
Protokół nr 17/05
z posiedzenia Komisji Oświaty i Spraw Społecznych

z dnia 13 czerwca 2005 r.

pod przewodnictwem Przewodniczącej Komisji Marii Wojciechowskiej

Godz. rozpoczęcia 15:00.
Godz. zakończenia 17:55

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

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:
1. Przewodnicząca Rady Anna Rosa
2. Zastępca Burmistrza Tadeusz Kupczak 
3. Sekretarz GiM Józef Kata
4. Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej  im. „750-lecia” w Nowogrodźcu Ryszard Jaworski

Temat posiedzenia:

1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
2. Ocena realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
3. Opiniowanie projektów uchwał.
4. Sprawy bieżące.
5. Wnioski i inicjatywy uchwałodawcze.

Przebieg posiedzenia:
 
Ad. 1. Protokół 16/05 z 17 maja 2005 r. przyjęto jednogłośnie.
W głosowaniu udział brało 4 osoby, „za” przyjęciem – 4, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0.

Ad. 2. Ze względu na nieobecność pełnomocnika ds. uzależnień dokonano analizy sprawozdania jako załącznika
z informacji przebiegu realizacji budżetu gminy i miasta Nowogrodziec za 2004 r.

Ad. 3. Opiniowanie projektów uchwał. 

1) w sprawie wyrażenie zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości sprzedawanych spółdzielniom
mieszkaniowym w związku z ustanowieniem na rzecz członków spółdzielni odrębnej własności lokali lub z
przeniesieniem na członków spółdzielni własności lokali,

O głos poprosił  Prezes SM im. „750-lecia” Ryszard Jaworski. W imieniu spółdzielni zwrócił się z prośbą o
przyznanie bonifikaty w wysokości 99 % i przy takiej bonifikacie spółdzielnia byłaby w stanie przejąć grunty nie
obciążając kosztami mieszkańców. 
Dyskusja dotyczyła wysokości bonifikaty w gminach ościennych, które wynoszą 98 – 99 %. W trakcie dyskusji
nie padła kwota wykupu działek. 
Opinia negatywna.
W głosowaniu udział brało 4 osoby, „za”– 0, „przeciw” – 4, „wstrzymujących się” – 0.

2) w sprawie bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości (dz. nr 256,252,587 poł. w Nowogrodźcu),
Projekt  omówił  poproszony  na  posiedzenie  Kierownik  referatu  Rolnictwa  Gospodarki  Nieruchomościami
Władysław Konefał.
Opinia pozytywna.
W głosowaniu udział brało 4 osoby, „za”– 4, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0.

3) w sprawie bezprzetargowego zbycia nieruchomości zabudowanej (dz. nr 568/1 poł. w Zebrzydowej),
Projekt omówił Kierownik referatu Rolnictwa Gospodarki Nieruchomościami Władysław Konefał.
Opinia pozytywna.
W głosowaniu udział brało 4 osoby, „za”– 3, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 1.

4) w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego (Gościszów),
Projekt omówił Kierownik referatu Rolnictwa Gospodarki Nieruchomościami Władysław Konefał.



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

5) w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego (Gościszów),
Projekt omówił Kierownik referatu Rolnictwa Gospodarki Nieruchomościami Władysław Konefał.
Opinia pozytywna.
W głosowaniu udział brało 4 osoby, „za”– 4, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0.

6) w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia w pomocy społecznej przyznanych w formie posiłku,
Opinia pozytywna.
W głosowaniu udział brało 4 osoby, „za”– 3, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 1.

7) w  sprawie  zatwierdzenia  zmian  w  Statucie  Samodzielnego  Zespołu  Zakładów  Opieki  Zdrowotnej  w
Nowogrodźcu.

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

8) 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 pensum, w ramach jednego etatu,

Na posiedzenie poproszono inspektora ds. Oświaty Danutę Kosior. 
Opinia negatywna.
W głosowaniu udział brało 4 osoby, „za”– 0, „przeciw” – 2, „wstrzymujących się” – 2.

9) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2005 r.
Opinia pozytywna.
W głosowaniu udział brało 4 osoby, „za”– 4, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0.

Ad. 4. Sprawy bieżące.

1. Radny  Zbigniew  Skwarek  zwrócił  się  z  zapytaniem,  czy  zostały  poczynione  działania  w  sprawie
astronomicznych naliczeń za ciepło właścicielom mieszkań komunalnych?

Sekretarz  GiM  odpowiedział,  że  sytuacja  jest  uwzględniana  przy  wejściu  inwestora  kapitałowego.  Nie  ma
możliwości odstąpienia bądź umorzenia. Wyliczenia zrobione zostały na podstawie ilości zakupionego ciepła i
bez dodatkowych kosztów.

2. Komisja zapoznała się z treścią następujących pism:
- do  Przewodniczącej  Rady  Miejskiej  w  sprawie  organizacji  Turnieju  Siatkówki  Plażowej  Drużyn

Samorządowych przez MOSiR w Bolesławcu,
- wyciąg  z  protokołu  nr  14/05  z  posiedzenia  Komisji  ds.  Wspierania  i  Upowszechniania  Idei

Samorządowej odbytego w dniu 24 lutego 2005 r.
- pismo Pani Heleny Surosz w formie prośby o sprzedaż działki położonej pomiędzy dz. nr 420/22 a

drogą nr 644 obr. Milików,
- pismo Przewodniczącej Rady Miejskiej w Nowogrodźcu do Prokuratury Rejonowej w Bolesławcu w

sprawie podejrzenia popełnienia przestępstwa naruszenia tajemnicy korespondencji.
- pismo  Najwyższej  Izby  Kontroli  do  Przewodniczącej  Rady  Miejskiej  w  sprawie  analizy

nieprawidłowości występujących w działalności inwestycyjnej urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu,
- odpowiedź Burmistrza na pismo Pani Joanny Świder zam. Nowogrodziec,
- pismo mieszkańców zamieszkałych w Nowogrodźcu ul. Rynek  11 – 19 w sprawie rozliczenia zużycia

energii cieplnej za sezony 2002 – 2003, 2003 – 2004.

Ad. 5. Wnioski:

1. Komisja wnioskuje o rozszerzenie informacji pełnomocnika ds. uzależnień o szczegółowe podanie
wydatków na zadania I, II, III i IV.

2. Komisja wnioskuje o podjęcie natychmiastowych działań w celu rozwiązania problemu horrendalnie
wysokich dopłat do ciepła ponoszonych przez mieszkańców Nowogrodźca. 



Wobec zrealizowania porządku posiedzenia Przewodnicząca Komisji o godz.  17:55 zamknęła posiedzenie. 

       Protokołowała:                                                                                                       Przewodniczyła:
                                                                                                                                 Maria Wojciechowska

                                                                                                                                Przewodnicząca Komisji


