
PROTOKÓŁ  
ze wspólnego posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu oraz Komisji 

Budżetowej Rady Miejskiej w Nowej Dębie 
w dniu 31 stycznia 2018 r. 

 
            Posiedzenie odbyło się w sali kameralnej Samorządowego Ośrodka Kultury w Nowej 
Dębie. W posiedzeniu udział wzięli członkowie komisji oraz osoby zaproszone do udziału, 
zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik do protokołu. 
Posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący komisji Stanisław Skimina, który powitał 
wszystkich uczestniczących, a następnie przedstawił proponowany porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Przyjęcie porządku. 
3. Opinia do projektu uchwały RM w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie wyższej 

kwoty dotacji dla niepublicznych przedszkoli. 
4. Zamknięcie posiedzenia. 

 
Ad. 2. 
Przedstawiony porządek posiedzenia został w głosowaniu bez uwag przyjęty przez członków 
obydwu komisji. 
Ad. 3, 
Dyrektor Biura Obsługi Jednostek Samorządowych Renata Bal przedstawiła projekt uchwały 
RM w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie wyższej kwoty dotacji dla niepublicznych 
przedszkoli. 
W uzasadnieniu do projektu nadmieniła, że komisje opiniowały projekt uchwały w tej sprawie, 
po czym wyjaśniła przyczynę wniesienia obecnego projektu. Powiedziała, że 1 stycznia 2018 r. 
traci moc dotychczas obowiązująca w gminie Uchwała Nr XXVIII/263/2016 Rady Miejskiej w 
Nowej Dębie z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji 
dla niepublicznych przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i 
wykorzystywania, która opierała się na zapisach ustawy o systemie oświaty. Przepisy ustawy o 
finansowaniu zadań oświatowych upoważniają radę gminy do określenia trybu udzielania i 
rozliczania dotacji oraz tryb przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania 
dotacji, uwzględniając stan prawny, który wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku. 
Obecnie przedstawiona wersja uchwały zakłada dotację w wysokości 83%, ponieważ ustalona 
została ostateczna wersja wysokości wydatków na jedno dziecko w przedszkolu publicznym, 
które w 2018 r. będzie wynosić 1018,46 zł. Jest to spowodowane wzrostem płac dla nauczycieli, 
planowanymi odprawami z tytułu odejścia z pracy oraz zmniejszającą się liczbą dzieci w 
przedszkolach. Pozostanie przy 90% dotacji dla przedszkoli niepublicznych przewyższyło by 
planowane w budżecie wydatki na przedszkola niepubliczne. Poinformowała, że w tej sprawie 
doszło do spotkania z przedstawicielem firmy prowadzącej niepubliczne przedszkole w Nowej 
Dębie, który przedstawił swoje racje dotyczące zwiększenia dotacji dla przedszkoli 
niepublicznych, m.in. wzrost wysokości płac, zmiana liczby godzin pracy personelu 
pedagogicznego. Strony doszły do porozumienia, że akceptowalnym rozwiązaniem będzie 
dotacja dla przedszkola niepublicznego w wysokości 83% wydatków na dziecko w przedszkolu 
publicznym. 
Po wyjaśnieniach R. Bal, projekt jednogłośnie uzyskał pozytywną opinię komisji. 
Ad. 4. 
Po wyczerpaniu porządku posiedzenia przewodniczący komisji ogłosił jego zamknięcie. 
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