
 
PROTOKÓŁ  

z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu 
Rady Miejskiej w Nowej Dębie 

w dniu 3 stycznia 2017 r. 
 
            Posiedzenie odbyło się w sali narad Urzędu Miasta  i Gminy Nowa Dęba.  
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 budżetu Gminy na 2017 rok w dziale 921 „Kultura i ochrona 

dziedzictwa Narodowego”. 
4. Rozpoczęcie prac nad nową siecią szkół w gminie Nowa Dęba. 
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. 
6. Sprawy różne. 
7. Zamknięcie posiedzenia. 

Ad. 2. 
Przedstawiony porządek posiedzenia został w głosowaniu bez uwag przyjęty przez członków 
komisji. 
Ad. 3, 
Na wstępie Stanisław Skimina nawiązał do dyskusji nad projektem budżetu na 2017 rok z 
udziałem dyrektora oraz gł. księgowej Samorządowego Ośrodka Kultury. Podczas dyskusji 
dyrektor Rzemień wskazał na najpilniejsze potrzeby w zakresie wydatków ośrodka i brakującą 
kwotę w wys. 32 tys.zł na wypłatę nagród jubileuszowych dla pracowników. Zwrócił również 
uwagę na brak środków na podwyżki płac  oraz na realizację nowych pomysłów artystycznych. 
Do uwag ustosunkował się burmistrz Wiesław Ordon i powiedział, że dyrektor w pierwszej 
kolejności zobowiązany jest do zabezpieczenia środków na bieżące funkcjonowanie ośrodka, w 
tym na sprawy pracownicze tj. wynagrodzenia i świadczenia wynikające z umowy o pracę. 
Dodał, że dyrektor winien wyznaczyć priorytety i realizować je w miarę posiadanych środków. 
Budżet ośrodka został zaplanowany w stopniu zabezpieczającym jego funkcjonowanie. 
Burmistrz dalej wskazywał na kolejność koniecznych wydatków, a realizację wydarzeń 
kulturalnych można wesprzeć poprzez pozyskanie środków zewnętrznych. 
Janina Lubera zapytała, czy w przypadku braku środków pod koniec 2017 roku, można byłoby 
dofinansować działalność SOK dodatkowymi środkami. Burmistrz odpowiedział, że jeśli taka 
potrzeba zaistnieje, to na przestrzeni roku ją rozpatrzy. 
Po krótkiej dyskusji komisja przy 7 głosach „za” i 1 „wstrzymującym się” pozytywnie 
zaopiniowała projekt budżetu gminy na 2017 rok w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa 
Narodowego”. 
Ad. 4, 
Przewodniczący Stanisław Skimina przedstawił główne założenia reformy systemu edukacji, 
zgodnie z którymi, w przyszłym roku szkolnym rozpocznie się wygaszanie gimnazjów co  
oznacza powrót do ośmioklasowych szkół podstawowych, czteroklasowych liceów i 
pięcioletnich techników. Zmiany rozpoczną się od roku szkolnego 2017/2018. Uczniowie 
kończący w tym roku szkolnym klasę VI szkoły podstawowej staną się uczniami VII klasy 
szkoły podstawowej - nie pójdą więc do gimnazjów. Tak rozpocznie się stopniowe wygaszanie 
gimnazjów (w pierwszym roku zostaną w nich jeszcze uczniowie klas drugich i trzecich). W 
roku szkolnym 2018/2019 ostatni rocznik dzieci klas III ukończy gimnazjum. Z dniem 1 
września 2019 r. nie będą funkcjonować gimnazja.  Reforma zakłada, że w latach 2017, 2018 i 
2019 gimnazja samodzielne mogą zostać: 

1) przekształcone w 8-letnią szkołę podstawową, 
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2) włączone do 8-letniej szkoły podstawowej, 
3) przekształcone w 3-letnie liceum ogólnokształcące, a od 2019 r. w 4-letnie liceum 

ogólnokształcące, 
4) włączone do 3-letniego liceum ogólnokształcącego, a od 2019 r. do 4-letniego liceum 

ogólnokształcącego. 
 Burmistrz wyjaśnił, że w naszej gminie będzie zastosowany 2 wariant. Zmiany nastąpią w 
szkolnictwie ponadpodstawowym. Zmiany w liceach ogólnokształcących i technikach 
zapoczątkowane mają być od roku szkolnego 2019/2020. Wtedy w klasach I liceów 
ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia edukację rozpoczną dzieci kończące 
klasę III gimnazjum i dzieci kończące klasę VIII szkoły podstawowej. Uczniowie kończący 
gimnazjum będą kształcili się w 3-letnich liceach ogólnokształcących i 4-letnich technikach, 
natomiast dzieci kończące VIII klasę szkoły podstawowej rozpoczną naukę w 4-letnim liceum lub 
5-letnim technikum. Przewodniczący poinformował również o rozpoczęciu prac nad nową siecią 
szkół w Gminie Nowa Dęba i w związku z tym dyrektor G-1 Zbigniew Wolwowicz współpracuje 
z burmistrzem w tym zakresie. Dodał, że Rada do 31 marca 2017r. winna podjąć uchwałę w 
sprawie nowej sieci szkół na terenie gminy. Następnie przewodniczący otworzył dyskusję 
podczas której dyrektorzy wypowiadali się w sprawie prac nad siecią szkół. Przewidywany 
scenariusz kadrowy po likwidacji zespołów szkół przedstawili dyrektorzy tych zespołów w 
Chmielowie i Jadachach, które poinformowały, że etaty mogą stracić nauczyciele przyrody, 
chemii, fizyki i geografii. Większych problemów w Zespole Placówek Oświatowych nie 
przewiduje dyrektor Siudem, jednakże dodał, że reforma może spowodować ubytek ok. 5 etatów 
w szkole. Następnie Burmistrz nawiązał do sytuacji związanej z reformą edukacji, która 
najbardziej dotknie gimnazjum nr 1 oraz dotyczyć będzie szkoły podstawowej nr 2, która 
przejmować będzie uczniów oraz część kadry nauczycielskiej. Dyrektor Wolwowicz omówił 
przewidywane zmiany w zatrudnieniu, które prawdopodobnie skutkować będą zwolnieniem ok.10 
nauczycieli. Również dyrektor SP nr 2 Ewa Zając powiedziała, że nie będzie pracy dla wszystkich 
nauczycieli. W skrócie poinformowała jak przedstawiać się będzie sytuacja związana z 
przejmowaniem uczniów do VII i VIII klasy oraz kadry nauczycielskiej. Ze wstępnych analiz 
wynika, że 10 nauczycieli może być zwolnionych, kolejnych 10 będzie zatrudnionych w 
niepełnym wymiarze godzin. Jednakże najtrudniejsza sytuacja nastąpi w roku szkolnym 
2019/2020, kiedy to nastąpi tzw. pusty rocznik. Dalej dyrektor E. Zając poinformowała o swoich 
obawach związanych z przejmowaniem nauczycieli, którzy będą zatrudniani na nowych 
warunkach, które wg dyrektora Wolwowicza będzie wysoce niekorzystne dla nauczycieli.  
Następnie przewodniczący Skimina zwrócił się do przedstawicieli związków zawodowych o 
wypowiedź w sprawie przedstawionej sytuacji. Prezes Koła ZNP Kazimierz Wąsik powiedział, że 
nowodębskie Koło ZNP nie analizowało jeszcze tej sytuacji. Dokona takiej analizy po otrzymaniu 
bardziej szczegółowych informacji. Stanisław Skimina powiedział, ze wprawdzie prezydent RP 
jeszcze nie podpisał nowej ustawy zakładającą reformę oświaty, ale najprawdopodobniej uczyni 
to do końca roku. Dodał ponadto, że przeciw rozwiązaniom wypracowanym przez Ministerstwo 
Edukacji Narodowej protestuje część środowiska nauczycieli. Kazimierz Wąsik dodał, że związki 
będą działać na rzecz ograniczenia negatywnych dla nauczycieli skutków reformy. Burmistrz 
Ordon również zadeklarował udostępnienie związkom zawodowym wszelkich informacji i dodał, 
że chętnie będzie widział ich przedstawicieli przy rozwiązywaniu problemów, jakie przyniosą 
nowe rozwiązania organizacyjne.  
Jacek Szpunar powiedział, iż nie wyobraża sobie, aby koszty reformy poniosła wyłącznie gmina. 
Uważa, że skoro jeden rocznik uczniów oddawany jest powiatowi, to gmina winna negocjować ze 
starostą sprawę przejęcia części nauczycieli.  
Burmistrz powiedział, że nie odsuwa od siebie problemu podjęcia rozmów ze starostą i zauważył, 
że szkoły średnie również zmagają się z problemami jakie niesie z sobą niż demograficzny. 
T. Zierold powiedział, że trudno przewidzieć jaka ilość uczniów pójdzie do nowodębskich szkół 
średnich. 
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T.Wolan uważa, że wszelkie reformy często skutkują utratą zatrudnienia i różne grupy zawodowe 
podejmują wysiłki związane z przebranżowieniem i szukaniem nowych miejsc pracy. 
K. Sałek zawrócił również uwagę na ciężar spraw spoczywających na samorządzie i jako 
przykład podał szkoły podstawowe w Rozalinie, Tarnowskiej Woli i Alfredówce, gdzie w 
związku z koniunkturą w oświacie spowodowaną niżem demograficznym nauczyciele doszli do 
porozumienia w kwestii podziału godzin nauczania w taki sposób, aby ograniczyć zwolnienia i w 
tej sprawie odwołał się do solidarności nauczycielskiej i pomocy jaką winni sobie w tej sytuacji 
wyświadczyć. 
Na zapytanie przewodniczącego komisji dyrektor BOJS Renata Bal poinformowała ile osób 
osiągnęło lub w najbliższym czasie osiągnie wiek emerytalny. 
Przewodniczący komisji zaapelował o wolę porozumienia pomiędzy dyrektorami w kwestii 
ochrony miejsc pracy. Dodał, że  dobra wola jest niezbędna w sprawie tworzenia podziału godzin 
i ustalania nowych arkuszy organizacyjnych szkół.  
Burmistrz zachęcał do szukania konsensusu w tych działaniach i dodał, że Samorząd będzie 
podejmował działania mające na celu optymalne wykorzystanie funkcjonującej obecnie na rynku 
oświatowym kadry pedagogicznej. 
Poinformował również, że 11 stycznia br. o godz. 16.00 w szkole podstawowej nr 2 odbędzie się 
spotkanie kadry nauczycielskiej G-1 i SP nr 2  i zachęcił komisję  do wzięcia udziału w tym 
spotkaniu. Powiedział, że oczekuje od komisji włączenia się do trudnych prac związanych z 
wdrożeniem nowych rozwiązań, jakie niesie z sobą reforma edukacji. 
Ad. 5. 
Przewodniczący Stanisław Skimina poinformował, że sporządzony został protokół z posiedzenia 
komisji, który dostępny jest w programie eSesja. Następnie zwrócił się do członków z zapytaniem 
czy są uwagi do protokołu. Uwag nie było.  
Protokół z 21 grudnia 2016 r. został przyjęty ( 6 „za” i 2 „wstrzymujące się). 
Ad. 6. 
W sprawach różnych  burmistrz poinformował komisję o prowadzeniu rozmów z pracownikami 
Kuratorium Oświaty w sprawie nowej sieci szkół w gminie uwzględniającej wygaszenie 
placówek, gdzie nie ma naboru do klas. 
Stanisław Skimina proponuje zaproszenie dyrektorów tych placówek do rozmów w sprawie 
propozycji zagospodarowania tych obiektów. 
Komisja w krótkiej dyskusji omawiała warianty zagospodarowania budynków szkół w Rozalinie i 
w Alfredówce na potrzeby np. warsztatów terapii zajęciowej lub nowej lokalizacji 
Środowiskowego Domu Samopomocy. 
Ad. 7. 
Po wyczerpaniu porządku posiedzenia przewodniczący komisji ogłosił jego zamknięcie. 
 
 
   PRZEWODNICZĄCY KOMISJI                                                
                    Stanisław Skimina     
 
Protokół sporządziła: 
Elżbieta Goclan 


