
Protokół nr 16/05
z posiedzenia Komisji Oświaty i Spraw Społecznych

z dnia 17 maja 2005 r.

pod przewodnictwem Przewodniczącej Komisji Marii Wojciechowskiej

Godz. rozpoczęcia 14:10.
Godz. zakończenia 17:18.

W posiedzeniu udział wzięli:
1. Maria Wojciechowska – Przewodnicząca 
2. Małgorzata Braszko – Z-ca Przewodniczącej (spóźniona godz. 15:35)
3. Zbigniew Skwarek
4. Kazimierz Lewkowski

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:
1. Sekretarz GiM Józef Kata
2. p.o. Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu Halina Krawczyk

Temat posiedzenia:

1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
2. Ocena działalności merytorycznej Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu.
3. Opiniowanie projektów uchwał.
4. Sprawy bieżące.
5. Wnioski i inicjatywy uchwałodawcze.

Przebieg posiedzenia:
 
Ad. 1. Protokół 15/05 z 18 kwietnia 2005 r. przyjęto jednogłośnie.
W głosowaniu udział brało 4 osoby, „za” – 4, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0.
Komisja zwróciła uwagę na brak odpowiedzi na wniosek nr 5 z posiedzenia w dniu 18 kwietnia 2005 r.

Ad.  2. Obecna  na  posiedzeniu  Komisji  p.o.  Dyrektora  GCKuS  Halina  Krawczyk  odpowiadała  na  pytania
dotyczące: 
- organizacja imprez i udział GCKiS w imprezach, 
- działalność zespołów folklorystycznych,
- działalność bibliotek,
- organizacja konkursów przy współudziale placówek oświatowych.

Ad. 3. Opiniowanie projektów uchwał.

N/w projekty uchwał omówił Sekretarz GiM Józef Kata.

1) w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego (Gościszów),
Zapoznano się z treścią uchwały.

2) w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego (Gościszów),
Zapoznano się z treścią uchwały.

3) w sprawie zamiany nieruchomości (dz. nr 417/14 na dz. nr 417/11 poł. w Milikowie),
Opinia pozytywna.
W głosowaniu udział brało 4 osoby, „za” – 4, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0.

4) w sprawie nabycia nieruchomości (dz. nr 11 poł. w Nowej Wsi),
Opinia pozytywna.
W głosowaniu udział brało 4 osoby, „za” – 4, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0.

5) w sprawie nabycia nieruchomości (dz. nr 438 poł. w Zebrzydowej),
Opinia pozytywna.
W głosowaniu udział brało 4 osoby, „za” – 4, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0.

6) w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu
górniczego Zebrzydowa w obrębie Czerna gmina Nowogrodziec,

Opinia pozytywna.
W głosowaniu udział brało 4 osoby, „za” – 3, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 1.



7) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Nowogrodziec  (obręb Nowogrodziec I),

Opinia pozytywna.
W głosowaniu udział brało 4 osoby, „za” – 3, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 1.

8) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Nowogrodziec (obręb Nowogrodziec III),

Opinia pozytywna.
W głosowaniu udział brało 4 osoby, „za” – 4, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0.

9) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Nowogrodziec (obręb Nowogrodziec IV),

Opinia pozytywna.
W głosowaniu udział brało 4 osoby, „za” – 4, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0.

10) w  sprawie  uchylenia  Uchwały  nr  XXX/252/05  z  dnia  30  marca  2005  r.  w  sprawie  uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod modernizację kolei w obrębie wsi:
Zebrzydowa, Nowa Wieś, Czerna i Kierżno,

Opinia pozytywna.
W głosowaniu udział brało 4 osoby, „za” – 4, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0.

11) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod modernizację
kolei w obrębie wsi: Zebrzydowa, Nowa Wieś, Czerna i Kierżno,

Opinia pozytywna.
W głosowaniu udział brało 4 osoby, „za” – 4, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0.

12) w sprawie  ustalenia  najniższego  wynagrodzenia  i  wartości  jednego  punktu  w  tabeli  wynagrodzeń
Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu,

Opinia pozytywna.
W głosowaniu udział brało 4 osoby, „za” – 4, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0.

13) w sprawie  powołania  do  Rady  Społecznej  Samodzielnego  Publicznego  Zespołu  Zakładów Opieki
Zdrowotnej w Nowogrodźcu,

Komisja proponuje następujące osoby: Anna Rosa, Maria Wojciechowska, Genowefa Szpila.
Opinia pozytywna.
W głosowaniu udział brało 4 osoby, „za” – 4, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0.

14) w sprawie zasad udzielania i  rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji
zajęć nauczycielom, którym powierzono funkcje kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych, a
także  określenia  tygodniowego  obowiązkowego  wymiaru  godzin  zajęć  pedagogów,  logopedów,
psychologów, jak również rozliczania różnych wymiarów pensu, w ramach jednego etatu,

Na posiedzenie przybyła inspektor ds. Oświaty Danuta Kosior oraz Prezes Oddziału Związku Nauczycielstwa
Polskiego w Nowogrodźcu Teresa Drąg, która poinformowała, że Zarząd Oddziału ZNP zaopiniował negatywnie
projekt zwiększonego obowiązkowego pensum dydaktycznego dyrektorów placówek oświatowych.
Zapoznano się z treścią uchwały – opinia na następny posiedzeniu.

15) w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy i miasta,
Opinia pozytywna.
W głosowaniu udział brało 4 osoby, „za” – 4, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0.

16) w  sprawie  upoważnienia  Burmistrza  Nowogrodźca  do  zaciągnięcia  zobowiązania  wekslowego  z
przeznaczeniem na realizacje zadań bieżących gminy.

Opinia pozytywna.
W głosowaniu udział brało 4 osoby, „za” – 4, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0.

Ad. 4. Sprawy bieżące.

1. Komisja zapoznała się z pismami:
- skierowanym do  Przewodniczącej  Rady Miejskiej  Anny Rosy w sprawie  przeprowadzenia  kontroli

przez  Regionalną  Izbę  Obrachunkową  w  Zakładzie  Gospodarki  Komunalnej  i  Mieszkaniowej  w
Nowogrodźcu (RIO będzie miało na uwadze przeprowadzenie takiej  kontroli  w toku kompleksowej
kontroli gosp. finansowej gminy),

- skierowanym  do  Przewodniczącej  Rady  Miejskiej  Anny  Rosy  przez  Prokuraturę  Rejonową  w
Bolesławcu odnośnie kontroli w Urzędzie Miejskim w zakresie planowanych inwestycji,

- oferta firmy Clima – Heat Jelenia Góra.
2. Radny Zb. Skwarek zwrócił uwagę na wielkość przyznanych środków dla Stowarzyszeń – pomniejszonych

ok. 10% wielkości (Sekretarz GiM i Burmistrz zapewniali, że będą na poziomie 2004 r.

Ad. 5. Wniosek:
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Komisja wnioskuje o organizację większej ilości festynów dla mieszkańców miasta i gminy Nowogrodziec (np. 1
Maja, 3 Maja, 15 sierpień).
W głosowaniu udział brało 4 osoby, „za” – 4, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0.

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia Przewodnicząca Komisji o godz. 17:18 zamknęła posiedzenie. 

       Protokołowała:                                                                                                       Przewodniczyła:
                                                                                                                                 Maria Wojciechowska

                                                                                                                                Przewodnicząca Komisji
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