
1 
 

Protokół nr 27/13 
z posiedzenia Komisji Oświaty i Spraw Społecznych 

odbytego w dniach 25 lutego i 07 marca 2013 r. 
 
pod przewodnictwem Przewodniczącego Komisji R. Kalusa. 
 
Godz. rozpoczęcia – 14:30 
 
W posiedzeniu udział wzięli: 

1. Ryszard Kalus – Przewodniczący Komisji 
2. Henryka Pilna – Sekretarz Komisji 
3. Michał Jurewicz – członek  
4. Józef Potyszka – członek  
5. Zenon Szynka– członek  
6. Bronisław Kopeć – członek 

 
Nieobecni radni: Barbara Wójtowicz, Dariusz Zdunek. 
 
Temat posiedzenia: 
 

1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Przyjęcie protokołu z ostatniego 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 2012 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 26/13 z dnia 29 stycznia 2013 r. został przyjęty jednogłośnie. 
W głosowaniu udział brało 6 osób, „za” przyjęciem - 6, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” 
– 0. 
 
Ad. 3. W związku z chorobą Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu 
ustalono, że temat zostanie omówiony w II części posiedzenia tj. w dniu 07 marca 2013 r. o 
godz. 15:00. 
 
Ad. 4. Komisja zapoznała się z odpowiedzią na wniosek Komisji dotyczący sprawy Pana 
Stanisława Antoniszyna.  
Komisja uważa, że sprawa powinna być w sposób jednoznaczny załatwiona.   
 
Komisja wypracowała następujące wnioski: 

1. Komisja wnioskuje o dołączenie do odśnieżania następujących dróg gminnych: 
− Gościszów posesje nr:  68 – 69, 40 – 34, 167 – 163 oraz 214 – 217, 
− Czerna posesje nr: 230 – 232. 
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2. Komisja wnioskuje o dokonanie przeglądu dróg gminnych celem ustawienia oraz  
uzupełnienia brakującego oznakowania pionowego.  

3. Komisja wnioskuje o dodatkowe oświetlenie drogowe w miejscowościach: 
− Parzyce obok posesji nr: 39a, 61, 140, 
− Gościszów obok posesji nr: 93 – 97, 162, 186, 262 – 266, 298. 
4.  Komisja wnioskuje o zakup kontenera na szatnię sportową w Parzycach.  
5. W związku z licznymi kradzieżami, Komisja proponuje wprowadzenie patroli 

nocnych Straży Miejskiej.  
W wyniku głosowania powyższe wnioski zostały przyjęte jednogłośnie. 
W głosowaniu udział brało 6 osób, „za” przyjęciem wniosków - 6, „przeciw” - 0, 
„wstrzymujących się” – 0. 
 
W tym momencie Przewodniczący Komisji R. Kalus zakończył I część posiedzenia. 
 
II część posiedzenia odbyła się z udziałem Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Sportu w 
Nowogrodźcu E. Szwed. 
 
Obecnych 6 radnych.  
Nieobecni radni: J. Potyszka, B. Wójtowicz. 
 
Ad. 3. Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu E. Szwed przedstawiła 
informację nt. wykonanych remontów w 2012 roku: 

− naprawa dachu i orynowanie budynku Świetlicy Wiejskiej w Parzycach – 1.834,16 zł 
(działanie nie zaplanowane), 

− remont sanitariatu damskiego i korytarza w Wiejskim Domu Kultury w Gościszowie – 
23.144,18 zł oraz 1.000,00 zł na przedmiar robót, inwentaryzację, projekt, kosztorys 
inwestorski i nadzór (były to środki z dotacji), natomiast ze środków własnych 
zakupiono farbę i Rada Sołecka z mieszkańcami pomalowała świetlicę, 

− remont schodów i ocieplenie przybudówki WC w punkcie lekarskim w Gierałtowie – 
7.000,00 zł, 

− dostawa i montaż wkładu kominowego w budynku w Zebrzydowej – działanie nie 
planowane ponieważ doszło do zdarzenia, że zaczął się ulatniać dym z komina i było 
to bezpośrednim zagrożeniem dla mieszkańców i dla dzieci z przedszkola – 5806,40 
zł, 

− wymiana pompy centralnego ogrzewania w Wiejskim Domu Kultury w Czernej – 
3.000,00 zł, 

− wymiana pieca w Wiejskim Domu Kultury w Gościszowie – 5.500,00 zł, 
− zakup materiałów na remont filii biblioteki w Gościszowie. 

Razem wydatkowano na remonty kwotę 50.427,13 zł, z czego dotacja wynosiła 43.927,13 zł, 
własne środki 6.500,00 zł.  
 
Następnie członkowie Komisji zadawali pytania, na które odpowiedzi udzielała Dyrektor 
Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu E. Szwed: 
 
Radna H. Pilna – w jaki sposób budynek Gminnego Centrum Kultury i Sportu w 
Nowogrodźcu jest zabezpieczony przed włamaniem? 
Odp.: budynek nie ma żadnego zabezpieczenia. 
 
Radny D. Zdunek – czy budynek punktu lekarskiego w Gierałtowie jest w zarządzie 
Gminnego Centrum Kultury i Sportu? 
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Odp.: tak, cały budynek i jest oddany w użytkowanie dla punktu lekarskiego. 
 
Radny D. Zdunek – jakie planowane są inwestycje w 2013 roku? 
Odp.: największą zaplanowaną inwestycją na 2013 rok jest remont świetlicy w Czernej (dach 
z ociepleniem, wymiana instalacji elektrycznej, modernizacja kotłowni). Na dzień dzisiejszy 
wykonano przedmiar robót kosztorys inwestorski. 
 
Przewodniczący Komisji R. Kalus – jak będzie wyglądać ogrodzenie wokół budynku? 
Odp.: na chwilę obecną będzie ogrodzony front i część do zjazdu garażu. Parking zostanie 
wyłożony kostką. 
 
Radny D. Zdunek – czy jest robiona inwentaryzacja obiektów zarządzanych przez Gminne 
Centrum Kultury i Sportu? 
Odp.: Gminne Centrum Kultury i Sportu nie zajmuje się inwentaryzacją tylko posiada książkę 
środków trwałych, w której są wpisane budynki przekazane do administrowania i część na 
podstawie umowy użyczenia. Co roku dokonywane są przeglądy stanu technicznego 
budynków.  
 
Radny D. Zdunek – czy zwraca się koszt utrzymania świetlicy w Zebrzydowej z wynajmu? 
Odp.:  w chwili obecnej nie, z uwagi na wysokie opłaty za energię elektryczną. 
 
Radny Z. Szynka – czy dalej za wynajem sali obowiązuje kwota 100 zł? 
Odp.: kwota dalej obowiązuje, Cennik nie został zmieniony ponieważ są podpisane 
porozumienia za czasów poprzednich kadencji sołtysów, które na dzień dzisiejszy 
obowiązują.  
 
Radny M. Jurewicz – poruszył sprawę sali w Godzieszowie oraz przestawienia alarmu. 
Odp.:  sala ma być wykorzystana jako świetlica środowiskowa. 
Radni M. Jurewicz i R. Kalus opowiedzieli się za przekształceniem remizy w Godzieszowie 
na świetlicę środowiskową. 
 
Radny Br. Kopeć – co z budynkiem w Parzycach? 
Odp.: czekamy na chętnego, budynek wymaga kapitalnego remontu. 
 
W związku z brakiem pytań, Przewodniczący Komisji R. Kalus podziękował Dyrektor 
Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu E. Szwed za udział w posiedzeniu. 
 
Wobec zrealizowania porządku posiedzenia, Przewodniczący Komisji R. Kalus o godz. 16:10   
zamknął posiedzenie.  
 
          Protokołowała:                                                                          Przewodniczył: 
 
 
      Jolanta Janeczko                                                                           Ryszard Kalus 
                                                                                                   Przewodniczący Komisji  
 
 


