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Protokół nr 34/14 

z posiedzenia Komisji Oświaty i Spraw Społecznych 

odbytego w dniu 13 marca 2014 r. 

 

pod przewodnictwem Przewodniczącego Komisji R. Kalusa. 

 

Godz. rozpoczęcia – 14:30 

Godz. zakończenia – 16:05 

 

W posiedzeniu udział wzięli: 

1. Ryszard Kalus – Przewodniczący Komisji  

2. Barbara Wójtowicz – Zastępca Przewodniczącego Komisji 

3. Henryka Pilna – Sekretarz Komisji 

4. Michał Jurewicz – członek  

5. Bronisław Kopeć – członek  

6. Dariusz Zdunek – członek  

Nieobecni radni: Józef Potyszka, Zenon Szynka. 

 

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli: 

1. Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich 

2. Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Sportu Eliza Szwed 

 

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 2013 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. 

Do porządku nie wniesiono uwag. 

 

Ad. 3. Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Sportu E. Szwed przedstawiła informację: 

 

1) po kątem remontów obiektów świetlic i bibliotek – plan został wykonany w 100%.  

Przeprowadzono remont dachu na Wiejskim Domu Kultury w Czernej, dodatkowo 

odświeżono ściany i pomieszczenie wewnętrzne. 

Na wszystkich obiektach zarządzanych przez Gminne Centrum Kultury i Sportu są bieżąco 

podejmowane działania w zakresie utrzymania obiektów tj. aktualne przeglądy roczne i 

wszystkie przeglądy wynikające z przepisów prawa budowlanego.  

Dodatkowo wykonano odświeżenia pomieszczeń w bibliotekach w filii Wykroty, 

Zebrzydowa i Gościszów, a było to związane z podniesieniem standardów. Również wzięto 

udział w Programie Rozwoju Bibliotek. Było to warunkiem koniecznym, aby uzyskać 

wsparcie w postaci sprzętu technicznego. Jest to sprzęt o wartości 96 tys. zł, który został 
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umieszczony we wszystkich filiach bibliotek w Gminie Nowogrodziec.  

 

2) książki obiektów – mogą być udostępnione i zaprasza do siedziby Gminnego Centrum 

Kultury i Sportu.  

 

Przewodniczący Komisji R. Kalus poprosił o informację dotyczącą planu na 2014 rok. 

 

Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Sportu E. Szwed poinformowała, że budynki są w 

takim stanie jakim są i na pewno nie następuje pogarszanie, ponieważ podejmowane są 

czynności zmierzające ku temu, aby zachować obecny stan. Dużych planów remontowych na 

2014 rok nie ma zaplanowanych. Planowana jest modernizacja kotłowni w Wiejskim Domu 

Kultury w Czernej, ale jest to na etapie kalkulacji kosztów. Jest to jedyna kotłownia, która 

wymaga wymiany kotła.  

 

Przewodniczący Komisji R. Kalus zadał pytanie, czy pomieszczenie obiecane strażakom OSP 

znajdujące się przy świetlicy w Zebrzydowej jest w zarządzaniu Gminnego Centrum Kultury i 

Sportu? 

 

Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Sportu E. Szwed odpowiedziała, że świetlica wiejska 

w Zebrzydowej jest w administrowaniu Gminnego Centrum Kultury i Sportu i p. Sołtys pełni 

funkcję gospodarza.  

 

Radny B. Kopeć powiedział, że był konflikt między strażakami a p. Sołtys.  

 

Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Sportu E. Szwed odpowiedziała, że nic na ten temat 

nie wie i nie jest stroną w konflikcie. 

 

Przewodniczący Komisji R. Kalus zwrócił się do radnego D. Zdunka o wyjaśnienie. 

 

Radny D. Zdunek powiedział, że nie wyjaśni bo nie chce wchodzić między p. Sołtys a 

strażaków. Jeżeli sami nie rozwiążą konfliktu to nikt inny tego nie zrobi. Muszą sami się ze 

sobą dogadać. Sprawa dotyczy rozliczeń i dostępności pomieszczeń.  

 

Przewodniczący Komisji R. Kalus stwierdził, że było budowane dla wszystkich i należy 

udostępnić.   

 

Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Sportu E. Szwed odpowiedziała, że za każdym razem 

jeżeli jest taka prośba strażaków świetlica jest udostępniana.  

 

Przewodniczący Komisji R. Kalus dodał, że nie chodzi o świetlicę tylko o pomieszczenie 

obok, które było obiecane dla strażaków. 

 

Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Sportu E. Szwed odpowiedziała, że strażacy mają 

możliwość korzystania po uprzednim uzgodnieniu z gospodarzem obiektu i taka zasada 

została przyjęta. Jest to jeden obiekt, a nie odrębne pomieszczenie z sanitariatami.  

 

Przewodniczący Komisji R. Kalus poprosił o informację dotyczącą planu finansowego. 

 

Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Sportu E. Szwed odpowiedziała, że złożono 

sprawozdanie i jest zgodne ze stanem faktycznym. 
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Przewodniczący Komisji R. Kalus zadał pytanie, czy przeniesienie biblioteki w Zebrzydowej 

już się zakończyło? 

 

Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Sportu E. Szwed odpowiedziała, że od 1 stycznia br. 

budynek w Zebrzydowej podlega pod Spółkę „Hydro-Tech”. Biblioteka znajduje się na 

parterze w budynku szkoły i funkcjonuje bardzo dobrze.  

 

Radna B. Wójtowicz zadała pytanie odnośnie sali w Zagajniku, czy jest możliwość włączenia 

jej do użytkowania? 

 

Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Sportu E. Szwed odpowiedziała, że dużym ryzykiem 

byłoby wpuszczanie do niej kogokolwiek bo zagraża bezpieczeństwu. Dostosowanie budynku 

do obowiązujących norm wiąże się z dużymi kosztami.  

 

Przewodniczący Komisji R. Kalus zadał pytanie, jaki jest koszt wykonania remontu? 

 

Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Sportu E. Szwed odpowiedziała, że nie zna kalkulacji 

szczegółowej. Ponadto miejscowość Zagajnik ma około 250 mieszkańców i mają blisko do 

sali w Wykrotach, która też jest udostępniania.  

 

Radna B. Wójtowicz powiedziała, że nie należy myśleć w takim kierunku - ilości 

mieszkańców. Sala jest i z roku na rok będzie z nią gorzej. Ludzie z Zagajnika bardzo 

utożsamiają się ze sobą.  

 

Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Sportu E. Szwed odpowiedziała, że w bieżącym roku 

nie ma środków na remont sali w Zagajniku. 

 

Przewodniczący Komisji R. Kalus powiedział, że należy wykonać kosztorys wstępny i 

zaplanować do budżetu na lata kolejne.  

 

Radny D. Zdunek stwierdził, że nie kwestia wydać pieniądze na wyremontowanie budynku, 

który będzie używany raz w miesiąc, bo to będzie niezasadne i nie możemy się godzić na 

takie rozwiązania. Uważa, że trzeba inwestować tam gdzie jest szansa używania budynku.  

 

Przewodniczący Komisji R. Kalus zadał pytanie, gdzie ćwiczy zespół śpiewaczy z Zagajnika? 

 

Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Sportu E. Szwed odpowiedziała, że mają 

udostępnione w budynku pomieszczenie, które zostało przystosowane.  

 

Radna H. Pilna poprosiła o przedstawienie informacji w sprawie ilości wynajmów świetlic w 

poszczególnych miejscowościach. 

 

Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Sportu E. Szwed odpowiedziała, że nie jest w stanie 

odpowiedzieć bo nie przygotowała takiej informacji. Jest to różnie w zależności od 

miejscowości. Najczęściej wynajmowana jest świetlica w Wykrotach jak również 

Zebrzydowa i Gościszów.  
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Ad. 4.  

 

1. Radna B. Wójtowicz zadała pytanie, czy zaplanowane zadanie w ramach funduszu 

sołeckiego ogrodzenie boiska sportowego w Wykrotach będzie wykonywane? Pyta 

dlatego, że doszły słuchy o nie wykonaniu. 

Burmistrz Nowogrodźca R. Relich odpowiedział, że nic na ten temat nie wie. Odbyło się 

zebranie z sołtysami podczas którego został przedstawiony regulamin. Koordynatorem, jeśli 

chodzi o współpracę w ramach funduszu soleckiego z ramienia Burmistrza jest p. J. 

Stelmaszyk. Sołtysi przyjęli zadania i są przygotowywane do realizacji zgodnie z uchwałą i 

szczegółowymi postanowieniami.  

 

2. Radny D. Zdunek zadał pytanie, jak wygląda sprawa przeniesienia szkoły w 

Wykrotach w związku z planowanym remontem? 

Burmistrz Nowogrodźca R. Relich odpowiedział, że przygotowywana jest inwestycja remont 

szkoły i budowa sali gimnastycznej. Aby móc ogłosić zmówienie publiczne, szczególnie w 

pierwszym etapie dotyczącym remontu szkoły podstawowej należy przygotować lokalizację 

zastępczą. Pierwsza, która została wybrana jest to budynek stanowiący własność Parafii w 

Wykrotach. Została podpisana z księdzem proboszczem umowa użyczenia na okres 

zamknięty. Postanowienia umowy mówią o tym, że udostępnia się obiekt w celu oceny 

technicznej adaptacji pod kątem organizacji gimnazjum w Wykrotach na czas remontu szkoły 

podstawowej. Zamiar jest taki, aby uczniowie szkoły podstawowej na czas remontu przenieśli 

się do gimnazjum, a uczniowie z gimnazjum do budynku parafii. Są dwie oceny Państwowej 

Straży Pożarnej i Sanepidu, w których są określone zalecenia i jeżeli zostaną wykonane to 

przypuszczalnie opinie będą pozytywne. Drugą opcją jest kwestia nauki uczniów gimnazjum 

w Gimnazjum w Nowogrodźcu.  

Przewodniczący Komisji R. Kalus zadał pytanie, czy poruszana była możliwość 

dwuzmianowości w szkole? 

Burmistrz Nowogrodźca R. Relich odpowiedział, że ten wariant nie był brany pod uwagę. 

Budynek gimnazjum jest budynkiem o wiele mniejszym, natomiast w szkole podstawowej są 

oddziały przedszkolne i oddziały szkolne.  

 

3. Przewodniczący Komisji R. Kalus zadał pytanie, czy działka pod nowy szpital jest w 

planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona na sprawy medyczne?  

Burmistrz Nowogrodźca R. Relich odpowiedział, że miejscowy planu zagospodarowania 

przestrzennego tego terenu nie był zmieniany. Zgodność planu z celem przeznaczenia 

nieruchomości jest prawidłowa. W związku z tym przystąpiono do prac projektowych i 

zadanie inwestycyjne przygotowywane jest do realizacji zgodnie z ustalonym wcześniej 

harmonogramem.  

Przewodniczący Komisji R. Kalus nadmienił o sytuacji w Opolu gdy stacja dializ powstała na 

terenie byłego zakładu pracy i z momentem dopuszczenia do działań medycznych okazało się, 

że nie ma w planie zagospodarowania przestrzennego odpowiedniego przeznaczenia. 

Burmistrz Nowogrodźca R. Relich odpowiedział, że jednostka nie jest szpitalem. Mówi się  

tylko umownie, że jest to szpital. Funkcje określone w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego na dzień 13 marca 2014 r. są zgodne z planowanym przeznaczeniem obiektu. 

 

4. Przewodniczący Komisji R. Kalus poinformował, że 15 lutego br. zostało wysłane 

pismo do p. Burmistrza przez Ochotniczą Straż Pożarną w Nowogrodźcu dotyczące 

naprawy samochodu Star 266. W dalszym ciągu sprawa nie została załatwiona i 

jednostka nie ma samochodu, a koszt naprawy to około 2,5 tys. zł.  
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Burmistrz Nowogrodźca R. Relich odpowiedział, że skupiono się na zakupie samochodu dla 

OSP Czerna i nie zdołano pogodzić obowiązków z zakupem i sprawą przedstawioną przez 

radnego R. Kalusa. Odpowiedź zostanie udzielona w najbliższym terminie.  

Ponadto poprosił o zrozumienie ponieważ z uwagi na ograniczone środki finansowe czynione 

są starania aby wydatkować możliwie jak najmniej środków budżetowych ponieważ należy 

gromadzić środki na duże zadania inwestycyjne.  

 

W dalszej części dyskutowano na temat potrzeb innych jednostek OSP oraz możliwości 

utworzenia straży zawodowej. 

 

Ad. 2. Protokół nr 33/14 z dnia 23 stycznia 2014 r. został przyjęty jednogłośnie. 

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

– 0. 

 

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia Przewodniczący Komisji R. Kalus o godz. 16:05    

zamknął posiedzenie.  
 

          Protokołowała:                                                                          Przewodniczył: 

 

      Natalia Mandziuk                                                                         Ryszard Kalus 

 

                                                                                                    Przewodniczący Komisji  

             

 


