
Protokół nr 27/06
z posiedzenia Komisji Oświaty i Spraw Społecznych

z dnia 25 kwietnia 2006 r.

pod przewodnictwem Przewodniczącej Komisji Marii Wojciechowskiej

Godz. rozpoczęcia: 14:35
Godz. zakończenia: 16:50
 
W posiedzeniu udział wzięli:

1. Maria Wojciechowska – Przewodnicząca Komisji
2. Małgorzata Braszko – Z-ca Przewodniczącej
3. Kazimierz Lewkowski
4. Zbigniew Skwarek

Temat posiedzenia:

1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
2. Ocena wykonania budżetu za 2005 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 4 osoby, „za” przyjęciem – 4, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0.

Ad. 2. Odczytano Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej 
Rady Miejskiej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Nowogrodźca za 2005 rok oraz w sprawie 
opinii o przedłożonym przez Burmistrza sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy i miasta za 2005 rok.
Komisja dokonała oceny wykonania budżetu za 2005 rok.
Oświata – ogromne zadłużenie na rok 2006. 
Stypendia dla uczniów – ok. 54 000 zł zwrócono, pozostała kwota nie wykorzystana i zwrócona do urzędu ze 
względu na zmiany przepisów. 

Projekt uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Nowogrodźca za rok 2005 – 

W głosowaniu udział brało 4 osoby, „za” udzieleniem absolutorium – 2, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 
2.

Ad. 3. Opiniowanie projektów uchwał.
1) w  sprawie  uchwalenia  zmiany  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  miasta 

Nowogrodźca dot. powiększenia terenu eksploatacji złoża „Maria III”,
Opinia Komisji pozytywna.
W głosowaniu udział brało 4 osoby, „za” – 3, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 1.

2) w  sprawie  uchwalenia  zmiany  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  miasta 
Nowogrodźca dot. proj. cmentarza komunalnego,

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

3) w  sprawie  uchwalenia  zmiany  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  miasta 
Nowogrodźca dot. zespołu rekreacyjnego w rejonie ul. ul. Asnyka – Mickiewicza,

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

4) w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości,
Opinia Komisji pozytywna.
W głosowaniu udział brało 4 osoby, „za” – 4, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0.

5) w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości,
Opinia Komisji pozytywna.
W głosowaniu udział brało 4 osoby, „za” – 4, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0.



6) w  sprawie  złożenia  wniosku  o  zniesienie  urzędowej  nazwy  Ołdrzychów  jako  części  miasta 
Nowogrodźca,

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

Ad. 4. Sprawy bieżące.

1. Zapoznano się z pismem mieszkańców Domu Nauczyciela w Zebrzydowej nr 49.
2. Pismo  Dyrektora  Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  w  Nowogrodźcu  Marcina 

Krzywdzińskiego.
Komisja zapytuje Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowogrodźcu z jakich 
środków zostaną pokryte opłaty za ogrzewanie i czynsz w ramach złożonej dyspozycji.
Komisja Prosi o wydanie opinii prawnej do wniosku złożonego przez Dyrektora SPZOZ.
W głosowaniu udział brało 4 osoby, „za” – 4, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0.
3. Zapoznano  się  z  pismem  Dyrektora  Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  w 

Nowogrodźcu dotyczącym podjęcia działań formalno-prawnych mających na celu ujęcie w budżecie gminy 
na 2007 r. środków na obiekty ośrodków zdrowia.

4. Odczytano  Decyzje  Państwowego  Powiatowego  Inspektora  Sanitarnego  w  Bolesławcu  dotyczące 
Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Zebrzydowej i Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Wykrotach.

5. Zapoznano się z Programem Dostosowawczym SPZOZ do wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia z 
dnia  22.06.2005  r.  –  Wiejskiego  Ośrodka  Zdrowia  w  Zebrzydowej,  Wiejskiego  Ośrodka  Zdrowia  w 
Wykrotach i Punktu lekarskiego w Gierałtowie.

6. Zapoznano się z pismem radnego Roberta Relicha, który w imieniu mieszkańców Gierałtowa zwraca się o 
pomoc finansową na zorganizowanie uroczystości  nadania imienia Szkole Podstawowej w Gierałtowie.

7. Odczytano podziękowanie mieszkańców wsi Milików za utwardzenie drogi.
8. Pismo ZOZ Bolesławiec.
Komisja  zwraca  się  do  Burmistrza  o  rozpatrzenie  dofinansowania  ZOZ  Bolesławiec  na  przeprowadzenie 
remontu pomieszczeń laboratoryjnych.
W głosowaniu udział brało 4 osoby, „za” – 4, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0.
9. Zapoznano się z Postanowieniem Prokuratury Rejonowej w Bolesławcu o podjęciu zawieszonego śledztwa 

w sprawie nadużycia uprawnień przez członków Zarządu GiM N-c oraz członków Zarządu Termoel  w 
procesie tworzenia spółki.

10. Zapoznano się z pismem Pani Weroniki Puzio zam. Zebrzydowa 243a w sprawie sprzedaży nieruchomości 
gruntowej.

11. Zapoznano  się  z  pismem  Wojewody  Dolnośląskiego  w  sprawie  zmiany  przedstawiciela  Wojewody  w 
Radzie Społecznej SPZOZ.

12. Zapoznano się  z  pismem Wojewody Dolnośląskiego  w sprawie  liczby  radnych  Sejmiku  Województwa 
Dolnośląskiego, radnych rad powiatów i rad gmin w województwie dolnośląskim.

13. Pismo Dyrektora Szkoły Podstawowej w Godzieszowie o sytuacji finansowej szkoły.
Komisja zapoznała się i kieruje sprawę do rozpatrzenia przez Burmistrza.
14. Przyjęto  informację  Pełnomocnika  Burmistrza  ds.  uzależnień  o  wysokości  środków  finansowych 

przeznaczonych  z  budżetu  gminy  na  dofinansowanie  zadań  realizowanych  przez  organizacje  pożytku 
publicznego w roku 2005.

Ad. 5. Wniosek:
Komisja  wnioskuje  o  jak  najszybszy  przydział  środków  stowarzyszeniom  sportowym  i  pozostałym 
organizacjom. Sytuacja taka grozi zaprzestaniem funkcjonowania w/w stowarzyszeniom w przyszłości.

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia Przewodnicząca Komisji o godz. 16:50 zamknęła posiedzenie. 

       Protokołowała:                                                                                                       Przewodniczyła:
                                                                                                                                 Maria Wojciechowska 

    Małgorzata Braszko                                                                                           Przewodnicząca Komisji


