PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu
Rady Miejskiej w Nowej Dębie
w dniu 16 listopada 2015 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. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń komisji.
4. Informacja o realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2014/2015.
5. Pismo prezesa Begg Sp. z o.o. w Nowej Dębie w sprawie przeprowadzenia otwartego
konkursu ofert dla niepublicznych przedszkoli.
6. Wydanie opinii do projektu uchwały RM w sprawie ustalenia trybu udzielania i
rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli
prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
7. Zamknięcie posiedzenia.
Ad. 2.
Przedstawiony porządek posiedzenia został w głosowaniu jednogłośnie/8„za”/bez uwag
przyjęty przez członków komisji.
Ad. 3.
Przewodniczący Stanisław Skimina poinformował, że sporządzone zostały protokoły z
posiedzeń komisji, które dostępne są w programie eSesja. Następnie zwrócił się do członków
z zapytaniem czy są uwagi do protokołów.
Z 18 maja 2015 – protokół przyjęty (7”za” i 1 „wstrzymujący się”) z uwagą o zapisanie
zapytania Janiny Lubery, czy po reorganizacji szkół burmistrz będzie łączył etaty nauczycieli
i czy nauczyciele z niepełnym wymiarem godzin będą mieli zatrudnienie. Burmistrz
odpowiedział, że nie będzie zwalniał nauczycieli oraz będzie dążył do łączenia etatów, aby
skutki reorganizacji były minimalne, po czym udzielił szerszej informacji na temat zamierzeń
w kwestii polityki kadrowej.
z 30 lipca 2015 - protokół przyjęty (7”za” i 1 „wstrzymujący się”),
z 17 września 2015 - protokół przyjęty (7”za” i 1 „wstrzymujący się”),
z 22 października 2015 - protokół przyjęty (7”za” i 1 „wstrzymujący się”).
Ad.4.
Informację o realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2014/2015 przedstawiła Renata
Bal dyrektor BOJS. Poinformowała, że Gmina Nowa Dęba w roku szkolnym 2014/2015 jest
organem prowadzącym dla 3 przedszkoli, 7 oddziałów przedszkolnych przy szkołach
podstawowych tzw. „zerówek”, 8 szkół podstawowych, 4 gimnazjów i 6 Zespołów Wychowania
Przedszkolnego. Dwie szkoły podstawowe i dwa gimnazja tworzą zespoły szkół. Jedno
przedszkole, jedna szkoła podstawowa i jedno gimnazjum tworzy Zespół Placówek Oświatowych.
Od 1 września 2010 r. na terenie gminy funkcjonuje Niepubliczne Przedszkole „Krasnal”.
Następnie omówiła schemat istniejącej sieci szkolnej. W celu zapewnienia należytej opieki
dzieciom, funkcjonują trzy świetlice;
 w Szkole Podstawowej Nr 2 w Nowej Dębie,
 przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Nowej Dębie,
 w Zespole Szkół w Chmielowie.
Dalej komisja zapoznała się z liczbą uczniów w oddziałach szkolnych i „0” w roku szkolnym
2014/2015 oraz liczbą uczniów do subwencji oświatowej.
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Razem szkoły podstawowe liczą 903 uczniów, gimnazja 483 uczniów. Łącznie do szkół
uczęszcza 1356 uczniów.
Komisja zapoznała się również z wynikami sprawdzianów w szkołach podstawowych na
terenie miasta i gminy w latach 2007-2015.
Dyrektor Bal poinformowała na temat polityki kadrowej oraz struktury zatrudnienia
nauczycieli w roku szkolnym 2014/2015 i dodała, że 99,15 % nauczycieli posiada
wykształcenie wyższe magisterskie lub licencjackie. Tylko 0,85% legitymuje się niższym
wykształceniem. Przedstawiła również sprawę pomocy psychologiczno-pedagogiczna oraz
dowozu uczniów do szkół.
Pytań ze strony radnych nie było. Informacja została przyjęta przy 8 głosach „za”.
Ad. 5.
Przewodniczący Stanisław Skimina przedstawił wniosek prezesa Firmy Begg w Nowej Dębie
Pawła Grzędy w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert dla niepublicznych
przedszkoli.
R. Bal wyjaśniła, że niepublicznym przedszkolom przysługuje zgodnie z przepisami dotacja na
każdego ucznia w wysokości nie niższej niż 75% ustalonych w budżecie danej gminy wydatków
bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia,
pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie,
stanowiące dochody budżetu gminy. W przypadku braku na terenie gminy przedszkola
publicznego, podstawą do ustalenia wysokości dotacji są wydatki bieżące ponoszone przez
najbliższą gminę na prowadzenie przedszkola publicznego. Gmina udziela dotacji na wniosek
podmiotu prowadzącego niepubliczne przedszkole na okres jednego roku budżetowego.
Następnie Paweł Grzęda odniósł się do liczby dzieci w przedszkolach publicznych – 375 i
liczby uczęszczających do przedszkola niepublicznego Krasnal -125 dzieci. Powiedział, że w
Chmielowie brakuje ~25 miejsc w przedszkolu. W myśl obowiązujących przepisów gmina
jest zobowiązana do zapewnienia miejsc w przedszkolach dzieciom w wieku 4 i 5 lat, w
przeciwnym wypadku jest obowiązana do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert dla
niepublicznych przedszkoli lub pokryć w formie dotacji 100% wydatków.
Renata Bal wyjaśniła, iż biorąc pod uwagę liczbę dzieci dla których gmina ma obowiązek
zapewnienia miejsc w przedszkolach to nie ma potrzeby przeprowadzać konkursu, gdyż
dzieci mają zapewnione miejsca w przedszkolach oraz innych formach wychowania
przedszkolnego na terenie gminy Nowa Dęba.
Burmistrz dodał, że ok. 22 miejsc jest jeszcze wolnych w przedszkolach na terenie miasta.
Paweł Grzęda stwierdził, że skoro do „Krasnala” uczęszcza ~70 dzieci, a gmina posiada 22
miejsca, to co z pozostałymi dziećmi które uczęszczają do placówki niepublicznej, czy
wszystkie mają zapewnione miejsca w przedszkolach lub innych uprawnionych placówkach?
Kontynuując powiedział, że rolą przedszkola niepublicznego nie jest zapewnienie miejsca
dzieciom zgodnie z ustawą. Jeśli w przyszłym roku nie pójdą do szkoły dzieci 6-letnie,
wówczas pozostaną w placówce całe grupy, więc co będzie z zapewnieniem miejsc
wszystkim dzieciom, którym gmina ma obowiązek ich zapewnienia.
Z-ca burmistrza Zygmunt Żołądź potwierdził, że gmina zapewnia miejsca wszystkim
dzieciom 4 i 5 letnim.
Tomasz Dziemianko powiedział, że dziecko 2,5-letnie nie zostało przyjęte do publicznego
przedszkola i zmuszony został do zapisania do P niepublicznego i zgodził się z P.Grzędą, że
gmina nie zapewnia miejsc w przedszkolu miejskim. Powiedział też, że rodzice dzieci
uczęszczających do P „Krasnal” złożyli petycję w sprawie zwiększenia dotacji dla
przedszkola niepublicznego do 100%. Zapytał jednocześnie ile gmina musiałaby wyłożyć
środków, aby odciążyć rodziców od kosztów i pokryć różnicę wydatków na dziecko.
Prezes Grzęda powiedział, że w placówce daje zatrudnienie 25 osobom, w tym 14
nauczycielom. Są to osoby zatrudnione na podstawie Kodeksu pracy, a placówka pracuje 12
m-cy w roku.
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Krzysztof Sałek zwrócił uwagę, że gmina prowadzi placówki publiczne, które prowadzone są
na podstawie Karty nauczyciela, natomiast w placówce niepublicznej pracują na zasadzie
umowy o pracę. Zapytał jednocześnie Pawła Grzędę, czy poinformuje komisję jaki jest
faktyczny koszt utrzymania dziecka w placówce niepublicznej?
P. Grzęda porównał stawki opłat, które w P publicznym wynoszą ~160,-/dziecko, natomiast w
P „Krasnal” ~260,-/dziecko.
Renata Bal przybliżyła, jak kształtują się koszty utrzymania dziecka w przedszkolu
publicznym. Burmistrz W. Ordon zauważył, że ok. 25% dzieci uczęszczających do P
„Krasnal” pochodzi spoza naszej gminy. Zwiększenie dotacji spowoduje, że gmina będzie
dopłacać do „nie swoich” dzieci.
W doku dalszej dyskusji Paweł Grzęda ponownie zadał pytanie gdzie rodzice mają posłać ~70
dzieci, skoro w placówkach publicznych są dostępne 22 miejsca?
Renata Bal stwierdziła, że rodzice posłali dzieci do „Krasnala” z powodu braku miejsc w
przedszkolach publicznych, lecz z innych względów np. lokalizacji. Dodała, że rodzice
zapisują do „Krasnala” dzieci 2,5 letnie pomimo, że do przedszkoli kwalifikują się 3latkowie. Gmina dla takich dzieci zapewnia miejsca w żłobku.
Janina Lubera stwierdziła, że przedszkole „K” zapewnia lukę w miejscach od kilku lat oraz
uważa, że w państwie demokratycznym rodzice dzieci 4 i 5 letnich w ramach realizacji
ustawowego obowiązku winni płacić tę samą kwotę za miejsca w przedszkolach.
Wiesław Ordon przypomniał, że w 2010 roku kiedy to ustalona została przez radę wysokość
dotacji dla P niepublicznego, jego propozycja wynosiła 80% , jednakże stanowisko RM było
inne.
Podsumowując dyskusję Stanisław Skimina powiedział, że stanowiska Spółki Begg oraz
Gminy są rozbieżne. Komisja nie doszła do porozumienia w sprawie. Dodał, że prezesowi
pozostaje oczekiwać na stanowisko RM w sprawie dotacji lub rozstrzygnąć sprawę w sądzie.
Ad. 6.
Projekt uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych
przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania,
przedstawiła Renata Bal – dyrektor Biura Obsługi Jednostek Samorządowych. W
uzasadnieniu poinformowała, że przedłożony projekt uchwały reguluje tryb udzielania i
rozliczania dotacji przekazywanych z budżetu Gminy Nowa Dęba dla prowadzonych na jej
terenie przedszkoli niepublicznych tj. zakres danych, które powinien zawierać wniosek o
udzielenie dotacji, podstawę jej obliczenia, termin i sposób rozliczenia, a także tryb i zakres
kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.
Uwag nie było.
Projekt w głosowaniu jednogłośnie uzyskał pozytywną opinię komisji.
Ad. 7.
Po wyczerpaniu porządku posiedzenia przewodniczący komisji ogłosił jego zamknięcie.
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