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

w dniu 22 września 2011 r. 

pod przewodnictwem Przewodniczącego Komisji R. Kalusa.

Godz. rozpoczęcia – 14:00
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. Józef Potyszka – członek 
5. Michał Jurewicz – członek 
6. Zenon Szynka – członek 
7. Dariusz Zdunek – członek 

Nieobecny radny Bronisław Kopeć

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli: 
1. Burmistrz Nowogrodźca R. Relich.
2. Kierownik  Miejsko  Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Nowogrodźcu 

A. Lityńska.
3. Radni Rady Powiatu: Z. Mitera, J. Kata.

Temat posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3. Działalność  Miejsko  Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Nowogrodźcu 

(świadczenia  rodzinne,  zasiłki  i  pomoc  w  naturze,  dodatki  mieszkaniowe,  ośrodki 
pomocy  społecznej,  usługi  opiekuńcze,  dożywianie  uczniów,  opieka  nad  osobami 
niepełnosprawnymi, utrzymanie ośrodka).

4. Przygotowanie dróg do sezonu zimowego oraz odśnieżanie.
5. Sprawy bieżące.

Przebieg posiedzenia:

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

Ad. 2. Protokół nr 10/11 z dnia 19 sierpnia 2011 r. został przyjęty jednogłośnie.
W głosowaniu udział brało 7 osób, „za” przyjęciem - 7, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” - 
0.

Ad.  3.  Wykonanie  zadań  za  okres  od  dnia  01.01.2011  r.  do  31.08.2011  r.  przedstawiła 
Kierownik MGOPS A. Lityńska.
Odpowiadała również na zapytania radnych członków Komisji. 
Przedłożyła pisemne sprawozdanie z pracy Ośrodka i z działalności domu dziennego pobytu 
w Nowogrodźcu.



Ad. 4. Radni Powiatu Bolesławieckiego poinformowali Komisję o zakupieniu przez powiat 4 
szt.  pługów  do  odśnieżania.  Powiat  ogłosił  przetarg  na  odśnieżanie  dróg  powiatowych  i 
wojewódzkich w granicach powiatu bolesławieckiego na sezon 2011/2012.
Zamówienie dotyczy wynajmu nośnika z pługiem średnim, piaskarko – solarką o pojemności 
co najmniej 6 ton. Wynajem nośnika z pługiem lekkim i piaskarką o docelowej masie ciężaru 
zestawu do 5 ton. Do zwalczania gołoledzi na jedniach będzie wysyłana solarka, do usuwania 
gołoledzi na chodnikach – piasek. 
Drogi  powiatowe  na  terenie  Gminy  Nowogrodziec  są  ujęte  w  zadaniu  nr  10,  gdzie  do 
odśnieżania jest łącznie 197 km dróg.  Są to drogi: droga nr 2274D Brzeźnik – Zabłocie – 
Nowogrodziec, droga nr 2496D Nowogrodziec – Gościszów, droga nr 2279D Nowogrodziec 
– Gierałtów – Zagajnik, droga nr 2283D Czerna – Gierałtów – ulice miasta Nowogrodziec.
Zadanie nr 11 – długość dróg do odśnieżania łącznie wynosi 125 km.
Droga powiatowa przebiegająca przez gminę to droga nr 2281D Nowogrodziec – Parzyce.

Radni z Komisji przedstawiali swoje spostrzeżenia co do odśnieżania i zimowego utrzymania 
dróg na terenie miejscowości Gierałtów, Czerna, Wykroty, Gościszów, Godzieszów. 
Dopytywali:  o ustalenia  kategorii  dróg tzn.  kolejności odśnieżania  i  co było  podstawą do 
ustalania  kolejności,  o  kontakt  z  osobami  odpowiedzialnymi  za  odśnieżanie  w  sezonie 
zimowym, kto jest odpowiedzialny za wykonanie zleconych prac. 
Radni powiatowi zanotowali uwagi i obiecali pilotować sprawy Gminy Nowogrodziec.
Zostali  również  poinformowani  o  fakcie  podtapiania  posesji  w  Gierałtowie  przy  drodze 
powiatowej z Nowogrodźca do Wykrot. Wykonawca zrobił drogę tak, że woda spływająca z 
drogi nie ma żadnego ujścia i wlewa się do piwnic. Monity mieszkańców w powiecie nie dają 
żadnego efektu. Przykład posesja nr 94 Gierałtów. 

Ad. 5. Sprawy bieżące.

Odpłatność  za  użytkowanie  sal  gimnastycznych  w  mieście  i  gminie  Nowogrodziec 
przedstawił radny D. Zdunek.
Odpłatność ustalają dyrektorzy szkół i Burmistrz nie może im narzucić ceny. 
Po  przedyskutowaniu  przedłożonego  przez  radnego  D.  Zdunka  materiału  Komisja  dalszą 
pracę w tej sprawie wykona na następnym posiedzeniu. 

Przewodniczący Komisji R. Kalus przedstawił sprawę zamknięcia oczyszczalni ścieków na 
okres  jednego  tygodnia  z  powodu  wykonania  drogi  dojazdowej  do  oczyszczalni. 
Argumentował,  że  firmy mające  koncesję  będą miały  zwiększone koszty o 100 – 150 zł 
przewożąc  fekalia  do  Bolesławca.  Byłaby  możliwość  zrzutu  fekalii  do  studzienki  przed 
oczyszczalnią.
Jest to sprawa Spółki „Hydro-Tech”.

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia Przewodniczący Komisji R. Kalus o godz. 18:00 
zamknął posiedzenie. 

          Protokołowała:                                                                          Przewodniczył:

         Henryka Pilna                                                                           Ryszard Kalus
      Sekretarz Komisji                                                                Przewodniczący Komisji 


