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Protokół nr 32/13 

z posiedzenia Komisji Oświaty i Spraw Społecznych 

odbytego w dniu 28 listopada 2013 r. 

 

pod przewodnictwem Z-cy Przewodniczącego Komisji B. Wójtowicz. 

 

Godz. rozpoczęcia – 14:30 

Godz. zakończenia – 18:30 

 

W posiedzeniu udział wzięli: 

1. Barbara Wójtowicz – Z-ca Przewodniczącego Komisji 

2. Henryka Pilna – Sekretarz Komisji 

3. Michał Jurewicz – członek  

4. Józef Potyszka – członek  

5. Bronisław Kopeć – członek 

6. Dariusz Zdunek – członek 

7. Zenon Szynka – członek (spóźniony) 

Nieobecny radny Ryszard Kalus. 

 

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:  

1) Skarbnik Gminy Irena Johna – Rudko, 

2) Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu 

Anna Lityńska, 

3) Radny Kazimierz Czerniak. 

 

Temat posiedzenia: 

 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. 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. 

3. Opiniowanie projektu budżetu na 2014 rok. 

4. Sprawy bieżące. 

 

Przebieg posiedzenia: 

 

Ad. 1. Otwarcia posiedzenia i przedstawienia porządku dokonała Z-ca Przewodniczącego 

Komisji B. Wójtowicz. 

Po zapoznaniu się z protokołem z ostatniego posiedzenia dokonano zmiany zapisu na str. 3  

wers 10 po słowach: „omówiono możliwość włączenia kolejnej jednostki Ochotniczej Straży 

Pożarnej do Krajowego Systemu Ratowniczo” dopisano: „(Przewodniczący Komisji 

stwierdził, że żadna jednostka nie zgłaszała chęci wstąpienia)” 

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

 

Protokół nr 31/13 z dnia 28 października  2013 r. został przyjęty jednogłośnie. 

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

– 0. 

 

Następnie Z-ca Przewodniczącego B. Wójtowicz poprosiła o umożliwienie mieszkańcom 
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Wykrot zabrania głosu w sprawie budowy drogi ul. Parkowej w Wykrotach. Zaproponowała 

przy tym, aby mieszkańcy mogli wypowiedzieć się w tej sprawie jeszcze przed 

przystąpieniem omawiania poszczególnych punktów posiedzenia. 

W wyniku glosowania propozycja została przyjęta jednogłośnie.  

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

 

W imieniu mieszkańców głos zabrała Sołtys wsi Wykroty K. Proć. Mieszkańcy przynieśli 

pisma kierowane do Burmistrza wraz z odpowiedziami od 2009 r. Cały czas składają podania, 

petycje o naprawę drogi ul. Parkowa w Wykrotach. Droga jest gruntowa i nigdy nie była 

robiona. Jest w stanie krytycznym. Była przeprowadzana kanalizacja ściekowa obok Państwa 

G. i niby zostało to zasypane i doprowadzone do stanu poprzedniego, ale niestety z czasem 

ziemia siadła są doły i wertepy. Została zgłoszona naprawa tej nawierzchni  i do dnia 

dzisiejszego nie jest zrobione. Mieszkańcy liczyli, że w 2014 roku znajdą się środki w 

budżecie na naprawę drogi chociaż metodą szutrową, aby mieszkańcy mogli normalnie żyć. 

Poprosiła o zrozumienie i podjęcie działań.  

 

(na posiedzenie przybył spóźniony radny Z. Szynka i od tego momentu w posiedzeniu 

uczestniczyło 7 osób) 

 

Uzupełnienia dokonała Z-ca Przewodniczącego Komisji B. Wójtowicz. Droga jest 

oczekiwana kilkanaście lat przez mieszkańców i ciągle proszą o jej wykonanie. W roku 

bieżącym w Wykrotach nie było żadnej inwestycji na drogach systemem asfaltowym. Proszą 

o ujęcie drogi do projektu budżetu na przyszły rok. 

 

Radny D. Zdunek zwrócił się do mieszkańców Wykrot informując, że w innych wsiach jest 

podobna sytuacja jak w Wykrotach.  

 

Mieszkanka Wykrot stwierdziła, że najgorsze drogi są w Wykrotach. 

 

Wiceprzewodnicząca Rady H. Pilna odczytała przedłożoną przez mieszkańców odpowiedź 

Burmistrza z dnia 22 kwietnia 2011 r. na pismo z dnia 16 marca 2011 r. w sprawie remontu 

drogi gminnej ul. Parkowej w Wykrotach o nawierzchni gruntowej prowadzącej do 

budynków mieszkalnych i gospodarczych: „remont przedmiotowej drogi wymaga 

zagwarantowanych środków finansowych w budżecie Gminy i Miasta Nowogrodziec. 

Jednocześnie informuję, że zadanie to zostanie przedstawione do projektu budżetu Gminy i 

Miasta Nowogrodziec na 2012 rok i ujęte w Wieloletnim Planie Remontu Dróg w Gminie 

Nowogrodziec” i poinformowała, że droga była w projekcie budżetu na 2012, ale ostatecznie 

nie została ujęta. Należy zastanowić się, czy najpierw sala gimnastyczna, a później droga. 

 

Z-ca Przewodniczącego Komisji B. Wójtowicz powiedziała, że sala jest priorytetem i droga. 

Na salę czekali długi i jeżeli teraz nie ruszy się z salą to nigdy jej nie będzie.  

 

Sołtys wsi Wykroty K. Proć zadała pytanie, czy można domagać się naprawy drogi w ramach 

gwarancji po wykonanej kanalizacji? 

 

Z-ca Przewodniczącego Komisji B. Wójtowicz powiedziała, że Komisja złoży zapytanie do 

Burmistrza. 

 

Wiceprzewodnicząca Rady H. Pilna poinformowała Mieszkańców, że Komisja złoży wniosek 

do Burmistrza o ujęcie w budżecie na 2014 r. remontu drogi.   
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Ad. 2. Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu A. 

Lityńska przedstawiła prezentację multimedialną dotyczącą działalności w roku 2012 i 2013, 

która stanowi załącznik do niniejszego protokołu omawiając następujące zagadnienia: 

 

Rok 2012: 

Budżet Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wynosił 6.541.274,49 zł, w tym na 

pomoc społeczną 592.373 zł.  

Zasiłki stałe – 52 osoby korzystały z zasiłku. Musi być spełnione kryterium uprawniające do 

pomocy społecznej, czyli dochód nie może przekraczać kwoty 456 zł. Jeżeli z pomocy chce 

skorzystać osoba prowadząca 1-osobowe gospodarstwo domowe to dochód nie może 

przekroczyć 529 zł. Są dwie grupy zasiłkobiorców – pomoc przyznana jest osobie, która ma 

orzeczony stopień niepełnosprawności, a jest w wieku produkcyjnym i spełnia kryterium 

dochodowe. Jeżeli jest osoba w wieku poprodukcyjnym to bezwzględnie musi spełniać nowe 

przepisy, które mówią o emeryturach. 

Zasiłki celowe – środki przeznaczone w ramach własnych zadań gminy. Jest to kwota 

159.550,66 zł. Środki są przeznaczone na zaspokojenie celowej potrzeby (ubranie, opał, 

żywność, posiłek). 

Zasiłki okresowe – wydatkowano na ten cel 112.983 zł. Mogą być przyznane na 

podtrzymanie bytowych funkcji rodziny, podtrzymanie edukacyjnych funkcji rodziny. 

Udzielane są w dwojaki sposób, czyli jako forma rzeczowa i pieniężna. 

Domy Pomocy Społecznej – kwota 109.092 zł. Skierowanych jest 5 osób (3 osoby 

skierowane przez ośrodek, 2 osoby na podstawie postanowienia sądu). 

Środki na zadania własne – kwota 1.492.274 zł. 

Środki na zadania zlecone – kwota 4.259.577,81 zł realizowane zasiłki rodzinne i fundusz 

alimentacyjny. 

Środki na zadania zlecone gminie – kwota 789.421 zł. 

Zasiłki rodzinne – osoby ubiegające się o zasiłek rodzinny muszą spełnić kryterium 

uprawniające do przyznania świadczenia. Osoby otrzymujące decyzje są w każdym 

przypadku informowane, że należy zgłaszać każdą jedną zmianę, która wiąże się z podstawą 

przyznania świadczeń rodzinnych, a więc utratę dochodu i uzyskanie. Nie wszyscy zgłaszają 

zmiany i jak się rozpoczyna nowy okres zasiłkowy to kompletowane są dokumenty i wtedy 

wychodzi, że w niektórych przypadkach są nadpłacone zasiłki. To stanowi duży problem bo 

należy uruchomić całą procedurę związaną z wszczęciem postępowania, uchyleniem 

wcześniej wydanej decyzji oraz problem z wpłaceniem nienależnie pobranego zasiłku, bo z 

tym wiążą się też odsetki.  

Fundusz alimentacyjny – należy spełnić podstawowe przesłanki związane z kryterium 

uprawniającym do pomocy. Jeżeli jest bezskuteczność alimentacji, czyli jeżeli dłużnik 

alimentacyjny przez dwa miesiące nie płaci wierzycielce to ona może pójść do komornika, 

otrzymuje odpowiednie dokumenty i składa je do ośrodka pomocy, który prowadzi 

postępowanie. Ilość skierowanych dłużników do Krajowego Rejestru Dłużników z terenu 

Gminy wynosi 130 osób. W nielicznych przypadkach prowadzona jest egzekucja z 

posiadanego majątku. Kwota zobowiązań dłużników alimentacyjnych wpisanych do 

Krajowego Rejestru Długów na dzień 6 lutego 2013 r. wynosi 4.368.068 zł. Za 2012 rok 

narastająco zostało wypłaconych 2.166 świadczeń. Liczba rodzin pobierających świadczenie z 

funduszu alimentacyjnego 103 rodziny. Liczba dłużników alimentacyjnych w Gminie to 129 

dłużników.  

Dodatki mieszkaniowe – kwota za rok 2012 wynosi 193.039,28 zł. Należy spełnić kryterium 

dochodowe oraz kryterium związane z metrażem.  

Stypendia – w 2012 roku wypłacono kwotę 111.190 zł. Jest to pomoc dla rodzin aby dzieci 

mogły korzystać z dodatkowych zadań i zajęć w szkole. Obowiązuje dochód, taki jaki jest w 
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pomocy społecznej.  

 

Wiceprzewodnicząca Rady H. Pilna zadała pytanie, czy dotyczy to tylko dzieci 

uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjalnych, czy ta forma dotyczy uczniów 

ponadgimnazjalnych?  

Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu A. Lityńska 

odpowiedziała, że dotyczy też ponadgimnazjalnych uczniów. 

 

Dożywianie dzieci – ogólnie dożywianie. Rownież musi być spełnione kryterium 

uprawniające. W 2008 roku Rada podjęła uchwałę podwyższającą kryterium uprawniające do 

pomocy w formie dożywiania na kwotę 200% kryterium uprawniającego do pomocy. 

Ponieważ zgodnie z rządowym programem z 29 grudnia 2005 r. kryterium jest w wysokości 

150% uprawniających kwot do pomocy. Drugim posunięciem jest to, że na podstawie art. 6a 

dyrektorzy szkół mogą zgłaszać potrzeby, jeżeli nawet kryterium jest przekroczone, a jest 

rzeczywista potrzeba to można objąć pomocą w formie dożywiania i wtedy nie przeprowadza 

się wywiadu i nie wydaje się decyzji, a płaci się za dożywianie dziecka. Jest tylko jeden 

warunek, uprawnionych do pomocy w formie art. 6a nie może być więcej niż 20% ogółu 

uprawnionych do pomocy w formie dożywiania.  

Programem zostało objętych 541 osób, z posiłku korzystało 320, przede wszystkim dzieci. 

Korzystali z gorących posiłków lub korzystali pobierając w sklepie żywność na określoną 

kwotę. W programie ani w rozporządzeniu nie ma jaka kwota powinna być przeznaczona np. 

na zakupienie posiłki, czy na zasiłek w formie celowej. Ośrodek przyjął kwotę 120 zł, ale w 

szczególnie uzasadnionych przypadkach kwota może być podwyższona.  

Powody korzystania ze świadczeń pomocy społecznej: 

 z tytułu bezrobocia korzystających z pomocy 204 osoby, 

 ubóstwo 196 osób, 

 długotrwała lub ciążka choroba 160 osób, 

 bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych 116 osób, 

 z tytuł u niepełnosprawności 127 osób. 

 

Wiceprzewodnicząca Rady H. Pilna zadała pytanie, jak to się kształtuje w środowiskach 

miejskim i wiejskim? 

Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej A. Lityńska odpowiedziała: 

 potrzeby macierzyństwa ogółem 99 osób, w tym na wsi 72 osoby, 

 bezrobocie 204 osób w tym na wsi 136 osób, 

 niepełnosprawność 127 osób, w tym na wsi 91 osób, 

 długotrwała ciężka choroba 160 osób, w tym na wsi 107 osób. 

 

Pomoc dla powodzian – udzielono zasiłków na łączną kwotę 47.000 zł. Z tej pomocy 

skorzystało 13 rodzin i byli to przede wszystkim mieszkańcy Milikowa i Nowogrodźca. 

Środki w całości pochodzą z budżetu państwa.  

 

Wiceprzewodnicząca Rady H. Pilna zadała pytanie, czy są osoby, które z różnych powodów 

nie dostały wsparcia? 

Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej A. Lityńska odpowiedziała, że 

nie ma takiego problemu, a pomoc jest załatwiana błyskawicznie. 

 

Dodatkowe działania realizowane przez ośrodek:  

 wigilia dla osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych,  

 paczki dla osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych, 



5 

 

 spotkanie osób niepełnosprawnych z ks. Biskupem, 

 Dzień Dziecka, 

 pierwsza niedziela miesiąca wyjazd do Krzeszowa, 

 zabawa mikołajkowa, 

 akcje charytatywne, 

 pomoc dla powodzian, 

 Punkt Informacji Prawnej i Obywatelskiej, 

 wydawanie odzieży, 

 zabawa andrzejkowa, 

 pomoc na rzecz kombatantów, 

 pomoc przy wydawaniu żywności unijnej, 

 organizacja szkolenia z zakresu wspierania rodziny i organizacji pieczy zastępczej, 

 udział w 14 darmowych szkoleniach organizowanych przez Dolnośląski Ośrodek 

Polityki Społecznej we Wrocławiu, 

 organizacja szkolenia nt. tworzenia zespołów interdyscyplinarnych, 

 konferencja na rzecz rozwiązywania problemów społecznych i narkotykowych, 

 udział w pracach społecznej rady ds. osób niepełnosprawnych,  

 współorganizacja kolonii, 

 udział w gminnej komisji mieszkaniowej, 

 udział w komisji szacującej straty, 

 rozeznanie u rodzin zalegających z płatnościami za czynsz i wodę, 

 Dom Dziennego Pobytu, 

 Międzynarodowy Dzień Seniora, 

 spotkanie poświęcone dniu weterana. 

 

Piecza zastępcza – w 2012 roku Gmina zaczęła ponosić odpłatność za umieszczenie dzieci w 

pieczy zastępczej. Była to kwota ok. 7.900 zł. 

 

Wiceprzewodnicząca Rady H. Pilna zadała pytanie, jakie koszty ponoszą rodzice? 

Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej A. Lityńska odpowiedziała, że 

odpłatnością zajmuje się koordynator z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Ośrodek 

posiada dwóch asystentów, którzy pracują nie tylko z tymi rodzinami gdzie jest zgłoszenie np. 

ze szkoły, od sołtysa, od radnego, że się dzieje źle, ale mają obowiązek pracować z tymi 

rodzinami biologicznymi, od których dzieci trafiły do placówki po to żeby dzieci wróciły z 

powrotem.  

Wiceprzewodnicząca Rady H. Pilna naświetliła sytuację, która ją zaniepokoiła. Chłopiec 

został umieszczony w domu dziecka – ojciec nic nie robi i pije, matka jeździ na zarobek na 

zachód, ale są jeszcze dziadkowie.   

Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej A. Lityńska odpowiedziała, że 

istnieje obowiązek alimentacyjny.  

 

Rok 2013: 

Plan ogółem 7.042.393 zł, w tym: zadania zlecone 4.379.244 zł, zadania własne 1.819.910 zł, 

zadania zlecone gminie 843.239 zł. 

Środków na realizację zadań wystarcza.  

Świadczenia rodzinne – liczba wydanych decyzji: 

 okres zasiłkowy 2012/2013 – 1362 szt., w tym 11 decyzji wysłanych do 

Samorządowego Kolegium Odwoławczego: 7 utrzymanych w mocy, 4 uchylone i do 

ponownego rozpatrzenia, 
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 okres zasiłkowy 2013/2014 – 455 szt. 

Niektóre sprawy są bardzo skomplikowane i nie są związane z wydaniem decyzji z 

zakończeniem postępowania, a mianowicie są to sprawy, które dotyczą koordynacji. Z terenu 

Gminy bardzo dużo osób wyjeżdża za granicę i wtedy ludzie też ubiegają się o przyznanie 

świadczeń rodzinnych za pośrednictwem Marszałka Województwa. Ośrodek kompletuje 

dokumenty i wysyła, a nie otrzymuje środków na tę czynność.  

Fundusz alimentacyjny – ogółem wydanych 268 decyzji, w tym odmownych 22, 

przyznających 248 oraz 5 odwołań utrzymanych w mocy. 

Pomoc społeczna – od listopada 2012 r. do listopada 2013 r. zostało wydanych 1486 decyzji i 

15 decyzji odmownych.  

Stypendia – liczba wydanych decyzji 358. 

Dodatki mieszkaniowe – 146 decyzji i nie było odwołań. 

Piecza zastępcza – umieszczonych jest 16 dzieci z 11 rodzin z Gminy Nowogrodziec. Kwota 

42.304 zł. Wysokość spowodowana jest większą ilością dzieci oraz każdego roku jest wyższa 

odpłatność za pobyt dzieci w pieczy.  

Zespół interdyscyplinarny – jest od 2011 roku. Zajmuje się przede wszystkim 

przeciwdziałaniem przemocy. Niebieskich kart 17, w tym zakończonych 6. Odbyło się 7 

posiedzeń.  

 

Z-ca Przewodniczącego Komisji B. Wójtowicz zadała pytanie, co to znaczy zakończonych 

niebieskich kart? 

Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej A. Lityńska odpowiedziała, że 

zgodnie z przepisami jak wpłynie niebieska karta to w ciągu 3 dni powinno odbyć się 

spotkanie, na które proszona jest ofiara i sprawca przemocy. Podczas rozmów sprawca jest 

pouczany o tym jakie konsekwencje mu grożą za stosowanie takich czynów, a ofiara 

pouczana jest z czego może skorzystać i z jakiej pomocy.  

 

Radny M. Jurewicz zadał pytanie, kto zakłada niebieskie karty? 

Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej A. Lityńska odpowiedziała, że 

najczęściej policja po awanturze domowej albo interwencji.  

 

Z-ca Przewodniczącego Komisji B. Wójtowicz zadała pytanie, czy sprawca i ofiara są osobno 

przesłuchiwani? 

Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej A. Lityńska odpowiedziała, że 

jak najbardziej są osobno przesłuchiwane ponieważ różne są sytuacje i są bardzo przykre. 

Z-ca Przewodniczącego Komisji B. Wójtowicz zadała pytanie, czy później rodzina jest 

obserwowana? 

Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej A. Lityńska odpowiedziała, że 

pracownik socjalny oraz policja nadzoruje rodzinę. 

 

Wydarzenia z działalności w okresie od listopada 2012 r. do listopada 2013 r.: 

 Dzień Pracownika Socjalnego, 

 superwizja, 

 zabawa dla dzieci niepełnosprawnych w Bolesławcu, 

 zabawa mikołajkowa, 

 spotkanie wigilijne, 

 spotkanie opłatkowe osób niepełnosprawnych w Bolesławcu, 

 śniadanie wielkanocne, 

 Dzień Dziecka, 

 kolonie letnie, 
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 akcja charytatywna na rzecz L.J. 

 pielgrzymka osób niepełnosprawnych do Krzeszowa, 

 zbiórka darów dla Gminy Srbac, 

 spotkanie z sołtysami, 

 prace społecznie użyteczne. 

 

Wiceprzewodnicząca Rady H. Pilna zadała pytanie czy można zdyscyplinować osobę, która 

pobiera zasiłki, otrzymała mieszkanie i jest uciążliwa dla mieszkańców (przykład osoba 

zamieszkująca w budynku w Kierżnie)? 

Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej A. Lityńska odpowiedziała, że 

jest to bardzo trudna sytuacja, ponieważ problem był od samego początku. Obiecywał, że nie 

będzie pić, nie będzie zakłócał porządku i będzie żył tak jak potrzeba. Załoga ośrodka stanęła 

na wysokości zadania bo człowiek nie miał nic. Jest to człowiek bardzo trudny i wpłynęła już 

skarga od mieszkańców. Jak na razie jest bardzo ciężko.  

 

Z-ca Przewodniczącego Komisji B. Wójtowicz stwierdziła, że są ludzie, którzy nigdy nie 

skalali się pracą, a korzystają z pomocy w różnych formach. Czy jest brana pod uwagę opinia 

społeczna? 

Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej A. Lityńska odpowiedziała, że 

wie o kim jest mowa. Ojciec rodziny bezwzględnie ma orzeczony stopień niepełnosprawności 

mimo tego, że nie ma osiągniętego wieku ma prawo do zasiłku stałego. W rodzinie są kolejne 

osoby, które są osobami bardzo nieporadnymi. Z jednej strony matka wykonuje ciężkie prace, 

bo w sklepie przemysłowym rozładowuje worki z cementem, wapnem czyli coś próbuje 

robić. Z drugiej strony jak mieszkała w rejonie Gierałtowa  to też było wiele problemów. 

Można zadać sobie pytanie, co było gdyby pomoc nie została udzielona w formie zasiłku 

celowego czy zasiłku okresowego? Pewnie byłyby kradzieże i dlatego należy 

wypośrodkować. Nie można ujednolicać, każda sytuacja niby jest podobna, a w istocie jest 

inna.  

 

Radny J. Potyszka przedstawił sytuację mieszkańca z Czernej i zaproponował wysłanie go na 

komisję lekarską, aby mógł otrzymywać rentę.  

Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej A. Lityńska odpowiedziała, że 

ośrodek może go wysłać do Powiatowego Zespołu ds. orzekania o stopniu 

niepełnosprawności.  

Radny J. Potyszka zaproponował, aby osoby otrzymujące pomoc np. opał mogłyby to 

odpracować.  

Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej A. Lityńska odpowiedziała, że 

nie ma takiej możliwości, Konstytucja tego zabrania.  

 

Radny Z. Szynka odnośnie porad prawnych, jaki jest zakres porad? 

Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej A. Lityńska odpowiedziała, że są 

to różne. Porady są udzielane w poniedziałki od godz. 15:00. Porad udziela jedna z 

pracownic, jeżeli są to trudne porady to umawia klienta z radcą prawnym w Bolesławcu i 

osoba nie ponosi żadnych opłat za poradę.  

 

Z-ca Przewodniczącego Komisji B. Wójtowicz stwierdziła, że Miejsko Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej robi więcej imprez niż Gminne Centrum Kultury i Sportu. Ponadto 

podziękowała za współpracę z sołtysami odnośnie prac interwencyjnych. 

 

Ad. 3. Radny M. Jurewicz przedstawił argumenty wniesienia do projektu budżetu na 2014 rok 
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remontu drogi w miejscowości Godzieszów, o którą wnioskowało Sołectwo Godzieszów:  

 główna droga przez Godzieszów, 

 łatanie dziur zgłaszane od kilku lat, 

 dojazd do autostrady,  

 droga nie do budowy tylko do odtworzenia nawierzchni,  

 dużo organizowanych imprez w Godzieszowie, 

 transport ciężki. 

Przez Sołectwo Godzieszów również była zgłaszana droga w Gierałtowie (prośba rodzin 

mieszkających przy stacji PKP). 

 

Następnie Skarbnik Gminy I. Johna – Rudko omówiła główne pozycje w projekcie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej (w zaokrągleniu). 

Planowane wykonanie w 2013 r. zgodnie z budżetem, który jest zmieniany wynosi 

40.500.000 zł. Szacowane wykonanie 2013 r. wynosi 37.550.000 zł. Na rok przyszły dochody 

w wysokości 36.170.000 zł.  

Na dochody składają się: podatki, dotacje i subwencje. Jest niższa subwencja oświatowa i 

subwencja wyrównawcza ponieważ uznano Gminę Nowogrodziec za bogatą, ponieważ suma 

dochodów na mieszkańca jest podobna jak w kraju. Na sumę dochodów na mieszkańca składa 

się dochód podatkowy, ulgi udzielone w podatkach.  

Dotacje są niższe. W szczególności dotacje związane z pomocą społeczną, które ulegają 

często zmianie. 

Podatki – odnośnie przedsiębiorców w Specjalnej Strefie Ekonomicznej, toczą się 

postępowania. Zaplanowano tak jak na dzień złożenia deklaracji, czyli te które płaciły i nie 

wykazywały stawek zerowych to zostały zaplanowane w roku przyszłym. Póki nie ma 

ostatecznej decyzji to dochodów nie można potraktować, że będą. Poza tym każda z firm, 

która płaci może złożyć korektę i w związku z tym jest niepewność dochodów. 

Dochody bieżące na rok przyszły 35.218.000 zł, dochody z tytułu udziału we wpływach z 

podatku dochodowego od osób fizycznych 4.971.600 zł, od osób prawnych 100.000 zł. 

Podatki i opłaty 11.250.000 zł, z subwencji ogólnej 13.396.00 zł, dochody majątkowe w 

wysokości 951.000 zł, w tym ze sprzedaży majątku 601.500 zł.  

Wydatki – w roku bieżącym plan 3 kwartały 41.456.00 zł, szacowane wykonanie 38.396.000 

zł. Plan na 2014 rok 41.342.00 zł czyli mniej niż plan za 3 kwartały.  

Wydatki bieżące na 2014 rok 34.049.000 zł, w planie obecnego roku 35.678.000 zł.  

Wydatki na obsługę długu w 2014 roku 705.000 zł i jest to związane z inwestycjami.  

Wydatki majątkowe – plan za 3 kwartały 2013 r. 5.778.000 zł, wykonanie w 2013 roku 

5.416.000 zł, plan na 2014 rok 7.292.000 zł.  

Wynik budżetu w 2014 roku na minusie tj. -5.172.000 zł. 

Przychody budżetu 2014 rok 7.000.000 zł – obligacje ze spłatą do 2033 roku. 

Kwota długu – plan za 3 kw. 2013 r. 8.687.000 zł, wykonanie 2013 r. 7.687.000 zł. Wskaźnik 

zadłużenia według planu 2013 wynosi 21,44%, planowany na koniec roku 20,47%, w roku 

2014 zadłużenie będzie wynosiło 35,55%, a w roku 2015 wynosić będzie 37,54%. 

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 

ustawy do dochodów ogółem według planu na 2013 rok wynosi 6,64%, według planowanego 

wykonania w 2013 roku 6.92%, na koniec 2014 roku 6,81%, 205 rok 7,05%.  

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi powiększona o sprzedaż 

mienia do dochodów ogółem za rok 2011 wynosiła 3.500.000 zł, w 20012 rok 4.594.000 zł, 

plan na 2013 rok 2.643.000 zł, szacowane wykonanie w 2013 roku 2.640.000 zł, w 2014 roku 

1.169.000 zł, w 2015 roku 1.100.000 zł. Maksymalny wskaźnik na 2014 rok wynosi 11,28%, 

a na 2015 rok 8,98%. 

Wskaźnik planowany, który wynika z zadłużenia na 2014 rok wynosi 6,81%, a dopuszczalny 
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11,26%. Na 2015 rok 7,05%, a dopuszczalny 8,96%.  

Pozostałe pozycje przedstawiają: 

 przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, 

 spłaty kredytów, pożyczek, 

 wydatki bieżące na wynagrodzenia, 

 wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego, 

 wydatki objęte limitem, 

 wykaz przedsięwzięć, 

 wydatki inwestycyjne kontynuowane, 

 wydatki nowe inwestycyjne, 

 wydatki majątkowe w formie dotacji, 

 finansowanie programów, 

 wykaz przedsięwzięć. 

 

Następnie Skarbnik Gminy I. Johna - Rudko omówiła projekt budżetu Gminy i Miasta 

Nowogrodziec na 2014 rok: 

 deficyt budżetu w kwocie 5.172.235,90 zł, 

 przychody budżetu w kwocie 7.000.000 zł, 

 rozchody budżetu w kwocie 1.827.764,10 zł, 

 limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na pokrycie 

występującego w ciągu roku deficytu w kwocie 500.000,00 zł, z tytułu zaciąganych 

kredytów i pożyczek do kwoty 7.000.000 zł, 

 dochody dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek 

budżetowych w kwocie 271.839 zł, wydatki w takiej samej kwocie, 

 plan dochodów z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 

7.500 zł, plan wydatków w zakresie finansowania ochrony środowiska i gospodarki 

wodnej w kwocie 15.500 zł, 

 dochody z opłat pobieranych za korzystanie z przystanków w wysokości 17.000 zł 

oraz utrzymanie przystanków w wysokości 17.000 zł, 

 dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 

245.000 zł, 

 wydatki na realizację zadań ujętych w programie profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych w kwocie 315.000 zł, w programie przeciwdziałania 

narkomanii w kwocie 2.780 zł, 

 dochody budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 

kwocie 3.998.661 zł, wydatki w takiej samej kwocie, 

 dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień w kwocie 

1.800 zł, 

 dotacje celowe przekazane na realizację zadań bieżących w kwocie 1.144.840 zł, 

wydatki w takiej samej kwocie, 

 dochody związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej, które 

podlegają przekazaniu do budżetu państwa w kwocie 127.000 zł, 

 dotacje podmiotowe z budżetu Gminy w kwocie 1.010.000 zł dla Gminnego Centrum 

Kultury i Sportu w Nowogrodźcu, 

 dotacje celowe z budżetu Gminy w kwocie 948.447 zł, w tym na zadania bieżące 

110.000 zł i na zadania inwestycyjne 838.447 zł, 

 dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (przekazywana na 

dzieci z Gminy Nowogrodziec, które uczęszczają do przedszkoli w innych gminach w 

kwocie 81.000 zł, 
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 dotacje celowe przekazywane dla powiatu na organizacje konkursów dla dzieci w 

kwocie 4.000 zł, 

 dotacje inwestycyjne w ramach jednostek sektora finansów publicznych „Likwidacja 

obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej w 

kwocie 86.447 zł , 

 dotacja celowa na adaptację pomieszczeń oraz zakup wyposażenia w celu 

przeniesienia działalności SPZZOZ w kwocie 750.000 zł, 

 dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu 

terytorialnego – zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych w kwicie 2.000 

zł, 

 dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych w kwocie 147.321 zł, 

 dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 308.000 

zł (spółki wodne, zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom projekt Via Regia, 

przeciwdziałanie alkoholizmowi na realizację wyjazdów dzieci, rozdawanie żywności, 

dla stowarzyszeń i organizacji, które są organizacjami pożytku publicznego). 

Przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego – wszystkie wnioski, które 

wpłynęły zostały wprowadzone do budżetu. W trakcie roku nie można zmieniać 

przeznaczenia zadań i nie można się z tego wycofać. Zgodnie z nioskami jest to kwota 

186.800,63 zł.  

 

Wiceprzewodnicząca Rady H. Pilna zadała pytanie odnośnie zapisu w §17 pkt 2 „emitowania 

papierów wartościowych  do kwoty 7.000.000 zł” – czy to będą obligacje, jeżeli obligacje to 

jakie i do kogo skierowane? 

Skarbnik Gminy I. Johna – Rudko odpowiedziała, że jeszcze nie zostało dookreślone.  

 

Radny K. Czerniak uważa, że posiłkowanie się kredytem jest dobre wtedy gdy się chce coś 

zrobić, bo z własnych środków jest to trudne. Ponadto nie ma jasnej sprawy odnośnie podatku 

od przedsiębiorców w Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Zauważa, że nie został ujęty dochód 

od firm, które są w sporze.  

 

W dalszej części omówiono poszczególne pozycje w planie wydatków majątkowych: 

 budowa chodnika w Nowej Wsi, 

 przebudowa drogi gminnej w Gierałtowie dz. nr 958, 

 przebudowa drogi gminnej w Gierałtowie, 

 przebudowa ul. Morelowej i Wiśniowej obręb Milików, 

 przebudowa ciągu pieszo-jezdnego wraz z rozbiórką budynków gospodarczych przy 

kamienicach na ul. Bolesławieckiej w Nowogrodźcu, 

 modernizacja drogi gminnej ul. Asnyka w Nowogrodźcu, 

 zakup gruntów pod parking w Gościszowie, 

 zakup samochodu pożarniczego dla Osp w Czernej, 

 modernizacja garażu OSP w Zebrzydowej, 

 modernizacja placu manewrowego przy OSP w Nowogrodźcu, 

 modernizacja Filii Zespołu Szkół w Nowej Wsi w Zebrzydowej, 

 przebudowa Szkoły Podstawowej wraz z kotłownią w Wykrotach, 

 budowa sali gimnastycznej w Wykrotach, 

 budowa sali gimnastycznej w Gierałtowie, 

 adaptacja pomieszczeń – SPZZOZ, 

 zakup świetlicy kontenerowej w Parzycach, 

 budowa placu zabaw w Kierżnie, 
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 przebudowa sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Mickiewicza i Kolejowej. 

Pozostałe zadania dotyczą funduszu sołeckiego. 

 

(za zgodą Z-cy Przewodniczącego radny M. Jurewicz opuścił posiedzenie) 

 

W wyniku dyskusji wypracowano wnioski i zapytanie do projektu budżetu na 2014 r.: 

 

1. Czy odtworzenie nawierzchni po wykonaniu kanalizacji podlega gwarancji (dotyczy 

ul. Parkowej w Wykrotach)? 

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

– 0. 

 

2. Wykonanie w całości ul. Parkowej w Wykrotach (częściowo w asfalcie). 

W głosowaniu udział brało 6 osób, „za” wnioskiem - 5, „przeciw” - 1, „wstrzymujących się” 

– 0. 

 

3. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Czernej. 

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

– 0. 

 

Ad. 4. Komisja wypracowała następujące wnioski: 

 

1. Komisja wnioskuje o doświetlenie miejsc w Parzycach przy posesjach nr 39a, 

61abcdef, 140. 

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

– 0. 

 

2. Komisja wnioskuje o przedłożenie zestawienia kosztów wykonania remontów  dróg 

metodą asfaltową w stosunku do dochodów z podatku w poszczególnych 

miejscowościach.  

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

– 0. 

 

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia Z-ca Przewodniczącego Komisji B. Wójtowicz o 

godz. 18:30 zamknęła posiedzenie.  
 

          Protokołowała:                                                                          Przewodniczyła: 

 

  

      Jolanta Janeczko                                                                      Barbara Wójtowicz 

Podinspektor ds. obsługi                                                           Z-ca Przewodniczącego Komisji  

       Rady Miejskiej      

 

 


