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Protokół nr 30/13 

z posiedzenia Komisji Oświaty i Spraw Społecznych 

odbytego w dniu 26 września 2013 r. 

 

pod przewodnictwem Przewodniczącego Komisji R. Kalusa. 

 

Godz. rozpoczęcia – 14:30 

Godz. zakończenia – 16:40 

 

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 

7. Dariusz Zdunek – członek 

Nieobecny radny Zenon Szynka. 

 

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:  

1) Sekretarz Gminy i Miasta Kazimierz Orlef 

2) Naczelnik Wydziału Komunalnego Dariusz Jancelewicz 

3) Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Eugeniusz Pańków 

 

Temat posiedzenia: 

 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia. 

3. 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. 

4. Sprawy bieżące. 

 

Przebieg posiedzenia: 

 

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

R. Kalus. 

 

Ad. 2. Protokół nr 29/13 z dnia 29 maja 2013 r. został przyjęty jednogłośnie. 

W głosowaniu udział brało 7 osób, „za” przyjęciem - 7, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” 

– 0. 

 

Ad. 3. Naczelnik Wydziału Komunalnego D. Jancelewicz złożył informację dotyczącą 

obiektów sportowych.  

Boiska sportowe – 12 obiektów (w tym 1 w Gościszowie, które ma charakter boiska): 

1) boisko sportowe w Parzycach, 
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2) boisko sportowe poł. na terenie Gościszowa, a użytkowane przez Klub Sportowy w 

Milikowie; 

3) boisko sportowe w Kierżnie; 

4) stadion w Nowogrodźcu; 

5) boisko sportowe w Godzieszowie; 

6) boisko sportowe w Gościszowie; 

7) boisko sportowe w Wykrotach; 

8) boisko sportowe w Zabłociu; 

9) boisko sportowe w Czernej; 

10) boisko sportowe w Zebrzydowej; 

11) boisko sportowe w Gierałtowie; 

12) boisko sportowe w Nowogrodźcu tzw. boisko boczne. 

Wszystkie obiekty sportowe są użyczone Gminnemu Centrum Kultury i Sportu w 

Nowogrodźcu. 

Boisko sportowe w Wykrotach i Zebrzydowej są wyposażone w szatnie sportowe.  

Boiska utrzymywane są w ramach umowy na utrzymanie zieleni w mieście i gminie 

Nowogrodziec. Boiska, na których są rozgrywki utrzymywane są w standardzie takim, że jest 

większa ilość koszenia i pielęgnacji.  

 

Przewodniczący Komisji R. Kalus zadał pytanie, czy jest przewidziana rekultywacja boisk w 

Wykrotach i Zebrzydowej? 

Naczelnik Wydziału Komunalnego D. Jancelewicz odpowiedział, że rekultywacja to zadanie 

inwestycyjne. W tym roku była przeprowadzona w Nowogrodźcu. Wymiana całej murawy 

wiąże się z dużymi kosztami.  

 

Radny D. Zdunek stwierdził, że nie opłaca się wymieniać płyty, która jest dużo trwalsza niż 

boisko z nową murawą. Natomiast proste zabiegi jak napowietrzanie, czy piaskowanie to jak 

najbardziej.   

 

Wiceprzewodnicząca Rady H. Pilna poinformowała, że Pan Fr. Doliński z Klubu Sportowego 

w Gierałtowie zwrócił się z interwencją, że boisko w Gierałtowie jest źle utrzymywane. 

Również stwierdził, że boisko (stadion) w Nowogrodźcu jest nie takie jak powinno być.  

Ponadto poinformowała, że nie wszystkie drużyny w Nowogrodźcu są odpowiednio 

wyposażone (buty, dresy) i na zawodach jest to zauważalne. Następna sprawa, o której słyszy 

to uczniowie po zawodach muszą jeszcze wracać na lekcje.  

 

Radny Br. Kopeć stwierdził, ze boisko w Parzycach jest w opłakanym stanie i należałoby to 

uporządkować.  

 

Następnie Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych E. Pańków przedstawił informację o 

wysokości przyznanych kwot na wsparcie realizacji zadań publicznych dla organizacji 

pozarządowych oraz dla innych podmiotów uprawnionych do prowadzenia działalności w 

sferze pożytku publicznego na 2013 r.   

 Klub Sportowy Orzeł Gościszów zadanie I – upowszechnianie kultury fizycznej i 

sportu, w tym prowadzenie szkolenia sportowego dzieci, młodzieży i seniorów oraz 

udział drużyn we współzawodnictwie sportowy, organizowanym przez związki 

sportowe odpowiednie dla danej dyscypliny – 13.000,00 zł, 

 Klub Sportowy „Granit” Gierałtów zadanie I – 13.000,00 zł, 

 Towarzystwo Sportowe „PARZYCE” zadanie I – 13.000,00 zł, 

 Miejski Klub Sportowy „Chrobry” Nowogrodziec zadanie I – 24.000,00 zł, 
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 Ludowy Zespół Sportowy „COSMOS” Milików zadanie I – 24.000,00 zł, 

 Ludowy Klub Sportowy „SPARTA” Zebrzydowa zadanie I – 40.130,00 zł, 

 Klub Sportowy „PIAST” Wykroty zadanie I – 50.130,00 zł, 

 Gminny Szkolny Związek Sportowy Nowogrodziec zadanie I – 16.000,00 zł oraz 

zadanie II – organizacja imprez rekreacyjno – sportowych dla dzieci, młodzieży i 

mieszkańców w ramach upowszechniania kultury fizycznej i sportu – 10.000,00 zł, 

 Uczniowski Klub Sportowy Nowogrodziec zadanie I – 16.000,00 zł, 

 Uczniowski Klub Sportowy „Orlik” Gościszów zadanie I – 5.740,00 zł, 

 Integracja i Przyszłość Sołectw Zagajnik i Wykroty zadanie III – organizacja obozów, 

kolonii, półkolonii i innych spotkań realizujących zadania profilaktyczno - 

wychowawcze – 5.740,00 zł, 

 Związek Harcerstwa Polskiego zadanie III – 15.000,00 zł, 

 Polskie Towarzystwo Krajoznawcze Zielona Góra zadanie III – 27.000,00 zł, 

 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Bolesławcu zadanie IV – pomoc 

społeczna rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej poprzez dożywienie – 

12.000,00 zł. 

 

Wiceprzewodnicząca Rady H. Pilna poprosiła o omówienie zadań III i IV. 

Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych E. Pańków odpowiedział: 

 odnośnie zadania IV – zadanie realizowane jest przez Miejsko Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu (pomoc poprzez dożywianie), 

 odnośnie zadania III – zadanie finansowane jest ze środków z profilaktyki, czyli są to 

środki, które gmina pozyskuje w ramach wydawanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu  

i część tych środków wydzielona jest na organizację obozów, kolonii i półkolonii, 

 

Radny D. Zdunek zadał pytanie, jakie są kryteria wyboru dzieci, które mają jechać na 

kolonie? 

Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych E. Pańków odpowiedział, że doborem dzieci 

zajmuje się Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu, ponieważ te 

środki pochodzą z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i część tych środków jest 

przeznaczana na profilaktykę szeroko rozumianą. Najlepsze rozeznanie w terenie mają 

pracownicy socjalni, którzy z dużym wyprzedzeniem wskazują dzieci. W roku bieżącym było 

30 dzieci. Są to dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i dla nich jest to jedyna możliwość takiego 

wyjazdu poza miejsce zamieszkania i zobaczenia np. morza czy spotkania się z innymi 

dziećmi.  

 

Przewodniczący Komisji R. Kalus zadał pytanie, jak może stowarzyszenie, jakim jest 

Ochotnicza Straż Pożarna wyegzekwować środki na obozy dla dzieci? 

Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych E. Pańków odpowiedział, że zgodnie z 

zarządzeniem składają wniosek do budżetu, a jeżeli będzie ogłaszany konkurs to Zarząd 

Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnej powinien złożyć ofertę. 

 

Wiceprzewodnicząca Rady H. Pilna poprosiła o omówienie przyznanej dotacji dla 

Stowarzyszenia Integracja i Przyszłość Sołectw Zagajnik i Wykroty na zadania III w kwocie 

5.740,00 zł. 

Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych E. Pańków odpowiedział, że dotyczy to organizacji 

półkolonii w Wykrotach.  

 

Radny M. Jurewicz zadał pytanie, dlaczego nie zostały przyznane środki dla Parafialnego 
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Oddziału Akcji Katolickiej w Wykrotach? 

Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych E. Pańków odpowiedział, że w myśl 

obowiązujących przepisów,  podmiotem uprawnionym do złożenia oferty jest Akcja 

Katolicka Diecezji Legnickiej. Natomiast oferta została złożona przez Parafialny Oddział 

Akcji Katolickiej w Wykrotach, stąd dotacja nie została przyznana. 

 

Wiceprzewodnicząca poruszyła problem narkomanii wśród dzieci i młodzieży i zwróciła się z 

propozycją, aby na następne posiedzenie zaprosić osoby z policji, opieki oraz ze szkół i 

porozmawiać o tym temacie.  

 

Ad. 4. Wypracowano następujące wnioski: 

 

1. Komisja wnioskuje, aby konkursy na wsparcie zadań publicznych były rozpisywane 

osobno na drużyny seniorów i osobno na drużyny juniorów oraz termin rozliczenia 

dotacji był do końca listopada. 

2. Komisja wnioskuje o przedłożenie kosztów zakupu szatni sportowej kontenerowej       

i kosztów wybudowania szatni oraz możliwości dofinansowania zakupu bądź 

wybudowania szatni. 

3. Komisja wnioskuje o przygotowanie i wręczenie listu gratulacyjnego dla Prezesa 

Klubu Sportowego PIAST Wykroty Pana Janusza Kreta za osiągnięcia w sezonie 

2011/2012. 

W wyniku głosowania jednogłośnie przyjęto wnioski. 

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

– 0 (nieobecna radna B. Wójtowicz). 

 

Ponadto poruszono następujące sprawy: 

 

1) radny Br. Kopeć zgłosił problem braku miejsca na odbywanie się spotkań i zebrań 

wiejskich w Parzycach; 

 

2) radny M. Jurewicz zadał pytanie, co się stało z umową Dyrektora Gimnazjum w 

Wykrotach i jak ta sprawa będzie wyglądać? 

Sekretarz Gminy i Miasta K. Orlef poinformował, że nie chciałby się wypowiadać na ten 

temat, ponieważ jest to w kompetencjach Zakładu Obsługi Szkół. Wie, że jest osoba, która 

pełni obowiązki dyrektora. 

Wiceprzewodnicząca Rady H. Pilna uważa, że Komisja Oświaty i Spraw Społecznych o 

wszystkich pociągnięciach powinna wiedzieć.  

Sekretarz Gminy i Miasta K. Orlef poinformował, że po uzyskaniu informacji przedłoży 

notatkę w tej sprawie.  

 

3) radny R. Kalus poprosił o przedstawienie sytuacji Samodzielnego Publicznego 

Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowogrodźcu bo są pogłoski, że jest tylko 

do końca br.  

Sekretarz Gminy i Miasta K. Orlef poinformował, że sprawa pilotowana jest przez Pana 

Burmistrza i on ma rzetelną wiedzę na ten temat.  

Wiceprzewodnicząca Rady H. Pilna poinformowała, że na Komisji Rozwoju Gospodarczego i 

Budżetu poruszyła sprawę wykazanej straty w wysokości 139.565 zł w Samodzielnym 

Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowogrodźcu. 

Przewodniczący Komisji R. Kalus zadał pytanie czy obecny w zakładzie menadżer jest 

zatrudniony, czy dopiero się uczy? 
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Sekretarz Gminy i Miasta K. Orlef odpowiedział, że nie jest zatrudniony, ale zajmuje się 

sporządzeniem raportu na temat stanu, od strony prawno-formalno-finansowo-organizacyjnej 

zakładu.   

Wiceprzewodnicząca Rady H. Pilna zadała pytanie, w jakim celu jest sporządzany raport? 

Sekretarz Gminy i Miasta K. Orlef odpowiedział, że celem raportu jest to, aby znaleźć 

rozwiązanie na dalsze funkcjonowanie zakładu. 

Wiceprzewodnicząca Rady H. Pilna powiedziała, że od kilku dni w środkach masowego 

przekazu pokazuje się domy pomocy społecznej, które są zasiedlane przez osoby z Niemiec, 

bo będzie to bardziej konkretne i bardziej dochodowe.  

 

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia Przewodniczący Komisji R. Kalus o godz. 16:40  

zamknął posiedzenie.  
 

          Protokołowała:                                                                          Przewodniczył: 

 

  

      Jolanta Janeczko                                                                           Ryszard Kalus 

Podinspektor ds. obsługi                                                            Przewodniczący Komisji  

       Rady Miejskiej      


