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PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
w Nowej Dębie
w dniu 17 grudnia 2015 r.
I część posiedzenia odbyła się w siedzibie Żłobka Miejskiego w Nowej Dębie przy ul.
Leśnej 28, następnie posiedzenie było kontynuowane w Samorządowym Ośrodku Kultury w
Nowej Dębie przy ul. Żeromskiego 2.
W posiedzeniu udział wzięli członkowie komisji oraz osoby zaproszone do udziału, zgodnie z
listą obecności stanowiącą załącznik nr 1 do protokołu.
Komisja Rewizyjna w składzie:
1. Jan Flis
- Przewodniczący
2. Andrzej Wołosz
- Zastępca Przewodniczącego
3. Marzena Chmielowiec - Członek
4. Ryszard Szafran
- Członek
Przedmiot obrad komisji:
Przeprowadzenie kontroli problemowej zgodnie z planem pracy komisji na 2015 r. w
jednostkach samorządowych tj.
1. Żłobek Miejski w Nowej Dębie,
2. Instytucje kultury (od godz. 1330):
-Wiejskie Centrum Kultury w Chmielowie,
-Wiejskie Centrum Aktywności w Rozalinie.
Kontrola obejmuje okres od 1 stycznia do 30 listopada 2015 r.
Żłobek Miejski.
Wyjaśnień udzielała dyrektor Jolanta Styga. Od 1 września 2014 r. grupy żłobkowe funkcjonują
jako oddzielna jednostka organizacyjna. Uczęszczają do niego dzieci w wieku od 6 miesięcy do
3 lat. Żłobek dysponuje 48 miejscami, aktualnie uczęszcza 38 dzieci. Od nowego roku do
przedszkola przejdzie 24 dzieci. Nabór do placówki odbywa się do 15 kwietnia każdego roku.
Dotacja do każdego dziecka z programu „Maluch” wynosi 326,-zł. W grupach żłobkowych
opiekę nad dziećmi sprawują wykwalifikowane opiekunki dziecięce, posiadające wieloletnie
doświadczenie w pracy z dziećmi.
Komisja zapoznała się z obowiązującymi stawkami opłat za pobyt dziecka w żłobku, która
wynosi 158,-zł. Placówka czynna jest od 600 do 1600. Zatrudnienie wynosi 9 osób, w tym 6
opiekunek i 3 salowe. Na 8 dzieci przypada 1 opiekunka.
Komisja dokonała wizji budynku, który w ostatnich latach przeszedł gruntowny remont. Sale są
dobrze wyposażone, czyste, posiadają ciekawą kolorystykę.
Standardy opieki nad dziećmi są zgodne z Konwencją Praw Dziecka.
Ustalenia:
Komisja pozytywnie oceniła działalność Żłobka Miejskiego. Komisja stoi na stanowisku, że cele
działalności placówki, jakimi są zapewnienie potrzeb niezbędnych do prawidłowego rozwoju
emocjonalnego i psychicznego, jak też zapewnienie opieki i poczucia bezpieczeństwa podczas
pobytu w placówce wypełniane jest właściwie.
Wiejskie Centrum Kultury w Chmielowie.
W trakcie rozmowy, w której uczestniczył dyrektor SOK Krystian Rzemień oraz kierownik
biblioteki w Chmielowie Patrycja Jeż.
Placówka została otwarta 15 lipca 2010 r. W skład WCK wchodzi Filia nr 3 Biblioteki
Publicznej będącej działem SOK w Nowej Dębie. Gminna Biblioteka Publiczna w Chmielowie
powstała w 1950 r. Zbiory biblioteki to literatura piękna, popularnonaukowa oraz dla dzieci i
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młodzieży. Instruktorzy SOK prowadzą tu zajęcia muzyczne, plastyczne, taneczne i teatralne
przeznaczone dla dzieci i młodzieży. W WCK działa Młodzieżowa Orkiestra Dęta oraz zespół
taneczny Mażoretki „Diament”.
Wiejskie Centrum Kultury w Chmielowie czynne w godzinach 9:00 -12:00 oraz 18:00 - 21:00
Zajęcia odbywają się następująco:
Wtorek: Mażoretki "Diament" - godz. 16:15 - op. Małgorzata Gronek
Środa: Zajęcia świetlicowe - godz. 14:00 - instr. Justyna Motyka
Zajęcia plastyczne - godz. 15:30 - instr. Sławomir Gurdak
Zajęcia taneczne ZUMBA - instr. Marek Duda
Piątek: Młodzieżowa Orkiestra Dęta (lekcje indywidualne) - godz. 14:00 - op. Marek Kosior
Orkiestra Dęta - godz. 18:30 - op. Marek Kosior
Klub Młodzieżowy - godz. 20:00 - op. Patrycja Jeż
Dalej dyrektor poinformował w sprawie funkcjonowania filii SOK na terenie sołectw, które
działają w ramach;
Wiejskiego Centrum Kultury w Chmielowie,
Centrum Kultury Lasowiackiej w Cyganach,
Wiejskiego Centrum Aktywności w Rozalinie,
Wiejskiego Centrum Aktywności w Tarnowskiej Woli.
Dyrektor Rzemień poinformował, że filie działają w oparciu o budżet SOK.
Radna Marzena Chmielowiec zwróciła się do dyrektora Rzemienia o przeznaczenie środków w
wysokości do 500,- zł na pokrycie kosztów organizacji wigilii w WCK w Chmielowie.
Dyrektor zobowiązał się do pokrycia wnioskowanych kosztów.
Komisja zapoznała się z wydatkami jednostki w badanym okresie. Ponadto wskazane zostały
potrzeby w zakresie remontu pomieszczeń po byłej bibliotece w Chmielowie oraz zakup
niezbędnego wyposażenia – stolików oraz krzeseł (50 szt.). Pomieszczenia w których
magazynowany jest sprzęt i instrumenty orkiestry wymagają zakupu szaf oraz dodatkowego
zabezpieczenia w postaci rolet.
Wiejskie Centrum Aktywności w Rozalinie
Wiejskie Centrum Aktywności w Rozalinie zostało oddane do użytku 12 listopada 2010 roku.
Swój obecny wygląd stara remiza zawdzięcza realizacji zadania ,,Adaptacja części remizy OSP
w Rozalinie na potrzeby Domu Ludowego - Wiejskiego Centrum Aktywności” realizowanego w
ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013.
W Filii odbywają się okolicznościowe spotkania, imprezy organizowane przez Samorządowy
Ośrodek Kultury. W roku szkolnym odbywają się zajęcia dla dzieci prowadzone przez
instruktorów SOK.
Zajęcia świetlicowe odbywają się we czwartek - godz. 14:00 - instr. Justyna Motyka
Ustalenia:
Komisja pozytywnie oceniła działalność Samorządowego Ośrodka Kultury. Komisja stoi na
stanowisku, że cele działalności SOK jakimi są tworzenie warunków do aktywnego uczestnictwa
dzieci, młodzieży i dorosłych w kulturze są wypełniane właściwie. Zadania realizowane przez
ośrodek w ramach budżetu gminy są realizowane z zachowaniem zasad i przepisów określonych
w ustawie o finansach publicznych.
Komisja stoi na stanowisku, że we wszystkich remizach OSP oraz w centrach kultury w
poszczególnych sołectwach na terenie gminy należy dokonać spisu inwentarzowego.
Zasadnym jest również stworzenie ogólnogminnego regulaminu korzystania z pomieszczeń
remizy i filii SOK, które wykorzystywane są na cele kulturalne i społeczne.Należy również
uregulować sprawy własności terenów przyległych do remizy OSP w Chmielowie.
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Na tym protokół zakończono i po odczytaniu podpisano:
Komisja Rewizyjna:
1. Jan Flis

……………………….

2. Andrzej Wołosz

……………………….

3. Marzena Chmielowiec ……………………….
4. Ryszard Szafran

Protokół sporządziła;
Elżbieta Goclan

……………………….

