
Protokół nr 22/12
z posiedzenia Komisji Oświaty i Spraw Społecznych

w dniu 28 września 2012 r.

pod przewodnictwem Przewodniczącego Komisji R. Kalusa.

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

Nieobecni radni: Dariusz Zdunek, Józef Potyszka, Zenon Szynka.

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:
1. Sekretarz Gminy i Miasta Kazimierz Orlef
2. Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Nowogrodźcu Anna 

Lityńska.

Temat posiedzenia:

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

4. Sprawy bieżące.

Przebieg posiedzenia:

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

Ad. 2. Protokół nr 21/12 z dnia 05 września 2012 r. został przyjęty jednogłośnie.
W głosowaniu udział brało 5 osób, „za” przyjęciem - 5, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” - 
0. 

Ad.  3.  Działalność  Miejsko  Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Nowogrodźcu 
omówiła  Pani  Anna  Lityńska  Kierownik  zakładu  budżetowego  przedstawiając  również 
wizualnie plan i wykonanie na poszczególne działania w roku 2011 i wykonanie za I półrocze 
2012 r.
Wydruk z przedstawionego materiału stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Komisja z uwagą wysłuchała przedstawionego materiału zadając dodatkowe pytania, na które 
otrzymała rzeczowe i wyczerpujące odpowiedzi. 
Komisja  nie  wnosi  uwag  co  do  działalności  zakładu  budżetowego  Miejsko  Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu pod kierownictwem Pani Anny Lityńskiej.



Ad. 4. 

Wnioski do budżetu na 2013 rok:
1. Komisja wnioskuje o rozpoczęcie prac dla inwestycji:

− oświatowej pn. „Budowa sali sportowej w Wykrotach”,
− utworzenie Zespołu Szkół w Wykrotach.

2. Komisja  wnioskuje o rozpoczęcie  prac dla  inwestycji  „Budowa świetlicy wiejskiej 
w Parzycach z szatnią dla sportowców”

3. Komisja wnioskuje o zakup kontenerów służących jako szatnie dla sportowców na 
terenie Gminy Nowogrodziec.

4. Komisja  wnioskuje  o  położenie  nawierzchni  asfaltowej  na  drodze  gminnej 
ul. Jodłowa.

5. Komisja  wnioskuje  o  naprawę  drogi  dojazdowej  od  Przyborska  do  posesji  Pana 
Storczyka (cz. dz. nr 120 i 550).

Wnioski do bieżącej realizacji:
1. Komisja  wnioskuje  o  przyspieszenie  realizacji  budowy  kanalizacji  ul.  Młyńska  – 

mieszkańcy skarżą się na opieszałość wykonawców.
2. Komisja  wnioskuje o  uporządkowanie  poboczy przy ul.  Ołdrzychowskiej  –  jest  to 

droga powiatowa, zarośnięte pobocza są uciążliwe dla mieszkańców.
3. Komisja wnioskuje o kontrole na cmentarzu przy ul. Sienkiewicza ponieważ młodzi 

ludzie  zanieczyszczają  groby  oraz  podcięcie  gałęzi  drzewa  obok  szaletu  (drzewo 
jesion).

4. Komisja wnioskuje o wyrównanie systemu odżywiania w szkołach. W Nowogrodźcu 
wydaje  się dwa posiłki  (dwa dania),  na terenie  gminy dzieci  jedzą jedno danie  na 
przemian (raz jest zupa w dniach np. poniedziałek – wtorek, a pozostałe dni drugie 
danie  i  w  następnym  tygodniu  odwrotnie).  Informacje  uzyskane  od  Kierownika 
Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu.

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

          Protokołowała:                                                                          Przewodniczył:

         Henryka Pilna                                                                           Ryszard Kalus
      Sekretarz Komisji                                                                Przewodniczący Komisji 


