
 
PROTOKÓŁ  

z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu 
Rady Miejskiej w Nowej Dębie 
w dniu 17 października 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. Opinia do projektu uchwały RM w sprawie warunków i trybu finansowania rozwoju 

sportu w Gminie Nowa Dęba. 
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. 
5. Zamknięcie posiedzenia. 

Ad. 2. 
Przewodniczący powitał wszystkich uczestników posiedzenia, w tym osoby zaproszone. 
Przedstawiony porządek posiedzenia został w głosowaniu bez uwag przyjęty przez członków 
komisji. 
Ad. 3, 
Na wstępie Stanisław Skimina nawiązał do prac przygotowujących uaktualnioną  uchwałę Rady 
Miejskiej w sprawie warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Gminie Nowa Dęba.   
Dodał, że jest to ważny dokument dla organizacji pozarządowych działających w obszarze 
sportu, który wyznacza tryb i zasady współpracy. 
Następnie Maria Siudem zapoznała zebranych w wynikami przeprowadzonych konsultacji  
społecznych na temat projektu w/wym. uchwały. 
Protokół z wyników konsultacji stanowi załącznik do niniejszego protokołu.  
Dodatkowych informacji udzielił z-ca burmistrza Leszek Mirowski, poinformował o złożonych 
przez środowiska sportowe wnioskach oraz które z nich zostały uwzględnione w projekcie 
uchwały. Następnie przewodniczący otworzył dyskusję; 
Jacek Szpunar poruszył sprawy; 
- finansowania zakupu ortez i stabilizatorów, którą uważa za bardzo ważną. Powiedział, że 
aparaty ortopedyczne stabilizujące stawy lub inne odcinki ciała zastępując opatrunek może 
skutecznie ograniczyć skutki urazu bądź kontuzji do momentu udzielenia fachowej pomocy. Za 
zasadne widzi zakup 1 lub 2 takich aparatów na potrzeby klubu. 
- kosztów wyżywienia podczas wyjazdów, 
- kosztów ubezpieczenia i licencji dla trenerów, 
- doprecyzowania zapisów w sprawozdaniu finansowym. 
Marian Tomczyk zabrał głos w sprawie zakupu wody dla zawodników, na co Leszek Mirowski 
odpowiedział, że przepisy nie zabraniają takiego zakupu. 
Tomasz Wolan wniósł, aby w projekcie znalazł się zapis o możliwości wprowadzenia aneksu do 
umowy o dofinansowanie w przypadku pojawienia się sytuacji wyjątkowej np. awansu do 
wyższej klasy. 
Stanisław Skimina zabrał głos w sprawie ograniczenia udziału w drużynach zawodników spoza 
terenu gminy. 
Leszek Mirowski powiedział, że intencją władz jest, aby środki publiczne wydatkowane były na 
mieszkańców naszej gminy oraz zaznaczył, że są to środki na sport, a nie na potrzeby i 
funkcjonowanie klubów. Odnosząc się do spraw podniesionych przez radnych poinformował o 
negatywnym stanowisku w kwestii zakupu aparatów ortopedycznych. Koszty licencji proponuje 
włączyć do kosztów wynagrodzenia trenerów, w sprawie wyżywienia podczas wyjazdów z-ca 
burmistrza wskazał na dotychczas popełniane nieprawidłowości. 
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Podsumowując, przewodniczący Stanisław Skimina powiedział, że większość zgłoszonych 
wniosków zostało uwzględnionych. Zwrócił uwagę, że środki na finansowanie rozwoju sportu w 
gminie wzrosły. Dodał, że przepisy ustawy o sporcie określają jako zadanie własne samorządu 
terytorialnego „tworzenie warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu” i 
uważa, że gmina dokłada starań, aby ta rola została spełniona. Następnie podziękował trenerom, 
działaczom i wszystkim osobom zaangażowanym w rozwój sportu za dotychczasową pracę i 
osiągane wyniki.  
Następnie poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie warunków i trybu finansowania 
rozwoju sportu w Gminie Nowa Dęba, który został zaopiniowany pozytywnie (8 głosów „za”). 
Z-ca burmistrza podziękował wszystkim za osiągnięty kompromis i za współpracę przy 
konsultowaniu projektu uchwały. 
Ad. 4. 
Przewodniczący Stanisław Skimina poinformował, że sporządzony został protokół z posiedzenia 
komisji w dniu 29 sierpnia 2016 r. Następnie zwrócił się do członków z zapytaniem czy są uwagi 
do protokołu. Uwag nie było. Protokół został przyjęty w głosowaniu ( 8 „za”), 
Ad. 5. 
Po wyczerpaniu porządku posiedzenia przewodniczący komisji ogłosił jego zamknięcie. 
 
 
 
   PRZEWODNICZĄCY KOMISJI                                                
                    Stanisław Skimina     
 
Protokół sporządziła: 
Elżbieta Goclan 
 
 
 
 
 

 
                                                       Załącznik  do protokołu 

 
Protokół 

z przeprowadzonych konsultacji społecznych na temat projektu Uchwały w sprawie 
warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Gminie Nowa Dęba 

  
     Konsultacje społeczne Uchwały w sprawie warunków i trybu finansowania rozwoju 
sportu w Gminie Nowa Dęba zostały ogłoszone Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy 
Nowa Dęba nr 374/2016 z dnia 23 września 2016. Przeprowadzone zostały w dniach od 23 
września do 10 października 2016 roku, w celu poznania opinii i uwag organizacji 
pozarządowych i podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na temat projektu Uchwały. 
    Ogłoszenie o konsultacjach wraz z projektem Uchwały zostały umieszczone na stronie 
internetowej Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba, BIP, na tablicy ogłoszeń Urzędu, rozesłane w 
formie papierowej – pocztą na adres Rady Sportu oraz organizacji pozarządowych działających 
w obszarze sportu z terenu Gminy, zostały udostępnione do pobrania przedmiotowego projektu 
w formie tekstowej w siedzibie tutejszego Urzędu. 
    Podmioty otrzymały możliwość przekazania swoich opinii i uwag  pocztą elektroniczną, 
tradycyjną i osobiście, w trakcie trwania dyżuru konsultacyjnego, który miał miejsce 4 
października 2016r.  w pokoju 303 Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba. W ogłoszeniu wskazano 
przedmiot konsultacji, termin, formę i miejsce przeprowadzenia konsultacji. 
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  W wyznaczonym terminie przeprowadzenia konsultacji  do Referatu Rozwoju Lokalnego i 
Programów Pomocowych wpłynęły następujące uwagi odnośnie projektu Programu: 
1. Klub Piłki Siatkowej wniósł następujące uwagi: 
a. §5 ust.2 pkt 1a – zaliczyć do wyposażenia apteczki stabilizatory, ortezy, opaski uciskowe, 

kompresy żelowe itp.; 
b. §5 ust. 2 pkt 1c – zdecydowany sprzeciw dotyczący procentowego ograniczania 

wynagrodzeń w powiązaniu z wysokością dotacji; 
c. §5 ust. 2 pkt 2 – zdecydowany sprzeciw dotyczący procentowego ograniczania w 

powiązaniu z wysokością dotacji; 
d. §5 ust. 3 pkt 7 – do wykreślenia. 
2. LZS „Płomień” Chmielów wniósł następujące uwagi: 
a. zapis zawarty w rozdziale 2 pkt 3.3 – powinien zostać wyeliminowany w całości lub 

doprecyzowany w ten sposób, by wyeliminować opłaty za napomnienia (żółta kartka) oraz 
wykluczenia (czerwona kartka); 

b. pkt. 6 w 2 rozdziale w ocenie Klubu jest nieprecyzyjny ponieważ nie wiadomo co oznacza 
sformułowanie „piłkarz z obszaru Gminy Nowa Dęba”, zapis zaprzecza celowi – 
upowszechnianie sportu. 

3. MKS STAL wniósł następujące uwagi: 
a. §1 ust 2 pkt 2 – należy dodać: - nagrody rzeczowe i inne formy bonifikowania uczestników 

projektu, refundacja kosztów dojazdu zawodników na treningi 
i zawody (na miejsce zbiórki i rozgrywania zawodów), opłat regulaminowych z tytułu 
żółtych i czerwonych kartek jako elementu walki sportowej; 

b. Usunąć zapis §5 ust.  2 pkt 2c – odnośnie limitu wynagrodzeń dla szkoleniowców; 
c. §5 ust.7 pkt. 1 – dodać okres realizacji projektu od 1-go stycznia; 
d. Rozliczanie zawodników „z terenu gminy” przebywających równocześnie na boisku będzie 

wymagało dodatkowej pracy dla kierowników drużyn, co może skutkować pomyłkami lub 
przekłamaniami w sytuacji gdy regulamin rozgrywek w podobny sposób wymusza grę 
młodzieżowców. 

4. Rada Sportu nie przekazała opinii w sprawie projektu Uchwały. W przesłanym protokole z 
posiedzenia Rady wniosła o zwołanie wspólnego posiedzenia Komisji Oświaty, kultury, 
Zdrowia i Sportu oraz Rady Sportu Miasta i Gminy Nowa Dęba. 

  
  Zgodnie z §7 Uchwały nr XLIX/457/2010 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 22 września 
2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku 
publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa 
miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, konsultacje 
uważa się za ważne bez względu na liczbę podmiotów biorących udział w konsultacjach jeżeli 
zostały przeprowadzone w sposób określony w uchwale. 

 
  

Protokół sporządziła: M. Siudem 
 


