również oczyszczania i odśnieżania. 
Komisja zaproponowała, że w terminie ustalonym zaprosi radnych do złożenia informacji co 
zrobiono i jakie są przygotowania do akcji zimowej. 
Wykaz  dróg  ich  stanu  wg.  wykazu  przedłożonego  przez  radnych  powiatowych  na  dzień 
16.06.2011 r.
− drogi główne powiatowe nr 2273D Bolesławiec – Gościszów – Lubań odcinek o dł. 16,75 

km;
− droga nr 2496D Lwówek – Gościszów – Nowogrodziec dł. 10,32 km;
− droga nr 2273D Ocice – Gościszów dł. 5450 m;
− w 2011 r. zaplanowano przebudowę drogi nr 2274D Brzeźnik – Nowogrodziec z udziałem 

środków „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” dł. odcinków 
6.500  m,  zadanie  w  trakcie  realizacji;  pozostanie  do  przebudowy  odcinek  między 
Brzeźnikiem a Zabłociem długości 1.630 m;

− droga nr 2496D Lwówek – Nowogrodziec długość 10.324 m stan zły, konieczna odnowa 
nawierzchni ;

− droga nr 2279 Nowogrodziec – Gierałtów – Zagajnik długość 14.587 m do km 9+500 stan 
zły,  konieczna  odnowa  nawierzchni  –  droga  nie  spełnia  ustawowego  kryterium  drogi 
powiatowej;

− droga 22b1D Nowogrodziec – Tomisław długość 10.820 odcinek od 4+500 do 6+200 
Parzyce  stan  zły,  konieczna  odnowa  nawierzchni  –  droga  nie  spełnia  ustawowego 
kryterium drogi powiatowej;

− droga 2282D Gierałtów – Godzieszów dł. 4.995 m  3.623 km droga gruntowa, pozostałe 
odcinki stan dobry – droga nie spełnia ustawowego kryterium drogi powiatowej;

− droga 2283D Gierałtów – Czerna dł. 5.570 m stan zły, konieczna odnowa nawierzchni – 



droga nie spełnia ustawowego kryterium drogi powiatowej;
− sroga 2296D Ocice – Nowogrodziec  dł.  2515 m stan dostateczny – droga nie  spełnia 

ustawowego kryterium drogi powiatowej;
− droga 2298D Gościszów – Wolbromów – Gryfów stan dostateczny – droga nie spełnia 

ustawowego kryterium drogi powiatowej;
− droga  2500D  Kotliska  –  Gościszów  droga  gruntowa  0,750  m  –  droga  nie  spełnia 

ustawowego kryterium drogi powiatowej;
− droga 2326D ul.  Kolejowa 0,749 m stan dostateczny – droga nie spełnia  ustawowego 

kryterium drogi powiatowej;
− droga 2327D ul. Mickiewicza 1698 m stan zły, konieczna odnowa nawierzchni – droga 

nie spełnia ustawowego kryterium drogi powiatowej;
− droga 2328D ul. Ołdrzychowska 1752 m stan dobry,  konieczna odnowa nawierzchni – 

droga nie spełnia ustawowego kryterium drogi powiatowej;
− droga 2329D ul. Szpitalna 0,377 m stan zły, konieczna odnowa nawierzchni – droga nie 

spełnia ustawowego kryterium drogi powiatowej;
− droga 2330D ul. Kościelna 0,131 m stan dostateczny – droga nie spełnia ustawowego 

kryterium drogi powiatowej;
− droga  2331D ul.  Łużycka  1890  m stan  dostateczny  –  droga  nie  spełnia  ustawowego 

kryterium drogi powiatowej;
− droga  2332D  ul.  Strzelecka  0,311  m  )od  nr  357  –  oczyszczalna)  konieczna  odnowa 

nawierzchni – droga nie spełnia ustawowego kryterium drogi powiatowej.

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia Z-ca Przewodniczącego Komisji B. Wójtowicz 
o godz. 18:30 zamknęła posiedzenie. 

          Protokołowała:                                                                          Przewodniczyła:

         Henryka Pilna                                                                        Barbara Wójtowicz
      Sekretarz Komisji                                                             Z-ca Przewodniczącego Komisji 


