
Protokół nr 14/11
z posiedzenia Komisji Oświaty i Spraw Społecznych

w dniu 9 grudnia 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. Michał Jurewicz – członek 
5. Dariusz Zdunek – członek 
6. Józef Potyszka – członek 
7. Bronisław Kopeć – członek 

Nieobecny radny Zenon Szynka.
Na posiedzeniu obecny Radny Powiatu Bolesławieckiego Józef Kata.

Temat posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3. Opiniowanie projektu budżetu na 2012 rok.
4. Opracowanie planu pracy na 2012 rok.
5. Sprawy bieżące.

Przebieg posiedzenia:

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

Ad. 2. Protokół nr 13/11 z dnia 25 listopada 2011 r. został przyjęty jednogłośnie.
W głosowaniu udział brało 7 osób, „za” przyjęciem - 7, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” - 
0. 

Ad. 3. Projekt budżetu na 2012 rok omówiła obecna na posiedzeniu Skarbnik Gminy i Miasta 
I. Johna – Rudko. Analizując planowane wydatki na rok 2012 udzielała wyjaśnień członkom 
Komisji co do zasadności zaplanowanych wydatków. 
Komisja przyjęła  planowane dochody na 2012 rok bez uwag. Na przedłożone przez Pana 
Burmistrza planowane wydatki zostały zaproponowane wnioski:

1) Komisja  wnioskuje  o  wyrównanie  dotacji  na  renowacje  parków  w  Gierałtowie 
i Wykrotach w równych częściach: po 67 tys. zł na każdy park.

2) Komisja  wnioskuje  o  przeznaczenie  kwoty  35  tys.  zł  zaplanowane  na  zakup 
samochodu  dla  Policji  przeznaczyć  na  zakup  samochodu  pożarniczego  dla  OSP. 
Uzasadnienie: OSP posiadają wysłużony wieloletni park samochodowy.



3) Komisja  wnioskuje  o  wydzielenie  z  kwoty  361.800  zł  przeznaczonej  na  remonty 
w  Gminnym  Centrum  Kultury  i  Sportu  w  2012  r.  na  remont  dachu  w  budynku 
Świetlicy Wiejskiej w Czernej, o co domaga się Sołtys wsi Czerna od wielu lat. 

4) Komisja  wnioskuje o  udzielenie  informacji,  na którą drogę gminną w Gierałtowie 
przeznaczono w budżecie kwotę 300 tys. zł.

Wniosek z posiedzenia:
Komisja oczekuje na odpowiedź na wniosek I i II z posiedzenia Komisji w dniu 25.11.2011 r.

Ad. 4.  Plan pracy Komisji Oświaty i Spraw Społecznych na 2012 rok zgodnie z § 69 pkt 2 
Statutu Gminy i Miasta Nowogrodziec:

styczeń:  Analiza Zarządzeń Burmistrza Nowogrodźca za rok 2011.

luty:   Analiza  działalności  Gminnego  Centrum  Kultury  i  Sportu  w  Nowogrodźcu  pod 
względem  merytorycznym  i  finansowym  (łącznie  z  planem)  z  wykorzystaniem  dotacji 
budżetowych  za  rok  2011  przeznaczonych  na  remonty  obiektów  tj.  świetlic  i  bibliotek, 
przedłożenia książek obiektów.

marzec:  Ocena wykonania budżetu za 2011 rok.

kwiecień:  Ocena działalności Zakładu Obsługi Szkół za 2011 rok i plan na 2012 rok:
− dowóz dzieci do szkół;
− współpraca z samorządami wiejskimi z udziałem Sołtysów;
− współpraca z organizacjami pozarządowymi.

maj:  Analiza działalności służby zdrowia w mieście i gminie za 2011 rok i plany na 2012 
rok:
− ośrodki zdrowia;
− Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej;
− Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej.

czerwiec:  Ocena rozwoju kultury fizycznej i sportu w gminie i mieście za 2011 rok plany na 
2012 rok:
− promocja;
− obiekty sportowe;
− szatnie w klubach sportowych;
− udział w posiedzeniu prezesów klubów sportowych.

lipiec:  przerwa wakacyjna.

sierpień:  Ocena bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście i gminie za rok 2011 i 
plan na 2012 rok:
− Komisariat Policji;
− Straż Miejska;
− Ochotnicze Straże Pożarne – z udziałem prezesów OSP;
− ratownictwo.

wrzesień:   Ocena  działalności  Miejsko  Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w 



Nowogrodźcu za rok 2011 i plan na 2012 rok (świadczenia, zasiłki, pomoc w naturze, dodatki 
mieszkaniowe,  usługi  opiekuńcze,  dożywianie  uczniów,  opieka  nad  osobami 
niepełnosprawnymi) 
− dom dziennego pobytu.

październik:  Dowożenie dzieci do szkół, ochrona przyrody i zabytków.

listopad:   1. Podsumowanie pracy Komisji za rok 2012.
                  2. Ocena realizacji wniosków Komisji za 2012 rok.

grudzień:  1. Opiniowanie projektu budżetu na 2013 rok.
                  2. Opracowanie planu pracy na 2013 rok.

Ad. 5. Sprawy bieżące. 

1. Komisja zapoznała się z informacjami dyrektorów jednostek oświatowych w mieście i 
gminie Nowogrodziec, jako odpowiedź na wniosek Komisji nr 3 z posiedzenia w dniu 
25 listopada 2011 r.  i  analizując  przedłożone materiały  uznaje  za wyczerpujące  w 
sprawie wymogu art. 42 ust. 2 Karty Nauczyciela.

2. W  dyskusji  Komisja  omawiała  sprawę  budowy  sali  gimnastycznej  w  Wykrotach. 
Jeżeli będzie taka możliwość w 2012 r. przeznaczyć kwotę środków finansowych na 
projekt.

3. Po zasięgnięciu informacji o odmowach wyjazdu do pożaru jednostek OSP z terenu 
naszej gminy jednostce zarządzającej tj. Powiatowej Straży Pożarnej w Bolesławcu.

Komisja będzie zajmować się tą sprawą tj. oceną aktywności OSP na podstawie pozyskanych 
informacji na następnych posiedzeniach.

4. Komisja  planuje  spotkanie  ze  społecznością  w  Godzieszowie  w  sprawie  zamiaru 
likwidacji Szkoły Podstawowej.

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

          Protokołowała:                                                                          Przewodniczył:

         Henryka Pilna                                                                           Ryszard Kalus
      Sekretarz Komisji                                                                Przewodniczący Komisji 


