
Protokół nr 10/11
z posiedzenia Komisji Oświaty i Spraw Społecznych

w dniu 19 sierpnia 2011 r. 

pod przewodnictwem Przewodniczącego Komisji R. Kalusa.

Godz. rozpoczęcia – 15:00
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. Józef Potyszka – członek 
5. Michał Jurewicz – członek 
6. Bronisław Kopeć – członek 

Nieobecni radni: Zenon Szynka, Dariusz Zdunek.

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli: 
1. Sekretarz Gminy K. Orlef
2. Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych E. Pańków
3. Pracownik Wydziału Spraw Społecznych St. Żółtański
4. Z-ca Komendanta Policji A. Pyszka

Temat posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3. Ocena bezpieczeństwa i porządku w mieście i gminie za rok 2010:

− Komisariat Policji;
− Straż Miejska;
− Ochotnicza Straż Pożarna.

4. Sprawy bieżące.

Przebieg posiedzenia:

Ad. 1. Otwarcia posiedzenia i przedstawienia porządku dokonał Przewodniczący Komisji R. 
Kalus.

Ad. 2. Protokół nr 9/11 z dnia 22 czerwca 2011 r. został przyjęty jednogłośnie.
W głosowaniu udział brało 6 osób, „za” przyjęciem - 6, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” - 
0.

Ad. 3. Sprawozdanie z działalności Komisariatu Policji przedstawił Z-ca Komendanta Policji 
A. Pyszka.
Komenda posiada 20 etatów, z tego zatrudnionych jest 15 osób, 5 wolnych miejsc. Obsługuje 
Gminę i Miasto Nowogrodziec oraz Gminę Osiecznica. 
Na terenie działania Komendy Policji w roku 2010 w porównaniu do 2009 r. nastąpił spadek 
–  przestępstwa  rozboju,  wzrost  przestępstw  w  kradzieżach.  Kradzież  z  włamaniem  na 



poziomie roku 2009, przestępstwa w ruchu drogowym na poziomie 2009 r. Przemoc domowa 
– spadek w porównaniu do roku 2009. Nad tym pracowano wspólnie z Miejsko Gminnym 
Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu. 
Odnośnie  narkotyków,  prowadzone  są  rozmowy  uświadamiające  z  młodzieżą.  Komenda 
Policji  nie  posiada  komórki  ds.  nieletnich,  posiada  taką  Komenda  Powiatowa  Policji 
w  Bolesławcu.  Z-ca  Komendanta  złoży  do  protokołu  pisemną  informację  uzupełniającą 
wypowiedź.

Komendant Straży Miejskiej w Nowogrodźcu E. Widuch omówił zakres obowiązków straży 
oraz ich wykonanie w 2010 r.
Straż  Miejska  posiada  samochód  do  pracy  oraz  gaz,  kajdanki,  pałki,  blokady  na  koła. 
W  przypadku  parkowania  samochodów  w  miejscu  dla  niepełnosprawnych  wystawiają 
mandaty.  Komendant  poinformował  Komisję  o  współpracy  z  Komendą  Policji 
w Nowogrodźcu. 
Komendant  Straży  przedłożył  pisemne  sprawozdanie  z  działalności  Straży  Miejskiej 
w Nowogrodźcu za 2010 r.

Odnośnie  działalności  Straży Pożarnych  w Mieście  i  Gminie  informacje  przedkładali  Pan 
E. Pańków i Pan St. Żółtański.
Komisja została poinformowana o podjęciu przez Zarząd OSP w Milikowie uchwały o jej 
likwidacji. Sprzęt pozostający na stanie zostanie zagospodarowany.
Powstanie  Państwowej  Straży  Pożarnej  w  naszej  Gminie  jest  niemożliwe  z  powodu 
uwarunkowań tj. spadek akcji bojowych naszych jednostek i jest to opinia  Państwowej Straży 
Pożarnej w Bolesławcu.
Komisja otrzyma pisemną informację o wykonaniu zadań do protokołu, to zobowiązali się 
przedłożyć wm. 

Ad. 4. Wnioski i informacje.

1. Komisja  wnioskuje  o  dokonanie  przez  odpowiednie  służby  przeglądu  wałów 
usypanych  wzdłuż  rzeki  Kwisy  (przy  ostatniej  powodzi)  i  oceny  legalności  i 
prawidłowości ich wykonania.

2. Komisja wnosi o wykonanie ogrzewania w OSP Wykroty – o przyspieszenie prac, w 
OSP Gierałtów – o przyspieszenie prac.

3. Komisja wnioskuje o zabezpieczenie dachu świetlicy w Parzycach (nad sklepem Pana 
Kafel) ponieważ dachówki spadające z dachu zagrażają mieszkańcom. 

4. Budynek na krzyżówce w Parzycach przy drodze nr 94 – jest to rozwalenisko i nie 
pasuje do opinii o naszej gospodarnej gminie.

5. Budynek po magazynie nawozowym w Czernej, budynek po skupie bydła w Czernej 
stają się ruiną, a są osoby chętne do zagospodarowania.

6. Komisja informuje Pana Burmistrza o:
− przekazaniu Panom Komendantom informacji o braku poręczy na mostku na rzece 

Iwisa,  które  są  zerwane  od  „Dni  Nowogrodźca”  i  zagrażają  mieszkańcom 
poruszającym się po chodniku;

− brakujących słupkach w Parzycach;
− zajęciu  chodników  przez  pojazdy  od  ulicy  Kościelnej  do  Rynku  (mieszkańcy 

przemieszczają się po jezdni, rozpocznie się rok szkolny i bezpieczeństwo dzieci 
jest ważne);

− uregulowanie ruchu na skrzyżowaniu jw. (w Rynku);
− na budynku Straży Miejskiej umieszczenie dużej, widocznej informacji z numerem 



telefonu  do  straży  (wielu  mieszkańców  w  mieście  i  na  terenie  Gminy  jest 
pozbawiona takich informacji).

Na następne posiedzenie zostaną zaproszeni Radni Powiatowi w sprawie złożonej informacji 
22.06.2011 r. dot. remontu dróg oraz przygotowań do akcji zimowej 2011 – 2012.

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

          Protokołowała:                                                                          Przewodniczył:

         Henryka Pilna                                                                           Ryszard Kalus
      Sekretarz Komisji                                                                Przewodniczący Komisji 


