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PROTOKÓŁ
ze wspólnego posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu oraz
Komisji Budżetowej Rady Miejskiej w Nowej Dębie
w dniu 12 lipca 2017 r.
Posiedzenie odbyło się w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba.
W posiedzeniu udział wzięli członkowie obydwu komisji oraz osoby zaproszone do udziału,
zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik do protokołu. Posiedzenie otworzył
Przewodniczący Stanisław Skimina, który powitał wszystkich uczestniczących, a następnie
przedstawił proponowany porządek posiedzenia:
1. Powitanie i otwarcie.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Rozpatrzenie wniosku Stowarzyszenia Veritas et Bonum w Alfredówce o nieodpłatne
użyczenie pomieszczeń w budynku SP dla przedszkola niepublicznego.
4. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń komisji.
5. Zamknięcie posiedzenia.
Ad. 2.
Przewodniczący Stanisław Skimina na podstawie listy obecności stwierdził obecność 16 członków
komisji oraz prawomocność opinii i wniosków podejmowanych na posiedzeniu. Przedstawiony
porządek posiedzenia został bez uwag przyjęty przez obydwie komisje.
Ad. 3.
Renata Bal dyrektor Biura Obsługi Jednostek Samorządowych przedstawiła wniosek
Stowarzyszenia Veritas et Bonum w Alfredówce w sprawie nieodpłatnego użyczenia pomieszczeń
w budynku SP na cele przedszkola niepublicznego.
Następnie burmistrz Wiesław Ordon zapoznał radnych z sytuacją szkoły w Alfredówce, gdzie od
1 września br. uczęszczać będzie 13 dzieci tj. 6 w klasie IV i 7 w „O”. Na dzień dzisiejszy do
przedszkola zapisanych jest 7 dzieci, z których 2 nie spełnia kryteriów, Zarząd zgłosił zatrudnienie
2 nauczycieli. Odnośnie prowadzenia przedszkola niepublicznego poinformował, że zwrócił się do
przedstawicieli Stowarzyszenia o przedstawienie biznesplanu, jednakże taki plan nie wpłynął, jak
też nikt z inicjatorów utworzenia placówki nie przyszedł na rozmowy w tej sprawie. Burmistrz
dodał, że w chwili obecnej w przedszkolach na terenie gminy są wolne miejsca i jest możliwość
zabezpieczenia wszystkim dzieciom miejsc w przedszkolach. Uważa, że aby placówka była
opłacalna winno do niej uczęszczać min.15 dzieci, a takiej sytuacji jest to próba ratowania szkoły.
Burmistrz nadmienił, że uruchomienie przedszkola w budynku szkoły wykluczy możliwość
realizacji zadań inwestycyjnych w tym termomodernizacji na tym obiekcie z udziałem środków
UE. Zbigniew Karkut powiedział, że idea założenia przedszkola jest dobra, jednakże jego
wątpliwości budzi ilość dzieci oraz brak biznesplanu. Ponadto nieodpłatne udostępnienie budynku
może stworzyć precedens, którego skutkiem może być lawina wniosków o nieodpłatne
udostępnianie obiektów gminnych.
Krzysztof Sałek uważa, że będzie to eksperyment na dzieciach bez długoletniej wizji.
Renata Bal dodała, że dane demograficzne przeczą logice tworzenia tej placówki.
Tomasz Dziemianko uważa, że dzieci w tej placówce będą pozbawione możliwości rozwoju i
takich szans, jakie mają dzieci w placówkach miejskich ( wyjścia do kina, teatru, różnego rodzaju
imprezy i zajęcia dla dzieci przedszkolnych) i dlatego też uważa pomysł za nie trafiony.
Zbigniew Karkut uważa, że nie należy utrącać tej inicjatywy i należy dać możliwość jej
rozwinięcia. Tomasz Gazda również opowiedział się za stworzeniem szansy dla inicjatorów tego
pomysłu, a realia pokażą jak sprawy się potoczą.
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W związku z przybyciem przedstawicieli stowarzyszenia, przewodniczący S. Skimina zwrócił się
do prezes Moniki Chmielewskiej o przedstawienie głównych założeń oraz planu działania
placówki.
M. Chmielewska na wstępie poinformowała na jakich zasadach funkcjonuje Stowarzyszenie
Veritas et Bonum w Alfredówce oraz skąd powstała inicjatywa prowadzenia przedszkola
niepublicznego. Poinformowała, że są w posiadaniu niezbędnych opinii i spełniają wymogi
określone przepisami prawa do prowadzenia placówki. Następnie radni zadawali pytania w
sprawie możliwości finansowych stowarzyszenia do prowadzenia placówki. M. Chmielewska
poinformowała, że stowarzyszenie działa na zasadzie non profit i dysponuje jedynie środkami od
sponsorów oraz rodziców. Powiedziała, że Stowarzyszenie planuje pokrycie kosztów
funkcjonowania placówki ze środków pochodzących z dotacji gminy Nowa Dęba oraz środków
własnych, natomiast rodzice pokrywaliby jedynie koszt wyżywienia dziecka.
Dalej poinformowała, że plan zakłada funkcjonowanie placówki pięć dni w tygodniu w godz. od
6:00 do 16:00 zapewniając opiekę dzieciom w wieku od 2,5 do 5 lat. Opiekę ma sprawować 2
nauczycieli z przygotowaniem pedagogicznym oraz 1 pomoc nauczyciela. Stowarzyszenie
dopuszcza pracę na rzecz przedszkola w formie wolontariatu.
Jacek Szpunar zapytał ile środków zostało zaangażowanych w uruchomienie placówki.
M. Chmielewska odpowiedziała, że ok. 5 tys.zł. Powiedziała też, że liczy na pomoc gminy w
zakresie pozyskania środków pozabudżetowych na prowadzenie placówki, gdyż w tej sprawie nie
posiada doświadczenia.
Burmistrz powiedział, iż oczekuje szczegółowej informacji w jaki sposób 2 pracowników obsłuży
placówkę w zaproponowany sposób oraz ile wyniesie miesięczny koszt utrzymania dziecka.
Prezes odpowiedziała, że szacuje, iż miesięczny koszt utrzymania dziecka wyniesie 5.370,-zł.
Dodała, że spodziewa się dotacji z UMiG, środków od sponsorów oraz nieodpłatnego wynajmu
pomieszczeń. Wynagrodzenie pracowników, opłaty eksploatacyjne, materiały edukacyjne,
catering (śniadanie i obiad) byłyby po stronie stowarzyszenia.
Komisja po dyskusji stanęła na stanowisku, iż przedstawione wyliczenie kosztów nie zabezpieczy
należytego funkcjonowania placówki. Burmistrz powiedział, iż rozumie, że inicjatywa ma
charakter integrujący środowisko sołectwa Alfredówka, jednakże oczekuje racjonalnego podejścia
do sprawy. Zwrócił uwagę na trudności które się pojawią, a których świadomości stowarzyszenie
jeszcze nie ma, gdyż placówka nie funkcjonuje. Przy liczbie 7 dzieci nie ma nadziei, że pomysł
się powiedzie. Burmistrz raz jeszcze zaznaczył, że gmina dysponuje 23 miejscami w
przedszkolach i może w zupełności zabezpieczyć potrzeby mieszkańców w tym zakresie. Do
inicjatywy mieszkańców podchodzi bardzo poważnie i odpowiedzialnie i tego samego oczekuje
od Stowarzyszenia. Dodał, że na dzień dzisiejszy nie może wyjść na przeciw oczekiwaniom w
kwestii pozyskiwania środków, gdyż stowarzyszenie nie może być partnerem gminy w tym
zakresie.
Krzysztof Sałek nawiązując do przedstawionych kosztów w wys. 5.370,-/dziecko uważa, że są one
niewystarczające. Przestrzega przed kłopotami i trudnościami zarówno kadrowymi jak i
finansowymi. Powiedział, że jest „za”, jednakże na tym etapie dostrzega więcej obaw, które
napotka stowarzyszenie na swojej drodze.
Zbigniew Karkut zapytał czy stowarzyszenie nawiązało umowy ze sponsorami i czy obietnice są
poparte dokumentami.
W związku z tym, że działania zostały podjęte zbyt późno i dotacja nie będzie mogła być
uruchomiona od września 2017 lecz od 1 stycznia 2018, burmistrz zapytał jak będzie wyglądało
finansowanie działalności placówki od dnia jej uruchomienia. M. Chmielewska odparła, że
oczekuje wsparcia ze strony gminy. Burmistrz odpowiedział, że nie ma takiej możliwości.
Podsumowując dyskusję przewodniczący powiedział, że komisja ma bardzo wiele dylematów w
tej sprawie. Uważa, że Stowarzyszenie winno przedstawić informację uzupełniającą i
uszczegółowić sprawy finansowania i funkcjonowania placówki. Ustalono również, że
przedstawiciele Stowarzyszenia spotkają się w pierwszej kolejności z burmistrzem, a następnie z
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komisją oświaty i budżetową w sprawie uszczegółowienia zasad funkcjonowania przedszkola i
przedstawienia;
- harmonogramu pracy,
- biznesplanu,
- deklaracji sponsorów,
- pozyskania większej ilości dzieci.
Na tym dyskusja została zakończona.
Ad. 4.
Przewodniczący Stanisław Skimina poinformował, że sporządzone zostały protokoły z
poprzednich posiedzeń komisji, które dostępne są na eSesji. Następnie zapytał, czy są uwagi do
protokołów. Uwag nie było.
Protokół z 10 maja 2017 r. został przyjęty przy 7 głosach „za”.
Protokół z 12 czerwca 2017 r. został przyjęty przy 7 głosach „za”.
Protokół z 28 czerwca 2017 r. został przyjęty przy 7 głosach „za”.
Ad. 5.
Po wyczerpaniu porządku posiedzenia Przewodniczący komisji ogłosił jego zamknięcie.
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