PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu
Rady Miejskiej w Nowej Dębie
w dniu 6 czerwca 2016 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. Omówienie arkuszy organizacyjnych placówek oświatowych na rok szkolny 2016/17.
4. Opinia do projektu uchwały RM w sprawie określenia rodzajów świadczeń
przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunki i sposób ich
przyznawania.
5. Sprawozdanie z realizacji Uchwały Nr XXXV/321/2013 Rady Miejskiej w sprawie
warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Nowej Dębie za 2015 rok.
6. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń.
7. Zamknięcie posiedzenia.
Ad. 2.
Przewodniczący poinformował, że z powodu nieobecności merytorycznych pracowników
UMiG, pkt. 5 porządku zostanie zrealizowany na następnym posiedzeniu.
Przedstawiony porządek posiedzenia został w głosowaniu bez uwag przyjęty przez członków
komisji.
Ad. 3,
Na wstępie Stanisław Skimina nawiązał do dotychczas podejmowanych przez organ prowadzący
działań w sprawie funkcjonowania szkół w ramach aktualnej sieci szkół. Nadmienił, że sytuacja
demograficzna wymusza podjęcie posunięć organizacyjne w szkołach podstawowych w
Alfredówce, Rozalinie i Tarnowskiej Woli. Przewodniczący poruszył także sprawę nowelizacji
ustawy o systemie oświaty. Dodał, że zakładane przez nowelizację zmiany wiążą się z
koniecznością objęcia przygotowaniem przedszkolnym dzieci 6-letnich. Jest to bezpośrednio
związane z przywróceniem dotychczasowego rozpoczynania obowiązku szkolnego w wieku 7
lat. Zabierając głos burmistrz Wiesław Ordon poinformował, że przygotowując się do roku
szkolnego 2016/2017 nie opierał się na wynikach ustaleń doraźnej komisji do sprawy
reorganizacji szkół podstawowych w Alfredówce, Rozalinie i Tarnowskiej Woli, lecz głównym
wyznacznikiem był temat nowych regulacji prawnych związanych z objęciem przygotowaniem
przedszkolnym dzieci 6-letnich. Efektem zmian jest przywrócenie obowiązku szkolnego od 7.
roku życia. Oznacza to, że od 1 września 2016 r. siedmiolatki mają obowiązek szkolny, a
sześcioletnie dziecko będzie miało prawo do rozpoczęcia nauki w I klasie szkoły podstawowej,
jeśli rodzic zadecyduje inaczej dziecko pozostanie w przedszkolu. Dalej Burmistrz
poinformował, że w trzech placówkach zmniejsza się liczebność klas, a w czterech nie będzie
klas I tj. w Alfredówce, Rozalinie i Tarnowskiej Woli. Powiedział, że w Przedszkolu nr 5
niedawno zlikwidowany został oddział dla dzieci 6-letnich i utworzono grupę żłobkową,
aktualnie po zmianie przepisów ponownie trzeba utworzyć grupę dla 6-latków. Dodał, że w
związku ze zmianą przepisów ustawy o systemie oświaty budżet gminy poniesie stratę w
wysokości ok. 600 tys. zł.(o tyle zmniejszy się subwencja oświatowa), a działania gminy będą
szły w takim kierunku, aby nauczyciele nie ponieśli skutków zmian.
Następnie Renata Bal zapoznała komisję z informacją wg. arkuszy organizacyjnych w sprawie:
 liczby dzieci i oddziałów,
 liczby oddziałów klas I,
 liczby godzin w poszczególnych placówkach oświatowych,
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 zatrudnienia w poszczególnych placówkach oświatowych.
Informacje stanowią załączniki do protokołu.
Dyrektor BOJS poinformowała również nt realizacji podstawy programowej wychowania
przedszkolnego przez zespoły wychowania przedszkolnego. Minimalny dzienny wymiar godzin
zajęć wychowania przedszkolnego prowadzonych w zespole wynosi 3 godziny, a minimalny
tygodniowy wymiar godzin tych zajęć wynosi 12 godzin. R. Bal udzieliła również informacji na
temat możliwości przejścia nauczycieli na emeryturę, bądź zmniejszenia wymiaru etatu.
Janina Lubera zapytała jak zmniejszenie liczby etatów przekłada się na sytuację nauczycieli.
Burmistrz odpowiedział, że odbędzie się to kosztem wypłaty dodatków.
Kazimierz Wąsik Prezes Oddz. ZNP powiedział, że zna sytuację kadrową w gminnych
placówkach oświatowych i akceptuje politykę burmistrza w tej sprawie. Zwrócił się podjęcie
wcześniejszych rozmów na temat ewentualnych zmian w sieci szkół. Poruszył również kwestię
podwyżek dla pracowników administracyjnych w oświacie, którzy od maja otrzymali 4%
regulację płac i dodał, że ta grupa w dalszym ciągu nie ma zadowalających wynagrodzeń.
Następnie dyrektorzy szkół wymienili uwagi na temat sytuacji w placówkach w związku z
koniunkturą w oświacie spowodowaną niżem demograficznym. Przewodniczący komisji
zaapelował o rozdysponowanie godzin dla wszystkich nauczycieli.
Burmistrz zwrócił również uwagę na inne potrzeby w zakresie wyposażenia, czy zakupu pomocy
dydaktycznych. Nadmienił o planach kolejnych inwestycji w oświacie, które będą realizowane z
programów pomocowych w zakresie termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej,
gdzie wymagany jest wkład własny gminy.
Ad. 4.
Renata Bal przedstawiła projekt uchwały RM w sprawie określenia rodzajów świadczeń
przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunki i sposób ich
przyznawania. W uzasadnieniu do projektu poinformowała, że przepisy ustawy Karta
Nauczyciela stanowią, iż niezależnie od przysługującego nauczycielowi i członkom jego rodziny
prawa do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego, organy prowadzące szkoły przeznaczą
corocznie w budżetach odpowiednie środki finansowe z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną
dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz określają rodzaje świadczeń
przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunki i sposób ich przyznawania. Poinformowała,
że projekt uchwały wynika z potrzeby doprecyzowania zapisów dotyczących warunków i
sposobu przyznawania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej ze środków finansowych
przeznaczonych corocznie na ten cel. Z zasady, że wysokość "funduszu zdrowotnego" dla
nauczycieli określa wyłącznie uchwała budżetowa, wynika, że organem właściwym do
udzielania nauczycielom pomocy zdrowotnej jest organ, któremu ustawa o samorządzie
gminnym powierza obowiązek wykonywania uchwały budżetowej (art. 30 ust. 2 pkt 4) - wójt
gminy - i nie ma prawnej możliwości ani decentralizacji tych środków, ani przekazania
dyrektorom szkół uprawnień do przyznawania pomocy zdrowotnej, jak to było w poprzedniej
uchwale. Jednocześnie poinformowała, że projekt był opiniowany przez związki zawodowe
nauczycieli, z których MK NSZZ „S” pozytywnie zaopiniowała projekt, natomiast ZNP
negatywnie. Dyrektor BOJS zapoznała zebranych z zaleceniem audytora powstałym w wyniku
kontroli wewnętrznej. Sekretarz Gminy wyjaśniła, że w Gminie audyt wewnętrzny prowadzony
jest przez audytora zatrudnionego w UMiG, który realizuje zadania na podstawie ustaw,
rozporządzeń wykonawczych oraz w oparciu o Standardy audytu wewnętrznego w jednostkach
sektora
finansów
publicznych
oraz
wytyczne
Ministra
Finansów.
R. Bal wyjaśniła, że projekt jest efektem zaleceń audytora, który badał dotychczas obowiązującą
uchwałę RM w tej sprawie pod kątem jej legalności z obowiązującym prawem. Zgodnie z
zaleceniem, audytor rekomenduje zmianę obowiązującej uchwały, po czym wskazała na
proponowane zmiany w stosunku do poprzedniej regulacji. Istotą nowego projektu jest zmiana
dysponenta funduszu, którym poprzednio był dyrektor jednostki, a obecnie ma być burmistrz.
W związku z zapytaniami dyrektorów szkół burmistrz wyjaśnił, że audyt wewnętrzny jest
działalnością niezależną i obiektywną, której celem jest wspieranie kierownika jednostki w
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realizacji celów i zadań, przez systematyczną ocenę adekwatności, skuteczności i efektywności
kontroli zarządczej. Z powodu rodzących się pytań i wątpliwości Krzysztof Sałek wniósł o ocenę
zaleceń audytora przez radcę w zakresie ich zgodności z prawem. Komisja jednogłośnie przyjęła
wniosek radnego.
Kazimierz Wąsik Prezes Koła ZNP powiedział, że w sąsiednich gminach uprawnienia do
przyznawania pomocy zdrowotnej posiadają dyrektorzy szkół oraz wniósł o możliwość dostępu
do opinii audytora. Ponadto uważa, że związki zawodowe na mocy przepisów powinny mieć
możliwość opiniowania projektu uchwały regulującej sprawy świadczeń przyznawanych w
ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunki i sposób ich przyznawania.
Burmistrz odparł, że nie ma możliwości udostępnienia opinii oraz wyjaśnił metodologię
działania audytora i stosowania zaleceń.
Komisja ustaliła, że ponownie przystąpi do zaopiniowania projektu uchwały po uzyskaniu opinii
prawnej w kwestii zgodności z prawem zaleceń audytora wewnętrznego.
Renata Bal zapoznała komisję z orzeczeniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w
Rzeszowie, zgodnie z którym odrzucona została skarga BEGG sp. z o.o. w Nowej Dębie na
bezczynność Gminy Nowa Dęba w sprawie nie przeprowadzenia konkursu ofert dla przedszkoli
niepublicznych.
Ad. 5.
Przewodniczący Stanisław Skimina poinformował, że sporządzone zostały protokoły z
posiedzeń komisji, które dostępne są w programie eSesja w zakładce komisji. Następnie zwrócił
się do członków z zapytaniem czy są uwagi do protokołów. Uwag nie było.
Protokół z 15 lutego 2016 r. został przyjęty w głosowaniu ( 7 „za”),
protokół z 3 marca 2016 r. został przyjęty ( 3 „za”, 4 „wstrzymujące się),
protokół z 30 marca 2016 r. został przyjęty ( 5 „za” i 2 „wstrzymujące się).
Ad. 6.
Po wyczerpaniu porządku posiedzenia przewodniczący komisji ogłosił jego zamknięcie.

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI
Stanisław Skimina
Protokół sporządziła:
Elżbieta Goclan

