
Protokół nr 16/12
z posiedzenia Komisji Oświaty i Spraw Społecznych

w dniu 17 lutego 2012 r.

pod przewodnictwem Przewodniczącego Komisji R. Kalusa.

Godz. rozpoczęcia – 14:30
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. Bronisław Kopeć – członek 

Nieobecni radni: Zenon Szynka, Józef Potyszka.

Ponadto w posiedzeniu udział wzięły:
1. Z-ca burmistrza Nowogrodźca I. Janiec
2. Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu E. Szwed

Temat posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3. 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.

4. Sprawy bieżące.

Przebieg posiedzenia:

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

Ad. 2. Protokół nr 15/12 z dnia 20 stycznia 2012 r. został przyjęty jednogłośnie.
W głosowaniu udział brało 6 osób, „za” przyjęciem - 6, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” - 
0. 

Ad. 3. Przedstawienie wyników wykorzystania dotacji z budżetu gminy w 2011 r. dokonała 
Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu E. Szwed, zatrudniona na tym 
stanowisku od dnia 21.04.2011 r. 
Z przeznaczonych dotacji na 2011 r. dla  Gminnego Centrum Kultury i Sportu
plan wydatków 1.133.394,84 zł ogółem
w tym na biblioteki 313.956,27 zł
Gminne Centrum Kultury i Sportu 819.438,57 zł
dochody własne  Gminnego  Centrum Kultury i  Sportu 199.894,84 zł,  w tym z  wynajmu 
świetlic 23.036.07 zł.



W 2011 r.  wykonano remonty w bibliotece  w Gierałtowie  na kwotę 50.000,00 zł. 
Wymieniono okna, podłogi pomalowano pomieszczenia biblioteczne. Powiększono bibliotekę 
o  jedno pomieszczenie.  Zlikwidowano  przejście  dla  Koła  Gospodyń  Wiejskich  od  strony 
biblioteki i umożliwiono wejście od strony punktu lekarskiego. Wykonano zaplecze socjalne 
na  parterze  biblioteki  poprzez  podzielenie  pomieszczenia.  Wykonano  remont  schodów 
i poręczy. 
W budynku Świetlicy Wiejskiej w Wykrotach zatrudniono palacza na umowę zlecenie, palacz 
posiada uprawnienia do obsługi pieca. Został zobowiązany do częstego wypompowywania 
wody z kotłowni w celu bezpieczeństwa. 
Wymieniono również piec CO w budynku Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Parzycach.

Wszystkie nieruchomości będące w zarządzie  Gminnego Centrum Kultury i Sportu 
posiadają książki obiektów i niezbędną dokumentację. 
Dyrektor   Gminnego  Centrum Kultury i  Sportu  przygotowuje  nowe umowy użytkowania 
świetlic wiejskich oraz cenniki, zastosuje również ulgi dla konkretnych grup społecznych.
Dotacje dla zespołów folklorystycznych nie będą dzielone, lecz środki otrzymane z budżetu 
wydatkowane na konkretny cel.
Planuje  się  salę  gimnastyczną  przy ul.  Lubańskiej  przeznaczyć  na salę  kinową,  teatralną. 
Zagospodarowanie wokół sali na kawiarenki, czy imprezy kulturalne. 
Kalendarz imprez na rok 2012 jest sporządzony. Planuje się pozyskanie środków na zakup 
nowych woluminów do bibliotek. 

Działalność merytoryczna  Gminnego Centrum Kultury i Sportu to przede wszystkim 
(2011  r.)  Finał  Wielkiej  Orkiestry  Świątecznej  Pomocy,  Koncert  Noworoczny,  różnego 
rodzaju  konkursy,  Międzynarodowy  Festiwal  Muzyczny  „Muzyka  u  J.I.  Schnabla”,  Dni 
Gminy  i  Miasta  Nowogrodziec,  Pecenica  w  Gościszowie,  Dożynki,  Święto  Chleba  w 
Milikowie, Gwiazdka Życzliwości na Rynku w Nowogrodźcu.

Działalność  biblioteki  to  różne  wystawy  książkowe,  rocznicowe,  tematyczne 
i  literackie.  Zajęcia  plastyczne z dziećmi,  Zgadnij  Zgadula,  warsztaty na których uczą się 
dzieci robienia pisanek, serwetek, kwiatów z bibuły.

Działalność  sportowa:  organizowanie  różnych  turniejów  na  boiskach,  halach 
sportowych.  Organizowanie  turnieju  strzeleckiego,  szachowego,  biegi  uliczne,  zawody 
wędkarskie itp. 

W 2011  r.  zatrudnienie  w  Gminnym  Centrum Kultury  i  Sportu  wynosiło  ogółem 
20 pracowników, obecnie 13 pracowników, 1 osoba na wypowiedzeniu, 1 osoba na zasiłku 
chorobowym.  Dyrektor  Gminnego  Centrum Kultury  i  Sportu  zwróciła  się  do  Burmistrza 
Nowogrodźca o wyrażenie zgody na zatrudnienie 1 osoby na 0,5 etatu do prowadzenia spraw 
związanych z dokumentacją prowadzoną dla obiektów. 

Ad. 4. Sprawy bieżące.

1. Komisja zapoznała  się z pismem Burmistrza Nowogrodźca znak WK.6812.10.2011 
z dnia 05.01.2012 r. informującego Komisję o sposobie załatwienia wniosku Komisji 
z dnia 19.08.2011 r. dot. przeglądu wałów usypanych wzdłuż rzeki Kwisy.

Jak z informacji  wynika sprawa została  przekazana do Regionalnego Zarządu Gospodarki 
Wodnej we Wrocławiu (brak informacji o dacie przekazania pisma).

2. Komisja zapoznała się z petycją mieszkańców wsi Godzieszów w sprawie utworzenia 
szkoły niepublicznej z dnia 13.02.2012 r. 

Komisja  pozytywnie  oceniła  troskę  mieszkańców  o  dalsze  losy  dzieci  i  sposobu  dalszej 
edukacji. 
Obecna na posiedzeniu Z-ca Burmistrza I. Janiec przedstawiła informację o Fundacji „Świat 



z  uśmiechem”  mająca  swoją  siedzibę  w  Oleśnicy.  Prezesem  Fundacji  jest  P.  Agnieszka 
Joanna  Grażyńska.  Fundacja  jest  zarejestrowana  w KRS 0000328521,  jest  to  organizacja 
pozarządowa posiadająca status organizacji pożytku publicznego. Celem statutowym Fundacji 
„Świat z uśmiechem”  jest działalność dobroczynna oraz charytatywno – opiekuńcza w sferze 
pożytku publicznego. 
Fundacja realizuje swoje cele poprzez działalność:

1) nieodpłatna polegająca na prowadzeniu poradnictwa społecznego, spotkań, seminaria 
formacyjne, organizowanie różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży, również 
niepełnosprawnej z rodzin dysfunkcyjnych;

2) działalność  odpłatna  pożytku  publicznego:  organizowanie  i  finansowanie  obozów, 
szkoleń, wydawnictwa, publikacje.

Fundacja nie prowadziła szkoły i nie ma w swoim statucie takiej działalności. 
Prezes  Fundacji  nie  dość  należycie  zajmuje  się  problemem  objęcia  nauczania 
w Godzieszowie. 
Rozbudzone  nadzieje  mieszkańców  powodują  zwrócenie  się  do  Rady  Miejskiej  w  celu 
pomocy w organizacji oświaty publicznej. 
Komisja może rozmawiać w tym temacie z mieszkańcami i Fundacją na zorganizowanym 
spotkaniu. 

3. Komisja  wnioskuje  o  wystąpienie  do  Zarządu  Dróg  Powiatowych  w  Bolesławcu 
w sprawie  zabezpieczenia  brzegu rzeki  Kwisy na  wysokości  budynku  nr  37  obok 
mieszkańca Pana Jasińskiego w Parzycach.

Uzasadnienie: woda podmywa pobocze drogi.

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

          Protokołowała:                                                                          Przewodniczył:

         Henryka Pilna                                                                           Ryszard Kalus
      Sekretarz Komisji                                                                Przewodniczący Komisji 


