
Protokół nr 22/05
z posiedzenia Komisji Oświaty i Spraw Społecznych

z dnia 22 listopada 2005 r.

pod przewodnictwem Przewodniczącej Komisji Marii Wojciechowskiej

Godz. rozpoczęcia: 14:05
Godz. zakończenia: 16:00

W posiedzeniu udział wzięli:
1. Maria Wojciechowska – Przewodnicząca Komisji
2. Małgorzata Braszko – Z-ca Przewodniczącego Komisji (spóźniona 14:30).
3. Kazimierz Lewkowski
4. Zbigniew Skwarek

Temat posiedzenia:

1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
2. Opiniowanie projektu budżetu na 2006 rok.
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 (spóźniona
radna M. Braszko).

Ad. 2. Temat omówiła Skarbnik GiM Marianna Ludkiewicz.
Poinformowała, że wydatki planowane są na bazie roku ubiegłego. Zadania inwestycyjne realizowane z kredytów
przesunięte zostały na 2006 r..
Rozpoczęto budowę sali gimnastycznej w Nowogrodźcu i należy zaangażować środki własne z uwagi na to, że na
koniec roku nie można otrzymać kredytu. 
Planowane  jest  w 2006  r.  wzięcie  kredytu  obrotowego  na  bieżące  wydatki  (do  chwili  wpływu należności
podatkowych).
Dalej zwróciła uwagę, że wpływ dochodów z podatków lokalnych jest na poziomie roku ubiegłego.
Zapewnione zostały środki na utrzymanie przedszkoli. Ze środków własnych uwzględniono przede wszystkim
utrzymanie  świetlic  przy  szkołach  podstawowych.  Ponadto  zapewniono  głównie  środki  na  wynagrodzenia
nauczycieli i pochodne.

W trakcie dyskusji zwrócono uwagę na wysokie dotacje z budżetu na szkoły (np. szkoła w Parzycach 88,5%, w
Czernej 47,5%), omówiono dotacje celowe z budżetu dla stowarzyszeń. 

Na posiedzenie przybyła spóźniona radna Małgorzata Braszko (godz. 14:30).

Poza tym Komisja zwróciła uwagę na błędy literowe w załącznikach oraz w części opisowej.

Ad. 3. Opiniowanie projektów uchwał.

1) w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości,
Opinia Komisji pozytywna.
W głosowaniu udział brało 4 osoby, „za”– 4, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0.

2) w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych,
Opinia Komisji pozytywna.
W głosowaniu udział brało 4 osoby, „za”– 4, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0.

3) w sprawie średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2006 rok,
Opinia Komisji pozytywna.
W głosowaniu udział brało 4 osoby, „za”– 4, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0.



4) w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych w Szkole Podstawowej w Nowogrodźcu,
Opinia Komisji pozytywna.
W głosowaniu udział brało 4 osoby, „za”– 3, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 1.

5) w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych w Szkole Podstawowej w Godzieszowie,
Opinia Komisji pozytywna.
W głosowaniu udział brało 4 osoby, „za”– 3, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 1.

6) w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w
Nowogrodźcu,

Komisja zwraca się z zapytaniem, co to jest „SI POMOST”?
Opinia Komisji pozytywna.
W głosowaniu udział brało 4 osoby, „za”– 4, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0.

7) w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonywanie bankowej obsługi budżetu
gminy i miasta Nowogrodziec,

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

8) w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Czernej,
Opinia Komisji pozytywna.
W głosowaniu udział brało 4 osoby, „za”– 4, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0.

9) w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi Nowogrodźca.
W głosowaniu udział brało 4 osoby, „za”– 0, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 4.

Ponadto  Komisja  powróciła  do  projektu  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  zmiany  studium  uwarunkowań  i
kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Nowogrodziec i zapoznała się z odpowiedzią na
wniosek  w sprawie  wyjaśnienia  do  załącznika  nr  4  projektu  uchwały  w  aspekcie  składowania  na  terenie
wyrobiska kopalni  Maria  II  odpadów z  terenu Niemiec,  które  grożą zatruciem wód gruntowych, stwarzając
zagrożenie dla zdrowia mieszkańców gminy Nowogrodziec.

Ad. 4. Sprawy bieżące.
Radny Zb. Skwarek przedstawił swoje zdanie na temat odbytego spotkania w dniu 7 listopada br.  radnych z
przedstawicielami Wydziału Prawnego i Nadzoru Urzędu Wojewódzkiego.

Ad. 5. Komisja przypomina o braku odpowiedzi na wnioski z posiedzeń od 2 sierpnia br.

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia Przewodnicząca Komisji o godz. 16:00 zamknęła posiedzenie. 

       Protokołowała:                                                                                                       Przewodniczyła:
                                                                                                                                 Maria Wojciechowska

     Jolanta Janeczko                                                                                               Prze wodnicząca Komisji


