
Protokół nr 26/13 
z posiedzenia Komisji Oświaty i Spraw Społecznych 

w dniu 29 stycznia 2013 r. 
 
pod przewodnictwem Przewodniczącego Komisji R. Kalusa. 
 
Godz. rozpoczęcia – 14:30 
Godz. zakończenia – 16:35 
 
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  
7. Bronisław Kopeć – członek 

Nieobecni radni: Dariusz Zdunek 
 
Ponadto w posiedzeniu udział wziął Sekretarz Gminy Kazimierz Orlef. 
 
Temat posiedzenia: 
 

1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia. 
3. Analiza Zarządzeń Burmistrza Nowogrodźca za rok 2012. 
4. Sprawy bieżące. 

 
Przebieg posiedzenia: 
 
Ad. 1. Otwarcia posiedzenia i przedstawienia porządku dokonał Przewodniczący Komisji    
R. Kalus. 
 
Ad. 2. Protokół nr 25/12 z dnia 14 grudnia 2012 r. został przyjęty jednogłośnie. 
W głosowaniu udział brało 6 osób, „za” przyjęciem - 6, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” 
– 0 (nieobecna radna B. Wójtowicz – spóźniona). 
 
Ad. 3. Komisja przeanalizowała następujące Zarządzenia Burmistrza Nowogrodźca: 
 

− 5/2012 z dnia 12 stycznia 2012 r. w sprawie podziału środków finansowych 
przeznaczonych na kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży 
szkolnej, 

− 11/2012 z dnia 01 lutego 2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do 
sprzedaży samochody pożarniczego STAR 266, 

− 12/2012 z dnia 01 lutego 2012 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż 
samochodu STAR 266, 

− 13/2012 z dnia 01 lutego 2012 r. w sprawie zasad przygotowania arkuszy organizacji 
szkół, dla których Gmin Nowogrodziec jest organem prowadzącym na rok szkolny 
2012/2013, 

− 16/2012 z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie powołania Punktu Kontaktowego Host 



Nation Suport (HNS), 
− 21/2012 z dnia 06 marca 2012 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji 

Mieszkaniowej, 
− 48/2012 z dnia 14 maja 2012 r. w sprawie powołania Likwidatora Szkoły 

Podstawowej w Godzieszowie, 
− 65/2012 z dnia 04 lipca 2012 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora 

Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Nowogrodźcu, 
− 79/2012 z dnia 07 sierpnia 2012 r. w sprawie powołania Administratora 

Bezpieczeństwa Informacji oraz Administratora Systemu Informatycznego w Urzędzie 
Miejskim w Nowogrodźcu, 

− 80/2012 z dnia 13 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia zakresu oraz godzin pracy 
Punktu Informacji Turystycznej, Edukacyjnej i Kulturalnej w Nowogrodźcu (Komisja 
uważa, że Punkt powinien być otwarty 3-4 godziny dziennie). 

 
Komisja nie wniosła uwag. 
 
Ad. 4. Obecny na posiedzeniu Sekretarz GiM K. Orlef wysłuchał sprawy zgłoszone przez 
radnych: 
 

1) radny M. Jurewicz zwrócił się z prośbą, aby powróciły zdjęcia pamiątkowe, dyplomy 
itp., które były umieszczone w gablocie Szkoły Podstawowej w Godzieszowie – po 
odzyskaniu zostaną wyłożone w remizie OSP; 

 
2) radny Br. Kopeć przedstawił sprawę bałaganu na działce naprzeciw młyna przy ul. 

Młyńskiej; 
 

3) radna B. Wójtowicz zwróciła się z prośbą o załatanie dziur na moście przy wjeździe 
do centrum Wykrot oraz odpowiednią organizację przy budowie sali gimnastycznej w 
Wykrotach; 

 
4) radny Z. Szynka zwrócił się z prośbą o odśnieżenie dróg bocznych gminnych oraz o 

wyjaśnienie sprawy zgłaszanej przez mieszkańca Stanisława Antoniszyna podczas 
dyżurów radnych; 

 
Komisja postanowiła wystąpić z wnioskiem do Burmistrza Nowogrodźca o wyjaśnienie 
sprawy zgłaszanej podczas dyżurów radnych przez mieszkańca Pana Stanisława 
Antoniszyna zam. Nowogrodziec Ołdrzychowska 6 dotyczącej drogi dojazdowej.  
W głosowaniu udział brało 7 osób, „za” wnioskiem - 7, „przeciw” - 0, „wstrzymujących 
się” – 0. 
 
5) Przewodniczący Komisji R. Kalus: 

− zwrócił uwagę, że pojemniki do segregacji nie powinny być ustawione na 
stadionie z uwagi na brak dostępu np. w godzinach wieczornych, 

− poprosił o przyspieszenie dostarczenia większej ilości pojemników do segregacji, 
− uważa, że opłata wpisowa w kwocie 500 zł za udział w Halowym Turnieju Piłki 

Nożnej o Puchar Burmistrza Nowogrodźca jest za wysoka, 
 

6) radny J. Potyszka zwrócił się z prośbą o przeznaczenie środków finansowych na 
oznakowanie pionowe dróg. 

 



Wobec zrealizowania porządku posiedzenia Przewodniczący Komisji R. Kalus o godz. 16:35    
zamknął posiedzenie.  
 
          Protokołowała:                                                                          Przewodniczył: 
 
 
      Jolanta Janeczko                                                                           Ryszard Kalus 
                                                                                                   Przewodniczący Komisji  
 


