
Protokół nr 20/05
z posiedzenia Komisji Oświaty i Spraw Społecznych

z dnia 29 września 2005 r.

pod przewodnictwem Przewodniczącej Komisji Marii Wojciechowskiej

Godz. rozpoczęcia: 15:00.
Godz. zakończenia: 16:45.

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

Temat posiedzenia:

1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
2. Analiza wykonania budżetu za I półrocze 2005 r.
3. Opiniowanie projektów uchwał.
4. Sprawy bieżące.
5. Wnioski i inicjatywy uchwałodawcze.

Przebieg posiedzenia:
 
Ad. 1. Protokół z ostatniego posiedzenia przyjęto jednogłośnie.
W głosowaniu udział brało 4 osoby, „za” przyjęciem – 4, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0.

Ad. 2. Analiza wykonania budżetu za I półrocze 2005 r.
W posiedzeniu udział wzięła Skarbnik GiM Marianna Ludkiewicz. 
Głownie  analizą  wykonania  budżetu  objęto  szkolnictwo.  Wykonanie  planów  półrocznych  przez  szkoły
podstawowe i gimnazja. Z tytułu zmian w wynagrodzeniach szkoły przedstawiły zapotrzebowanie w wysokości
152 358 zł, a rezerwa utworzona z tego tytułu wynosi 112 873 zł. Ponadto wpływają zapotrzebowania szkół z
tytułu zaleceń sanepidu, zakup oleju. Niepokój budzi wykorzystanie przez szkoły środków w wysokości 90%
planowanych na 2005 r.

Ad. 3. Ze względu na przerwaną sesję nie będą analizowane projekty uchwał.

Ad. 4. Sprawy bieżące.

1) Komisja zapoznała się z pismem Spółki Termoel w sprawie przygotowanie wniosku o ogłoszeniu upadłości
Spółki,

2) Komisja zapoznała się z pismami skierowanymi do Rady Miejskiej w Nowogrodźcu.

Ad. 5. Wniosek:

Komisja wnioskuje o utworzenie z dniem 01.01.2006 r. (na możliwości organizacyjne może być w szybszym
terminie) zespołu obsługi oświaty na terenie miasta i gminy Nowogrodziec (sugerujemy utworzenie zespołu w
Szkole Podstawowej w Nowogrodźcu ze względu na brak odpowiednich warunków lokalowych w Urzędzie
Miejskim).
W głosowaniu udział brało 4 osoby, „za” wnioskiem – 3, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 1.

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia Przewodnicząca Komisji o godz. 16:45 zamknęła posiedzenie. 

       Protokołowała:                                                                                                       Przewodniczyła:
                                                                                                                                 Maria Wojciechowska

   Małgorzata Braszko                                                                                            P rzewodnicząca Komisji


