
Protokół nr 13/11
z posiedzenia Komisji Oświaty i Spraw Społecznych

w dniu 25 listopada 2011 r. 

pod przewodnictwem Przewodniczącego Komisji R. Kalusa.

Godz. rozpoczęcia – 15:00
Godz. zakończenia – 17:30

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

Nieobecny radny Zenon Szynka. 

Temat posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3. Podsumowanie pracy Komisji za rok 2011, ocena realizacji wniosków za 2011 rok.
4. Sprawy bieżące.
5. Wnioski.

Przebieg posiedzenia:

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

Ad. 2. Protokół nr 12/11 z dnia 27 października 2011 r. został przyjęty jednogłośnie.
W głosowaniu udział brało 7 osoby, „za” przyjęciem - 4, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” 
- 3 (z powodu nieobecności na poprzednim posiedzeniu).

Ad.  3.  Podsumowanie  pracy  Komisji  za  okres  2010/2011  od  powołania  uchwałą  Rady 
Miejskiej nr IV/7/10 w dniu 15 grudnia 2010 r. do 25 listopada 2011 r. pod przewodnictwem 
Ryszarda Kalusa.
Skład Komisji:  R.  Kalus,  B.  Wójtowicz,  H.  Pilna,  J.  Potyszka,  Z.  Szynka,  B.  Kopeć,  M. 
Jurewicz, K. Czerniak. Komisja pracowała w składzie 9-cio osobowym do 31 marca 2011 r. 
W dniu 31 marca 2011 r. uchwałą Rady Miejskiej nr VII/42/11 odwołano z członka Komisji 
Pana K. Czerniaka na jego wniosek. 
Komisja odbyła 2 posiedzenia w miesiącu grudniu 2010 r. oraz 11 posiedzeń do 25 listopada 
2011 r. Łącznie 13 posiedzeń. Pracując zgodnie z uchwalonym planem pracy uchwałą Rady 
Miejskiej nr V/20/10 z dnia 30 grudnia 2010 r. 
Zakres działania Komisji Oświaty i Spraw Społecznych to: oświata, kultura, kultura fizyczna, 
sport,  wypoczynek,  zdrowie  i  pomoc  społeczna,  bezpieczeństwo  i  porządek  publiczny, 
ochrona przeciwpożarowa, komunikacja.
Poza  zakresem  działania  Komisja  zajmowała  się  sprawami:  przedkładania  wniosków  do 



budżetu, analizą zarządzeń Burmistrza, oceną wykonania budżetu, stanu dróg powiatowych 
na terenie miasta i gminy. 
W posiedzeniach Komisji uczestniczyli: Burmistrz Nowogrodźca, Z-ca Burmistrza, Sekretarz 
Gminy  i  Miasta,  Skarbnik  Gminy,  Naczelnicy  Wydziałów,  Komendanci:  Policji  i  Straży 
Miejskiej kierownicy jednostek budżetowych w zależności od tematów i spraw wpływających 
do Komisji.
Komisja na swoich posiedzeniach wypracowała szereg wniosków kierowanych do Burmistrza 
Nowogrodźca, które w całości zostały zrealizowane. 

Ad.  4.  Komisja  omówiła  spotkanie  społeczności  w  Godzieszowie  zorganizowane  przez 
Burmistrza Nowogrodźca w dniu 17 listopada 2011 r.
Komisja  otrzymała  materiały  z  Zakładu  Obsługi  Szkół  w  Nowogrodźcu  dot.  Szkoła 
Podstawowa w Godzieszowie.:
− zestawienie  wydatków  planowanych  i  wykonanych  w  latach  2010  oraz  2011  do  31 

października 2011 r. – załącznik nr 1;
− wynagrodzenia nauczycieli wg stopnia awansu 2010 rok – załącznik nr 2;
− przeciętne wynagrodzenie za rok 2010, 2011 – załącznik nr 3;
− szacunkowe koszty dowozu uczniów Szkoły Podstawowej w Godzieszowie i ceny biletów 

– załącznik nr 4.
Analizując przedstawione materiały Komisja oczekuje ponownego spotkania ze społecznością 
w Godzieszowie.

Ad. 5. Wnioski:

1. Komisja  wnioskuje  o  dostosowanie  przystanków,  na  których  będą  oczekiwać 
uczniowie  do  przewozu  do  szkół  w  jak  najbardziej  dogodnych  miejscach  (np.:  2 
przystanki  przy  blokach)  oraz  zapewnienie  bezpieczeństwa  dzieci  do  momentu 
odjazdu ze szkół tj. powrotu do domu (opieka nauczyciela).

2. Dostosowanie szkół do przyjęcia dzieci ze Szkoły Podstawowej w Godzieszowie w 
Szkołach w Wykrotach i Czernej. Wg protokołu ze spotkania dyrektorów jednostek 
oświatowych  w  dniu  10  lutego  2011  r.  rezerw  w  tych  szkołach  pod  względem 
lokalowym nie wskazano.

3. W związku z podwyżką wynagrodzeń w oświacie dołożono nauczycielom dodatkowo 
po 2 godz. pracy, którą wyznacza dyrektor placówki. Komisja oczekuje informacji o 
sposobie realizacji tego wymogu.

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia Przewodniczący Komisji R. Kalus o godz. 17:30 
zamknął posiedzenie. 

          Protokołowała:                                                                          Przewodniczył:

         Henryka Pilna                                                                           Ryszard Kalus
      Sekretarz Komisji                                                                Przewodniczący Komisji 


