
 
PROTOKÓŁ   

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

w dniu 10 maja 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. Omówienie organizacji roku szkolnego 2017/18. 
4. Sprawy bieżące. 
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. 
6. Zamknięcie posiedzenia. 

Ad. 2. 
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 placówek oświatowych w ramach aktualnej sieci szkół. 
Powiedział, że arkusze organizacyjne zostały przedłożone przez dyrektorów i znajdują się na 
końcowym etapie zatwierdzania. Burmistrz Wiesław Ordon nadmienił, że wejście w życie 
znowelizowanej ustawy o systemie oświaty oraz sytuacja demograficzna wymusza podjęcie 
określonych posunięć organizacyjnych w szkołach podstawowych na terenie gminy. Zgodnie z 
ustawami, zmiany w oświacie zaczną się 1 września 2017, a zakończą w roku szkolnym 
2022/2023. 1 września 2017 roku uczniowie kończący klasę VI szkoły podstawowej staną się 
uczniami VII klasy szkoły podstawowej. Rozpocznie się tym samym stopniowe wygaszanie 
gimnazjów. W roku szkolnym 2018/2019 gimnazja opuści ostatni rocznik dzieci z klas III. 
Powiedział, że na terenie gminy nie została zlikwidowana żadna placówka i działania są 
prowadzone w taki sposób, aby takich tendencji było jak najmniej. Oczekuje określenia w 
przepisach wprowadzających zasad funkcjonowania tzw. „małych szkół”. Dodał, że środki z 
subwencji oświatowej zabezpieczają ok. 50% potrzeb. Dodał, że środki subwencji będą dzielone 
na cały zasób oświatowy w gminie. Kontynuując burmistrz powiedział, że wdrażanie nowego 
systemu oświaty będzie dotyczyło całej gminy. Zamierza w tych działaniach wyjść naprzeciw 
oczekiwaniom rodziców, jednakże skutki mogą odbić się na budżecie gminy, a w szczególności 
na zadaniach inwestycyjnych w związku z czym oczekuje zrozumienia tej sytuacji. Nadmienił o 
planach inwestycji w oświacie, które będą realizowane z programów pomocowych w zakresie 
termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej.  
Następnie dyrektor BOJS Renata Bal zapoznała komisję z informacją wg. arkuszy 
organizacyjnych na temat: 
 liczby dzieci i oddziałów w roku szkolnym 2016/2017 oraz planowanej liczby uczniów w 

roku szk. 2017/2018 w poszczególnych szkołach,  
 liczby oddziałów klas „O” w roku szkolnym 2016/2017 oraz planowanej liczby uczniów 

w roku szk. 2017/2018 w poszczególnych placówkach, 
 liczby dzieci i oddziałów w roku szkolnym 2016/2017 oraz planowanej liczby uczniów w 

roku szk. 2017/2018 w Zespołach Wychowania Przedszkolnego na terenie gminy,  
 zasad tworzenia świetlic w szkołach podstawowych, 
 zatrudnienia w poszczególnych placówkach oświatowych. 

Informacje stanowią załączniki do protokołu. 
R. Bal udzieliła również informacji na temat możliwości przejścia nauczycieli na emeryturę. 
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Dodała, że jest to przywilej, a nie obowiązek. 
W związku z zapytaniem S. Skiminy w sprawie zagrożenia utraty pracy wśród nauczycieli, 
burmistrz poinformował, że w przyszłym roku szkolnym nie planuje zwolnień, będą występować 
przesunięcia oraz zmniejszenie liczby godzin . 
Kazimierz Wąsik Prezes Oddz. ZNP powiedział, że zna sytuację w gminnych placówkach 
oświatowych, gdyż związki po raz pierwszy opiniowały arkusze organizacyjne i akceptuje 
politykę burmistrza w tej sprawie. Poruszył również kwestię podwyżek dla pracowników 
administracyjnych w oświacie i dodał, że ta grupa w dalszym  ciągu nie ma zadowalających 
wynagrodzeń. Przewodniczący zapytał również o klasy integracyjne w SP Nr 2 i w ZPO. 
Następnie dyrektorzy szkół wymienili uwagi na temat sytuacji w placówkach w związku z 
koniunkturą w oświacie spowodowaną wdrażaniem nowego systemu oświaty. Przewodniczący 
komisji zaapelował o rozdysponowanie godzin dla wszystkich nauczycieli oraz o porozumienie 
pomiędzy szkołami w kwestii godzin dla nauczycieli. 
Stanisław Skimina zapytał dyrektora SP Nr 2 w Nowej Dębie w sprawie dzieci z obwodu tej 
szkoły, a które zostały zapisane do ZPO w Nowej Dębie. Burmistrz pokrótce wyjaśnił skąd 
zaistniała sytuacja, że ok. 20 dzieci z obwodu szkoły Nr 2 zostało zapisanych do ZPO w Dębie. 
Dyrektor Ewa Zając powiedziała, iż uważa, że obwody szkół zostały określone po to, aby ich 
przestrzegać i zasugerowała wdrożenie szerszej informacji w tej sprawie dla rodziców. 
Burmistrz powiedział, że nie ma prawa zabraniającego dokonywania wyboru przez rodziców do 
której szkoły poślą swoje dziecko. 
E. Zając powiedziała, że dobrym byłoby posunięcie, kiedy w związku z likwidacją gimnazjum, 
szkoła która przejmuje nauczycieli przejęła także uczniów tej szkoły. Dodała, że w sytuacji, 
kiedy prawie cała klasa odeszła do innej szkoły może przekreślić szanse zatrudnienia 
nauczycieli. 
Dyrektor ZPO Dariusz Siudem powiedział, że w jego szkoły uczęszcza ok. 50% dzieci spoza 
obwodu i twierdzi, że rodzice mają świadomość istnienia obwodów i korzystają z prawa wyboru. 
Ewa Zając dalej zwracała uwagę, że szczególne okoliczności tej sprawy, która zaistniała w 
czasie likwidacji gimnazjum, przejmowania nauczycieli oraz wdrażania reformy oświaty, co 
spowodowało, iż decyzję które będzie zmuszona podjąć mogą być drastyczne. 
Krzysztof Sałek zabierając głos powiedział jak na przestrzeni ostatnich lat Rada wpływała na 
kształt polityki oświatowej. Dodał, że samorząd zobowiązany jest do określenia sposobu 
funkcjonowania oświaty na swoim terenie w ramach budżetu gminy, natomiast obecnej dobie, to  
dyrektorzy muszą zabiegać o uczniów. 
Następnie głos zabrał Ryszard Szafran, który zwrócił uwagę, że w dniach „otwartych drzwi” 
kiedy to dyrekcja i nauczyciele szkół średnich, w tym ZS Nr 2 w Nowej Dębie prezentowali 
ofertę dla absolwentów gimnazjów, pomimo zapewnienia dowozu dyrektorzy nowodębskich 
gimnazjów nie skorzystali i nie zachęcili swoich uczniów do skorzystania i zapoznania się z nią. 
Dodał, że w tym samym  czasie na hali sportowej Zespołu Szkół nr 2 odbywały się Mistrzostwa 
Polski Juniorów w boksie i wśród zawodników był Jacek Duda – nowodębianin, reprezentant 
klubu GARDA, uczeń ZS2 w Nowej Dębie, aktualny Mistrz Podkarpacia, co było dodatkową 
atrakcją. W związku z notowanym odpływem dzieci i młodzieży do szkół poza naszą gminą, taki 
brak działań ze strony dyrektorów gimnazjów jest zastanawiający. Burmistrz zwrócił się do 
dyrektora BOJS o informację w tej sprawie. Zaapelował również do dyrektorów, aby w 
pierwszej kolejności starali się zainteresować swoich uczniów ofertą szkół średnich 
funkcjonujących w Nowej Dębie. 
Dyrektor SP w Cyganach powiedział, że szkoła jest w trakcie samowygaszania, gdyż corocznie 
zmniejsza się liczba dzieci, które odchodzą głownie do szkół tarnobrzeskich. 
Dyrektor Siudem zgłosił pilną potrzebę termomodernizacji sali gimnastycznej w ZPO, gdyż sala 
jest bardzo zimna. 
Burmistrz poinformował komisję na jakim etapi znajduje się sprawa budowy Sali gimnastycznej 
w Chmielowie. 
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Na zakończenie spotkania przewodniczący komisji podziękował dyrektorom za przybycie oraz 
udział w dyskusji. 
Ad. 4. 
W sprawach różnych głos zabrał zastępca burmistrza Leszek Mirowski, który przedstawił 
szerszą informację na tematy związane z rozpoczętą termomodernizacją obiektów użyteczności 
publicznej, w tym szkół. 
Burmistrz poinformował komisję, że radny Krzysztof Sałek złożył wniosek w sprawie 
termomodernizacji budynku szkoły podstawowej w Tarnowskiej Woli. Ilość dzieci nakazuje 
wdrożenie działań w kierunku ograniczenia zużycia energii cieplnej i elektrycznej. Burmistrz 
powiedział, że wniosek uważa za zasadny, popiera racje radnego, a wniosek w tej sprawie 
przedłoży RM. Dodał, że widzi szanse przystąpienia do projektowania zadania jeszcze w 
bieżącym roku.  
Ad. 5. 
Przewodniczący Stanisław Skimina poinformował, że sporządzony został protokół z posiedzenia 
komisji w dniu 28 marca br., który dostępny jest w programie eSesja w zakładce komisji. 
Następnie zwrócił się do członków z zapytaniem czy są uwagi do protokołu. Uwag nie było.  
Protokół został przyjęty w głosowaniu ( 6 „za”). 
Ad. 6. 
Po wyczerpaniu porządku posiedzenia przewodniczący komisji ogłosił jego zamknięcie. 
 
 
   PRZEWODNICZĄCY KOMISJI                                                
                    Stanisław Skimina     
 
Protokół sporządziła: 
Elżbieta Goclan 


