
Protokół nr 21/05
z posiedzenia Komisji Oświaty i Spraw Społecznych

z dnia 25 października 2005 r.

pod przewodnictwem Przewodniczącej Komisji Marii Wojciechowskiej

Godz. rozpoczęcia: 15:00
Godz. zakończenia: 17:30

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

Nieobecny radny Kazimierz Lewkowski.

Temat posiedzenia:

1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
2. Funkcjonowanie opieki społecznej w zakresie nowych zadań własnych zleconych gminie.
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 3 osoby, „za” przyjęciem – 3, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0.

Ad. 2. Informację w sprawie funkcjonowania opieki społecznej w zakresie nowych zadań własnych zleconych
gminie  przedstawiła  Kierownik  Miejsko  Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Nowogrodźcu  Anna
Lityńska, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 3. Opiniowanie projektów uchwał.

1) w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
miasta i gminy Nowogrodziec,

Opinia Komisji pozytywna.
W głosowaniu udział brało 3 osoby, „za” – 2, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 1.

2) w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi Nowogrodźca,
Radna Małgorzata Braszko zgłosiła wniosek o zapoznanie się z treścią projektu uchwały .
W głosowaniu udział brało 3 osoby, „za” wnioskiem – 2, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 1.

Ad. 4. Sprawy bieżące.

1) Burmistrz E. Szczerbień przedstawił członkom Komisji następujące zagadnienia:
- załatwiono dostawę gazu przez Zakład Gazowniczy w Zgorzelcu poprzez przeprowadzone rozmowy z

Dolnośląską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o. we Wrocławiu,
- przeprowadzono rozmowy z Bankowym Funduszem Leasingowym w Łodzi  w sprawie opóźnionego

terminu dzierżawy kotłowni przy ul. Asnuka i 1 Maja,
- budowa wodociągu w Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Wykrotach,
- budowa oczyszczalni ścieków w Nowogrodźcu i w Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Wykrotach (są

propozycje aby były to oczyszczalnie kontenerowe),
- budowa dróg w Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Wykrotach,
- Wojewoda potwierdził wsparcie finansowe budowy wodociągu w Kierżnie, Milikowie i Gościszowie,
- budowa sali gimnastycznej w Nowogrodźcu – są problemy z uzyskaniem środków zewnętrznych,
- problemy finansowe placówek oświatowych (do końca 2005 r.), brakuje około 200 tys. zł,
- zagospodarowanie budynków poszkolnych w Milikowie i Zebrzydowej (dom nauczyciel).

Ponadto  zapoznał  Komisję  z  pismem (fragmentarycznie)  dr  Zbigniewa Sypniewskiego  doradcy prawnego z
Poznania w sprawach związanych z urlopowaniem Burmistrza.



Radny  Zb.  Skwarek  zapytał  Burmistrza,  kto  z  dniem  1  stycznia  2006  r.  będzie  zarządzać  Wspólnotami
Mieszkaniowymi?
Burmistrz  poinformował,  że  Urząd  rozpoczął  już  rozmowy  z  firmami  w  Bolesławcu.  Wspólnoty  będą
poinformowane o możliwościach wyboru zarządzającego.

2) Komisja uważa, że brak środków na prawidłowe funkcjonowanie placówek oświatowych jest na wskutek
nieprawidłowego planowania budżetu dla szkół (niezgodnie z  założeniami budżetowymi szkół).

3) Komisja zapoznała się z treścią następujących pism:
- Zakładu Gazowniczego w Zgorzelcu w sprawie zadłużenia Spółki „Termoel” z dnia 21.10.2005 r.,
- Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowogrodźcu do Burmistrza w

sprawie zawieszenia działalności z powodu braku dostawy ciepła,
- Wojewody Dolnośląskiego do Przewodniczącej Rady Miejskiej  w sprawie opinii prawnej dotyczącej

urlopu wypoczynkowego Burmistrza,
- Mieszkańców  Nowogrodźca  ul.  Rynek  1  –  5  do  Dyrektora  Zakładu  Gospodarki  Komunalnej  i

Mieszkaniowej  w  Nowogrodźcu  w  sprawie  dopłat  do  rozliczenia  poboru  ciepła  (na  liście  28
mieszkańców).

Ad. 6. Wniosek:

Komisja wnioskuje o przedstawienie rozwiązania problemu naliczonych wysokich dopłat dla odbiorców ciepła
za ostatnie trzy sezony grzewcze.
W głosowaniu udział brało 3 osoby, „za” wnioskiem – 3, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0.

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia Przewodnicząca Komisji o godz.17:30 zamknęła posiedzenie. 

       Protokołowała:                                                                                                       Przewodniczyła:
                                                                                                                                 Maria Wojciechowska

   Maria Wojciechowska                                                                                       Prze wodnicząca Komisji


