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Protokół nr 25/12 
z posiedzenia Komisji Oświaty i Spraw Społecznych 

w dniu 14 grudnia 2012 r. 
 
pod przewodnictwem Przewodniczącego Komisji R. Kalusa. 
 
Godz. rozpoczęcia – 14:00 
Godz. zakończenia – 16:20 
 
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. Józef Potyszka – członek  
6. Zenon Szynka – członek  

Nieobecni radni: Bronisław Kopeć, Dariusz Zdunek. 
 
Ponadto w posiedzeniu udział wziął Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich. 
 
Temat posiedzenia: 
 

1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia. 
3. Opiniowanie projektu budżetu na 2013 rok. 
4. Opracowanie planu pracy na 2013 rok. 
5. Sprawy bieżące. 

 
Przebieg posiedzenia: 
 
Ad. 1. Otwarcia posiedzenia i przedstawienia porządku dokonał Przewodniczący Komisji    
R. Kalus. 
 
Ad. 2. Protokół nr 24/12 z dnia 26 listopada 2012 r. został przyjęty jednogłośnie. 
W głosowaniu udział brało 5 osób, „za” przyjęciem - 5, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” 
– 0 (spóźniona randa H. Pilna).  
 
Ad. 3. Burmistrz Nowogrodźca R. Relich omówił treść projektu uchwały budżetowej. 
Następnie poprosił o pytania lub uwagi do przedstawionego projektu budżetu na 2013 rok. 
 
Przewodniczący Komisji R. Kalus zadał pytanie, dlaczego została zaplanowana budowa 
boiska wielofunkcyjnego w Milikowie? 
 
Burmistrz Nowogrodźca R. Relich odpowiedział, że jest to wniosek p. sołtys przyjęty do 
budżetu na etapie projektowania. Jest to boisko wielofunkcyjne o nawierzchni sztucznej 
jednopłytowej dla dzieci i młodzieży. Argumentem przemawiającym za realizacją tej 
inwestycji jest to, że gmina posiada budynek po Ochotniczej Straży Pożarnej, który jest 
budynkiem wolnostojącym i obecnie nie zagospodarowanym. W przypadku wybudowania 
boiska mógłby służyć jako szatnia lub zaplecze dla tego boiska. Przez ostatnie lata w 
Milikowie nie były realizowane tego rodzaju inwestycje samodzielnie. Jeżeli chodzi o 
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świetlicę, były to dotacje zadań wynikających nie tylko ze współpracy, ale z inicjatywy p. 
sołtys. Natomiast droga i melioracja potoku była wynikiem współpracy z Dolnośląskim 
Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych Oddział w Lwówku Śl. Stąd inwestycja budowa 
boiska wydaje się być uzasadniona.  
 
Przewodniczący Komisji R. Kalus poinformował, że dzieci z Milikowa korzystają z Orlika w 
Nowogrodźcu i należałoby zastanowić się nad budową boiska w miejscowości gdzie jest 
szkoła np. w Gościszowie i będzie bardziej wykorzystane.  
 
Burmistrz Nowogrodźca R. Relich odpowiedział, że wniosek został przyjęty do projektu po 
uzasadnieniu wniosku przez p. Sołtys. Z obserwacji wynika, że to miejsce przyjęło się do gry 
w piłkę nożną. Jeżeli chodzi o Gościszów – wnioskowane jest od kilku lat boisko w 
Gościszowie. Wynika z tego, że miałyby powstać dwa boiska, jedno w Milikowie jako mały 
orlik czyli boisko wielofunkcyjne o sztucznej nawierzchni z atrakcjami jak orlik w 
Nowogrodźcu. Drugie boisko w Gościszowie (w związku z tym, że powstał klub) trawiaste, 
pełnowymiarowe, z zapleczem itd. Wniosek jest do rozstrzygnięcia, ale należy się zastanowić 
co jest priorytetem, ponieważ trudno jest udźwignąć dwa zadania jednocześnie.  
 
(na posiedzenie przybyła spóźniona radna H. Pilna – od tego momentu w posiedzeniu 
uczestniczyło 6 osób). 
 
Radny J. Potyszka stwierdził, że podobna sytuacja jest w Czernej gdzie również nie ma 
boiska.  
 
Burmistrz Nowogrodźca R. Relich poinformował, że powierzchnia boiska w Milikowie z 
uwagi na możliwości zabudowy, które są w tym miejscu częściowo ograniczone będzie nie 
znacznie większa od pola boiska do koszykówki.  
Przyjmuje zgłaszane argumenty i nie neguje ich. Pani sołtys – radna przedstawi swoje 
argumenty. Rada ma pełne prawo do składania wniosków, a ostatecznie Komisja Rozwoju 
Gospodarczego i Budżetu będzie rekomendować, albo nie.  
 
Radny J. Potyszka poinformował, że co roku składa wniosek do budżetu w sprawie budowy 
boiska w Czernej. 
 
Burmistrz Nowogrodźca R. Relich odniósł się do wypowiedzi radnego J. Potyszki. Sala 
gimnastyczna przy Szkole Podstawowej w Czernej jest niewykorzystana w pełni. Jest dużo 
godzin wolnych i nie wie dlaczego tak się dzieje – czy barierą jest odpłatność, czy współpraca 
z dyrektorem? Owszem, boisko jest innym obiektem – otwartym i nie wymaga opiekuna. 
Odnośnie boiska w Gościszowie, p. radny wspólnie z radą sołecką, mieszkańcami i p. 
dyrektor szkoły powinni podjąć kierunkową decyzję odnośnie lokalizacji.  
 
Radny Z. Szynka uważa, że boisko na pograniczu Milikowa i Gościszowa udoskonalić i 
doposażyć, aby mogły odbywać się rozgrywki. Natomiast sprawą priorytetową jest boisko 
wielofunkcyjne przy szkole.  
 
Radny J. Potyszka poinformował, że wszystkie place zabaw, które powstały w 
poszczególnych miejscowościach finansowane były z budżetu gminy, a plac zabaw w Czernej 
finansowany był ze środków zewnętrznych. Skoro Czerna nie korzystała ze środków budżetu 
gminy, to proponuje zaplanować chociaż budowę boiska. 
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Radna H. Pilna odniosła się do wypowiedzi radnego J. Potyszki. W Czernej powstał dom 
przedpogrzebowy, który w dużej części budowali mieszkańcy. Poza tym, budowana była 
świetlica wiejska i inne sytuacje, które mobilizowały mieszkańców do czynów społecznych. 
Uważa, że mieszkańcy wsi Czerna (chyba jako jedyni w gminie) od zawsze byli chętni i dbali 
o to, aby coś było.   
 
Burmistrz Nowogrodźca R. Relich poinformował, że był zadowolony z wniosku p. sołtys o 
budowę boiska w Milikowie, bo jest zgodny z oczekiwaniem mieszkańców. P. sołtys 
argumentowała tym, że nie ma szkoły, nie ma kościoła, świetlica wiejska była i jest 
remontowana oraz prowadzona przez p. sołtys (uważa, że z dobrymi efektami, które są 
widoczne).  
 
Radna H. Pilna poruszyła sprawę szatni – p. sołtys z Milikowa twierdzi, że wybudowali sami 
szatnię na boisku ponieważ jest to jej zasługa i jej męża. Natomiast, pamięta sytuacje kiedy to 
P. Chudaś z Burmistrzem Szczerbieniem załatwili materiał do budowy i być może firma męża 
p. sołtys pomogli wybudować szatnię.  
Następnie poparła propozycję lokalizacji boiska w Gościszowie.  
 
Burmistrz Nowogrodźca R. Relich poprosił, aby realnie stąpać po ziemi, a nie roztaczać 
obietnic, które nie będzie można zrealizować. Pan Ludwik Torba z Panem Eugeniuszem Katą 
wnioskowali osobiście o budowę boiska przy Szkole Podstawowej w Gościszowie. Wniosek 
został zanotowany i nie był rozważany na etapie przyjmowania wniosku o budowę boiska w 
Milikowie. Wcześniej tą sprawą nie zajmowano się bo nie było klubu w Gościszowie. 
Ponadto, wielkość sali gimnastycznej w Gościszowie pozwala na rozgrywki, nawet w piłkę 
nożną halową.  
 
Radny M. Jurewicz podziękował Burmistrzowi i Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i 
Sportu za udostepnienie sali gimnastycznej w Godzieszowie. Jak istniała szkoła to nie było do 
niej dostępu. Następnie poprosił, aby boisko w Godzieszowie dopisać do umowy na 
utrzymanie zieleni oraz poprosił o pomoc w sprawie naprawy dachu sali gimnastycznej. 
 
Radna B. Wójtowicz zwróciła się z prośbą o poprawę stanu drogi w miejscowości Wykroty 
ul. Kopernika. 
 
Burmistrz Nowogrodźca R. Relich odpowiedział, że zgodnie z wnioskiem Rady podjął 
decyzję, że jedna droga rocznie w miejscowości. Droga przy ul. Kopernika zostanie 
wykonana w przyszłym roku technologią tłuczniową i oczekiwanie zostanie spełnione.  
 
Radna B. Wójtowicz zadała pytanie kiedy zakończy się budowa placu zabaw w Zagajniku? 
 
Burmistrz Nowogrodźca R. Relich odpowiedział, że wykonawca nie wykonał zadania w 
terminie i gmina zobligowana jest do naliczenia kar umownych. Ponadto obecne warunki 
atmosferyczne nie pozwalają na dokończenie placu.  
 
Radny M. Jurewicz zwrócił się z prośbą, aby dzieci z Godzieszowa zapraszać do uczestnictwa 
w uroczystościach oraz zobowiązał się do przygotowania dzieci do występów. Ponadto 
podziękował za wsparcie ostatniej uroczystości w Godzieszowie.  
 
Po wyczerpującej dyskusji Przewodniczący Komisji R. Kalus poddał pod głosowanie 
wniosek, aby w planie wydatków majątkowych na 2013 rok dokonać zmiany lokalizacji 
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budowy wielofunkcyjnego boiska. Uzasadniając tym, że boiska sportowe powinny 
powstawać przy szkołach, ponieważ będą najlepiej wykorzystywane, dlatego wnioskuje się o 
budowę boiska w Gościszowie. 
 
Wniosek został przyjęty. 
W głosowaniu udział brało 6 osób, „za” wnioskiem - 4, „przeciw” - 1, „wstrzymujących się” 
– 1.  
 
Ad. 4. Komisja ustaliła plan pracy Komisji na 2013 rok: 
 

1. Analiza Zarządzeń Burmistrza Nowogrodźca za rok 2012. 
2. Analiza działalności Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu pod 

względem merytorycznym i finansowym (łącznie z planem) z wykorzystaniem dotacji 
budżetowych za rok 2012 przeznaczonych na remonty obiektów tj. świetlic i bibliotek, 
przedłożenia książek obiektów. 

3. Ocena wykonania budżetu za 2012 rok. 
4. Ocena działalności Zakładu Obsługi Szkół za 2012 rok i plan na 2013 rok: 
− dowóz dzieci do szkół, 
− współpraca z samorządami wiejskimi z udziałem Sołtysów, 
− współpraca z organizacjami pozarządowymi. 
5. Analiza działalności służby zdrowia w mieście i gminie za 2012 rok i plany na 2013 

rok: 
− ośrodki zdrowia, 
− Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, 
− Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej. 
6. Ocena rozwoju kultury fizycznej i sportu w gminie i mieście za 2012 rok plany na 

2013 rok: 
− promocja, 
− obiekty sportowe, 
− szatnie w klubach sportowych, 
− udział w posiedzeniu prezesów klubów sportowych, 
− podział środków na kluby sportowe. 
7. Ocena bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście i gminie za rok 2012  i plan 

na 2013 rok: 
− Komisariat Policji, 
− Straż Miejska, 
− Ochotnicze Straże Pożarne – z udziałem prezesów OSP, 
− ratownictwo. 
8. Ocena działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu 

za rok 2012 i plan na 2013 rok (świadczenia, zasiłki, pomoc w naturze, dodatki 
mieszkaniowe, usługi opiekuńcze, dożywianie uczniów, opieka nad osobami 
niepełnosprawnymi)  wraz z działalnością Domu Dziennego Pobytu. 

9. Dowożenie dzieci do szkół, ochrona przyrody i zabytków. 
10. Przegląd dróg gminnych. 
11. Podsumowanie pracy Komisji za rok 2013. 
12. Ocena realizacji wniosków Komisji za 2013 rok. 
13. Opiniowanie projektu budżetu na 2014 rok. 
14. Opracowanie planu pracy na 2014 rok. 
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Ad. 5. Komisja wypracowała bieżące wnioski: 
 

1. Komisja wnioskuje o wpisanie do wykazu dróg przewidzianych do odśnieżania dróg 
gminnych wewnętrznych w Gościszowie przy posesjach nr: 68 (P. Józef 
Troszczyński), 69 (P. Stanisław Wilk) oraz 214 (P. Zygmunt Misiewicz – stara 
mleczarnia w Gościszowie). 

W głosowaniu udział brało 6 osób, „za” wnioskiem - 6, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” 
– 0.  
 

2. Komisja wnioskuje o włączenie boiska w Godzieszowie do umowy na utrzymanie 
zieleni. 

W głosowaniu udział brało 6 osób, „za” wnioskiem - 6, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” 
– 0.  
 
Wobec zrealizowania porządku posiedzenia Przewodniczący Komisji R. Kalus o godz.16:20    
zamknął posiedzenie.  
 
          Protokołowała:                                                                          Przewodniczył: 
 
 
      Jolanta Janeczko                                                                           Ryszard Kalus 
                                                                                                   Przewodniczący Komisji  
 


