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Protokół nr 29/13 

z posiedzenia Komisji Oświaty i Spraw Społecznych 

odbytego w dniu 29 maja 2013 r. 

 

pod przewodnictwem Przewodniczącego Komisji R. Kalusa. 

 

Godz. rozpoczęcia – 14:30 

Godz. zakończenia – 17:10 

 

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. Bronisław Kopeć – członek 

Nieobecni radni: Dariusz Zdunek, Zenon Szynka. 

 

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:  

1. Naczelnik Wydziału Finansowego Marianna Ludkiewicz 

2. Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Eugeniusz Pańków 

3. Kierownik Zakładu Obsługi Szkół Marta Kołodziejska 

 

Temat posiedzenia: 

 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia. 

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. 

5. Współpraca z samorządami wiejskimi z udziałem Sołtysów, 

6. Współpraca z organizacjami pozarządowymi. 

7. Sprawy bieżące. 

 

Przebieg posiedzenia: 

 

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

R. Kalus. 

 

Ad. 2. Protokół nr 28/13 z dnia 25 kwietnia 2013 r. został przyjęty jednogłośnie. 

W głosowaniu udział brało 6 osób, „za” przyjęciem - 6, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” 

– 0. 

 

Ad. 3. Informację złożyła Naczelnik Wydziału Finansowego M. Ludkiewicz.  

Dochody w pierwotnym planie zaplanowane były w wysokości 38.465.500 zł. Po dokonanych 

zmianach w 2012 r. plan  wyniósł 38.023.744,67 zł. Plan dochodów budżetowych w 2012 

roku został zrealizowany w kwocie 37.890.619,81 zł.  

Wydatki po dokonanych zmianach w 2012 r. wyniosły 40.386.416,67 i zostały wykonane w 

wysokości 37.162.727,85 zł. Różnica pomiędzy wykonanymi dochodami, a wydatkami 

zamknęła się kwotą 727.891,96 zł, co stanowi nadwyżkę. Uruchomiono wolne środki z 
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ubiegłego roku w wysokości 543.768,26 zł. W 2012 roku wyemitowano obligacje komunalne 

za 5.000.000 zł. Przychody stanowiły 5.543.768,26 zł. Spłacono wszystkie zobowiązania z 

tytułu zaciągniętych kredytów – kwota 3.177.328,00 zł.  

W dalszej części Naczelnik Wydziału Finansowego omówiła wykonanie dochodów wg. 

rodzajów (tabela na stronie 5 sprawozdania z realizacji budżetu) oraz występujące zaległości 

(tabela na stronie 7 sprawozdania z realizacji budżetu). 

 

Ad. 4. Kierownik Zakładu Obsługi Szkół M. Kołodziejska złożyła informację z wykonania 

zadań edukacyjnych przez Zakład Obsługi Szkół w Nowogrodźcu w 2012 roku, która stanowi 

załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.  

Następnie przedstawiła informację z wykonania dowozu w Gminie Nowogrodziec w roku 

2012 oraz w okresie od 01 stycznia 2013 r. do 30 kwietnia 2013 r., która stanowi załącznik nr 

2 do niniejszego protokołu. 

 

W trakcie dyskusji poruszono następujące sprawy: 

 

Radna H. Pilna: 

 zadała pytanie odnośnie wydatków na dokształcanie nauczycieli, w 2012 roku 

wydatki wykonano w wysokości 40,36% - czy nauczyciele nie chcieli się dokształcać, 

czy nie mieli możliwości? 

Kierownik Zakładu Obsługi Szkół M. Kołodziejska odpowiedziała, że plany doskonalenia 

składane są do końca listopada i są to plany, które uwzględniają najważniejsze potrzeby szkół 

związane z dokształcaniem nauczycieli. Często występuje taka sytuacja, że w trakcie roku 

dana forma doskonalenia jest finansowana ze środków unijnych, gdzie zakład płaci tylko 

delegacje oraz część nauczycieli rezygnuje z planowanych wcześniej studiów z uwagi, że są 

drogie.  

 zadała pytanie odnośnie wydatków na pomoc materialna dla uczniów – w 2012 roku 

wydatki wykonano w wysokości 84,07% – o co tu chodzi? 

Kierownik Zakładu Obsługi Szkół M. Kołodziejska odpowiedziała, że nie ma kompetencji w 

tym zakresie dlatego, że tą pomocą materialną zajmuje się Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej. Może się wypowiedzieć w kwestii wyprawki szkolnej, która też nie jest 

wykorzystana dlatego, że rozporządzenie dotyczące wyprawki szkolnej – dochód na członka 

rodziny to jest kryterium dochodowe jak w Ośrodku Pomocy Społecznej, czyli bardzo niskie i  

niestety gro uczniów z uwagi na to kryterium nie kwalifikuje się.  

 zadała pytanie, ile w chwili obecnej dokłada się do szkół? 

Kierownik Zakładu Obsługi Szkół M. Kołodziejska odpowiedziała, że dużo się dokłada. W 

niektórych szkołach sytuacja po sezonie grzewczym to ¾ wykonania planu, a w niektórych ½ 

wykonania planu.  

 zadała pytanie, czy zespół kadrowy będzie na tym samym poziomie? 

Kierownik Zakładu Obsługi Szkół M. Kołodziejska odniosła się do sytuacji bieżącej. Jedna 

osoba jest na zwolnieniu, jedna osoba będzie na urlopie macierzyńskim i w takich sytuacjach 

nie zatrudnia się osób na zastępstwo. Praca jest rozkładana na wszystkich pozostałych 

pracowników.   

 zadała pytanie, czym zajmują się osoby, które pozostały w szkołach? 

Kierownik Zakładu Obsługi Szkół M. Kołodziejska odpowiedziała, że prowadzą wszystkie 

sprawy szkoły czyli uczniowskie tj. legitymacje, księgi uczniów, sprawozdania dotyczące 

uczniów oraz prowadzą system informacji oświatowej. Ponadto przyjmują wszystkie faktury 

wystawione na szkołę (bo szkoła jest płatnikiem), prowadzą sprawy kadrowe pracowników 

szkoły. 

 zadała pytanie, ile nauczycieli odejdzie na emeryturę w roku 2013? 
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Kierownik Zakładu Obsługi Szkół M. Kołodziejska odpowiedziała, że zakład posiada bardzo 

szczegółowe informacje odnośnie uprawnień emerytalnych. Są to informacje do każdej 

jednostki do arkusza organizacyjnego z tym, że Karta nauczyciela od 1 stycznia 2013 r. 

straciła zapis, który mówił, że z mocy prawa można rozwiązać stosunek pracy z 

nauczycielem, który ukończył lat 65, więc jeżeli nauczyciel sam nie zechce przejść na 

emeryturę lub np. w przypadku likwidacji szkoły bądź rozwiązania takiego jak częściowa 

likwidacja bądź przekształcenie, to nie można go zmusić.  

 zadała pytanie, czy powstanie Zakładu Obsługi Szkół było dobrą decyzją pod 

względem finansowym, czy wcześniejsze rozwiązanie było korzystniejsze dla 

budżetu Gminy?  

Kierownik Zakładu Obsługi Szkół M. Kołodziejska odpowiedziała, że na pewno jest mniej 

etatów niż to było w szkołach. Jest zwiększony nadzór nad wydatkowaniem środków 

finansowych, zwiększona kontrola przepływu środków finansowych, zwiększona kontrola 

nad wnioskowaniem o dodatkowe środki finansowe, aby te środki faktycznie były 

przeznaczane na cele, które są celami związanymi z poprawą jakości funkcjonowania szkoły. 

Scentralizowana obsługa pozwoliła na lepszą realizację zadań ustawowych (dodatek 

uzupełniający dla nauczycieli).  

 

Radny M. Jurewicz zadał pytanie, jak wygląda finansowo sprawa przeniesienia dzieci z 

Zebrzydowej do Nowej Wsi? 

Kierownik Zakładu Obsługi Szkół M. Kołodziejska poinformowała, że na temat oszczędności 

w chwili obecnej nie może odpowiedzieć. Odpowiedziała na temat sytuacji bieżącej i sytuacji 

wynikającej z arkusza organizacyjnego. Sytuacja w Zebrzydowej w chwili obecnej 

przedstawia się następująco: w oddziale przedszkolnym jest 13 dzieci, w klasie I jest 4 dzieci, 

w klasie III jest 8 dzieci. Podjęta została decyzja, że klasa I i III będzie klasą łączoną, która 

spotkała się z oporem rodziców. W związku z tym odbyło się spotkanie z rodzicami uczniów 

klasy I i omówiono przejście czwórki dzieci klasy I do Nowej Wsi. Były uwagi rodziców tego 

typu, że jeżeli starsze dziecko uczęszcza do Nowogrodźca to również młodsze pójdzie do 

Nowogrodźca. Również rodzice zwrócili uwagę na lepszy dojazd do Nowogrodźca. Ponadto 

argumentowali, że szkoła w Nowogrodźcu jest lepsza od Nowej Wsi.  

Przyszły rok pokaże dopiero jaka subwencja przekazana zostanie do szkół na dzieci, które 

przeszły z Zebrzydowej.  

 

Radna H. Pilna poprosiła o przybliżenie sytuacji przedszkola w Gierałtowie. 

Kierownik Zakładu Obsługi Szkół M. Kołodziejska przybliżyła sytuację bieżącą, bo nie jest 

upoważniona do oceny sytuacji. Właściciel przedszkola co miesiąc przekazuje wniosek o 

dotację. W miesiącu kwietniu i maju było 12 dzieci. W kwietniu br. była kolejna zmiana 

dyrektora. Zmian odnośnie zatrudnienia pracowników od stycznia br. było 5. Właściciel 

przedszkola wini Zakład Obsługi Szkół za to, że nie ma dzieci i że dotacja jest taka a nie inna. 

Również jest sytuacja sporna ponieważ Zakład otrzymał od komornika sądowego zajęcie 

komornicze na wierzytelności, czyli na dotacji. Zajęcie komornicze powoduje nie przekazanie 

dotacji, więc wspólnie z radcą prawnym podjęto decyzję, że dotacja za miesiąc kwiecień 

została przekazana na konto komornika, która nie pokryła jeszcze wierzytelności. Dotacja za 

miesiąc maj w części została przekazana na konto komornika do pokrycia wierzytelności i w 

części została przekazana na konto właściciela przedszkola. Współpraca z właścicielem 

przedszkola jest trudna i często nie wiadomo kto występuje.  

Dodała, że stara się w miarę możliwości i zgodnie ze swoimi kompetencjami udzielać 

wszelkich informacji właścicielowi, co nie jest łatwe, ponieważ właściciel nie do końca 

rozumie rolę właściciela przedszkola i odpowiedzialności.  

Ponadto zwróciliśmy się do Kuratorium Oświaty z prośbą, aby w trybie nadzoru 
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pedagogicznego została dokonana kontrola. Podnieśliśmy trzy kwestie rotacja nauczycieli, 

rotacja dyrektora oraz kwestie związane z Sanepidem.  

 

Radna B. Wójtowicz zadała pytanie, z jakich środków została wykonana elewacja szkoły w 

Gierałtowie? 

Kierownik Zakładu Obsługi Szkół M. Kołodziejska odpowiedziała, że większość środków 

była z budżetu gminy. Koszt elewacji wyniósł 85 tys., pozostałe środki na docieplenie ścian, 

stropu i malowanie były z budżetu szkoły.  

 

Radny M. Jurewicz stwierdził, że nie widzi działań ze strony Urzędu Miejskiego, które  

zachęcałyby dzieci z Godzieszowa do powrotu do Gminy Nowogrodziec.  

Kierownik Zakładu Obsługi Szkół M. Kołodziejska powiedziała, że była podjęta próba 

(niestety bez odzewu) przez Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wykrotach. Były skierowane 

pisma do rodziców dzieci 5-6 letnich z prośbą o przyjazd celem obejrzenia szkoły i 

ewentualne podjęcie decyzji o posłaniu dziecka do szkoły w Wykrotach. Głównym 

argumentem podnoszonym przez rodziców to brak sali gimnastycznej.  

 

Ad. 5-6. Informację złożył Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych E. Pańków.  

W dniu 25 stycznia 2013 r. został ogłoszony konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań 

publicznych dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów uprawnionych do 

prowadzenia działalności w sferze pożytku publicznego w 2013 roku na 4 zadania: 

1) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, w tym prowadzenie szkolenia sportowego 

dzieci, młodzieży i seniorów oraz udział drużyn we współzawodnictwie sportowym, 

organizowanym przez związki sportowe odpowiednie dla danej dyscypliny; 

2) organizacja imprez rekreacyjno – sportowych dla dzieci, młodzieży i mieszkańców w 

ramach upowszechniania kultury fizycznej i sportu; 

3) organizacja obozów, kolonii, półkolonii i innych spotkań realizujących zadania 

profilaktyczno – wychowawcze; 

4) pomoc społeczna rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej poprzez dożywianie. 

Wyniki tego konkursu zostały ogłoszone w dniu 07 marca br. Na powyższe zadania z budżetu 

gminy została rozdysponowana kwota łączna w wysokości 284.610 zł: 

1) zadanie I kwota 215.000 zł: 

 Klub Sportowy Orzeł Gościszów – 13.000 zł, 

 Klub Sportowy „GRANIT” Gierałtów – 13.000 zł, 

 Towarzystwo Sportowe „PARZYCE” – 13.000 zł, 

 Miejski Klub portowy „Chrobry” Nowogrodziec – 24.000 zł, 

 Ludowy Zespół Sportowy „COSMOS” Milików – 24.000 zł, 

 Ludowy Klub Sportowy „SPARTA” Zebrzydowa – 40.130 zł, 

 Klub Sportowy „PIAST” Wykroty – 50.130 zł, 

 Gminny Szkolny Związek Sportowy Nowogrodziec – 16.000 zł, 

 Uczniowski Klub Sportowy Nowogrodziec – 16.000 zł, 

 Uczniowski Klub Sportowy „Orlik” Gościszów – 5.740 zł; 

2) zadanie II: Gminny Szkolny Związek Sportowy Nowogrodziec – 10.000 zł; 

3) zadanie III: 

 Integracja i Przyszłość Sołectw Zagajnik i Wykroty – 5.740 zł, 

 Związek Harcerstwa Polskiego – 15.000 zł, 

 Polskie Towarzystwo Krajoznawcze Zielona Góra – 27.000 zł; 

4) zadanie IV: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Bolesławcu – 12.000 

zł. 
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Radna B. Wójtowicz zadała pytanie, czy jest przyznana dotacja dla organizacji działającej 

przy kościele w Wykrotach na organizacje półkolonii. 

Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych E. Pańków odpowiedział, że w roku bieżącym nie 

otrzymała dotacji ponieważ ich oferta ze względów formalnych i merytorycznych nie została 

uwzględniona. 

W wyniku dyskusji ustalono, że na następnym posiedzeniu Komisji w sprawach różnych 

Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych E. Pańków przedstawi dokładny powód odrzucenia 

oferty.  

 

Następnie radna H. Pilna wyraziła swój sprzeciw wobec przekazywania dotacji dla 

organizacji spoza terenu Gminy Nowogrodziec. 

Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych E. Pańków powiedział, że konkurs jest otwarty  i 

każda organizacja w Polsce może złożyć ofertę. 

Natomiast radny R. Kalus wyraził przychylność co do organizacji kolonii przez organizacje 

spoza terenu Gminy.  

 

Dalej radna H. Pilna zadała pytanie, czy przyznane środki są w miarę wystarczające? 

Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych E. Pańków odpowiedział, że są to za małe kwoty, bo 

kwoty wnioskowane są o wiele większe od tego co otrzymały kluby.  

 

Ad. 7. Zgłoszone wnioski: 

 

Radny Michał Jurewicz: 

1. Wnioskuje o naprawę drzwi wejściowych do sali, doprowadzenia wody ciepłej oraz 

wykonania wejścia z przodu sali. 

2. Ponownie wnioskuje o zwrot nagłośnienia do Godzieszowa. 

3. Wnioskuje o zakup stołu do ping ponga do świetlicy w Godzieszowie.  

4. Wnioskuje o wykoszenie boiska w Godzieszowie. 

 

Radny Józef Potyszka wnioskuje o zakup nagłośnienia do kaplicy przycmentarnej. 

 

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia Przewodniczący Komisji R. Kalus o godz. 17:10 

zamknął posiedzenie.  
 

          Protokołowała:                                                                          Przewodniczył: 

 

  

      Jolanta Janeczko                                                                           Ryszard Kalus 

                                                                                                   Przewodniczący Komisji  

 


