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PROTOKÓŁ  

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

w dniu 18 maja 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. Powitanie i otwarcie. 
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.  
3. Przyjęcie protokołów z poprzedniego posiedzenia. 
4. Omówienie arkuszy organizacyjnych placówek oświatowo-wychowawczych 

przedłożonych przez dyrektorów tych placówek. 
5. Sprawy różne. 
6. Zamknięcie posiedzenia. 

Ad. 2. 
Przedstawiony porządek posiedzenia został w głosowaniu (8 „za”) bez uwag przyjęty przez 
członków  komisji. 
Ad. 3. 
Przewodniczący Stanisław Skimina poinformował, że sporządzone zostały protokoły z 
posiedzeń komisji w dniach 24 marca oraz 27 kwietnia 2015 r. które dostępne  są w programie 
eSesja. Następnie zwrócił się do członków z zapytaniem czy są uwagi do protokołów. Uwag 
nie było. Protokoły zostały przyjęte w głosowaniu jednogłośnie ( 8 „za”). 
Ad. 4. 
Na wstępie Przewodniczący Stanisław Skimina nadmienił o procedurze zatwierdzania arkuszy 
organizacyjnych placówek oświatowo-wychowawczych przez organ prowadzący. Zastępca 
burmistrza Zygmunt Żołądź powiedział, że prace nad arkuszami trwają od marca 2015. W 
trakcie swojej wypowiedzi wrócił uwagę na dalszy spadek liczby dzieci oraz zapoznał komisję 
z danymi demograficznymi na terenie gminy na przestrzeni lat 2000-2013 (informacja stanowi 
załącznik do protokołu). Dalej poinformował w których placówkach w związku z tym 
zmniejszy się liczba oddziałów i zastosowane będzie łączenie oddziałów, są to szkoły w 
Alfredówce, Tarnowskiej Woli, Rozalinie oraz w Cyganach oraz dodał, że w pozostałych 
placówkach uniknie się łączeń. Informacja o liczbie uczniów w roku szkolnym 2015/2016 w 
poszczególnych placówkach oświatowych zawarta jest w załączniku do protokołu. Powiedział 
również, że  pozostałe placówki pokrywają zapotrzebowanie na miejsca, w żłobku również nie 
występuje problem braku miejsc. 
Przewodniczący komisji poinformował, że trwają konsultacje dotyczące planowanych zmian w 
strukturze organizacyjnej szkół, które dotyczą placówek w Alfredówce, Tarnowskiej Woli oraz 
Rozalinie. Po zakończeniu prac zespołu, proponowane rozwiązanie sytuacji zostanie 
przedstawione burmistrzowi. 
Następnie zwrócił się do dyrektorów o przedstawienie sytuacji i problemów w kierowanych 
placówkach5; 
Zespół Placówek Oświatowych w Nowej Dębie – dyrektor Dariusz Siudem poinformował o 
działaniach związanych z przeniesieniem przedszkola do budynku szkoły. W związku z tym 
zajdzie potrzeba zwiększenia zatrudnienia w kuchni z powodu wzrostu liczby dzieci – obecnie 
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jest 2,5 etatu. Zwrócił również uwagę na konieczność zwiększenia zatrudnienia w świetlicy 
szkolnej.  
Szkoła Podstawowa w Rozalinie – dyrektor Grażyna Gil poinformowała, że tylko dyrektor 
posiada cały etat, pozostali nauczyciele pracują w zmniejszonym wymiarze. Nauka odbywa się 
na zasadzie łączeń klas. Jak w ubiegłym roku, dyrektor wnosi o dodatkowe godziny na opiekę 
nad dziećmi.  
Szkoła Podstawowa w Tarnowskiej Woli – dyrektor Magdalena Gerba poinformowała, że 
jedna osoba straci pracę. W szkole również występuje łączenie klas i zwróciła się o 
pozostawienie godzin świetlicowych.  
Szkoła Podstawowa w Alfredówce – dyrektor Ewa Panek powiedziała, że placówce w 100 % 
występuje łączenie klas. Wszystkich uczniów jest 44, przy 10 nauczycielach zatrudnionych na 
części etatu. Łącznie w szkole jest 4,83 etatów. 
Zespół Szkół w Jadachach – dyrektor Barnarda Głowacka poinformowała, że nie wpłynął 
żaden wniosek o wpisanie ucznia z Cyganów do gimnazjum w Jadachach. Dodała, że sytuacja 
kadrowa w ZS utrzymuje się na poziomie roku ubiegłego. 
Szkoła Podstawowa w Cyganach – dyrektor Małgorzata Pakulska zwróciła uwagę na główny 
problem, jakim jest odchodzenia dzieci do szkół w Tarnobrzegu. W szkole zatrudnionych jest 
14 osób, z czego 5 na pełny etat. Dodała, że w przyszłym roku zmniejszy się liczba godzin z 
powodu małej liczby dzieci. 
Zespół Szkół w Chmielowie – dyrektor Renata Rożek poinformowała, że od przyszłego roku 
do placówki uczęszczać będzie ponad 200 dzieci. 17 nauczycieli jest zatrudnionych na pełny 
etat, zaś 6 osób pracuje w niepełnym wymiarze godzin. Praca odbywa się w systemie 
zmianowym oraz udzieliła szerszych wyjaśnień na temat sposobu prowadzenia zajęć. 
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Nowej Dębie – dyrektor Ewa Markowicz Zając poinformowała, że 
w szkole naukę będzie pobierało 400 uczniów, nie występuję spadek ilości dzieci. Zajęcia będą 
odbywały się w systemie zmianowym łącznie w 20 oddziałach. Do świetlicy uczęszcza 150 
dzieci przy 4 nauczycielach i uważa, że stan zatrudnionych jest za niski. W szkole funkcjonują 
3 oddziały integracyjne oraz dodała, ze trzech nauczycieli jest zatrudnionych w niepełnym 
wymiarze. 
Gimnazjum Nr 1 w Nowej Dębie – dyrektor Zbigniew Wolwowicz powiedział, że zmniejszyła 
się liczba oddziałów, co może skutkować zwolnieniem jednego nauczyciela. Spodziewa się 
zmniejszenia liczby godzin w przyszłym roku. Aktualnie w szkole funkcjonuje 9 oddziałów, 
klasy liczą ok. uczniów.  
Zespół Placówek w Nowej Dębie – dyrektor Jolanta Styga poinformowała, że w placówce 
występuje pełne obłożenie – nie ma likwidacji grup. Sytuacja jest stabilna, etaty zapełnione. 
Przedszkole Nr 1 w Nowej Dębie – dyrektor Jolanta Orłowska powiedziała, że sytuacja w 
placówce utrzymuje się bez zmian. Jest zatrudnionych 9 osób, w tym 8 w pełnym wymiarze. 
Występuje pełne obłożenie dzieci w grupach. 
Kazimierz Wąsik – prezes Zarządu Koła ZNP powiedział, iż sytuacja w oświacie jest mu 
znana, a perspektywy demograficzne nie napawają optymizmem. W placówkach gdzie sytuacja 
jest dobra, proponuje aby dodatkowe godziny były proponowane nauczycielom ze szkół, gdzie 
tych godzin nie ma. Dodał, że arkusze organizacyjne nie we wszystkich placówkach były 
opiniowane przez Rady Pedagogiczne i wniósł o uzupełnienie tej procedury. 
Następnie burmistrz Wiesław Ordon poinformował o prowadzonych działaniach w szkołach 
najmniej licznych ze względu na spadek liczby dzieci. W związku z tym problemem rodzicom 
dzieci ze szkół w Alfredówce, Rozalinie i Tarnowskiej Woli postawione zostało zadanie 
poszukania rozwiązania optymalnego dla tych miejscowości. Burmistrz dodał, że jest wola 
współpracy w tej sprawie poprzez utworzenie zespołu skupiającego różne środowiska, który 
postara się wypracować propozycję rozwiązania, która zostanie przedstawiona władzom 
samorządowym. 
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Stanisław Skimina zwrócił do dyrektorów tych szkół o zdanie w tej sprawie. Dyrektorzy 
wypowiedzieli się, że na tę chwilę nie ma nowych pomysłów, realizowane są zadania 
postawione przez burmistrza MiG. Ponadto spodziewają się w swoich placówkach trudnych 
sytuacji personalnych. 
Wiesław Ordon zapewnił, że będzie starał się brać pod uwagę oczekiwania rodziców, 
szczególnie w przypadkach mogących zatrzymać proces odchodzenia dzieci do Tarnobrzegu. 
Janina Lubera zapytała, czy nauczyciele mają świadomość iż mogą stracić pracę i ilu z nich 
może odejść na emeryturę? 
Renata Bal odparła, że nauczyciele zostali zaznajomieni z istniejącą sytuacją, a w roku 
bieżącym dwie osoby zgłosiły gotowość odejścia na emeryturę. Na zapytanie Tomasza Wolana 
odpowiedziała, że nikogo nie można nakłonić do odejścia na emeryturę. 
Dalej komisja rozważała warianty jakie mogą zaistnieć w przypadku zamknięcia dwóch 
placówek szkolnych oraz nad możliwościami zatrudnienia nauczycieli, którzy stracą pracę. 
Burmistrz zapewnił, że działania będą skierowane w stronę minimalizacji skutków tych 
decyzji. 
Na tym dyskusja została zakończona. 
Ad. 5. 
W sprawach różnych burmistrz poinformował, że  od 1 września br. planowane jest 
przeniesienie świetlicy oraz przedszkola nr 4 do głównego budynku ZPO w osiedlu Dęba. W 
związku z tym zachodzi możliwość przeniesienia biblioteki z wyłączanego starego budynku do 
Tarnowskiej Woli, co byłoby wyjściem naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców pobliskich 
sołectw w kwestii bliższego dostępu do wypożyczalni. 
Marian Tomczyk zwrócił się do Krzysztofa Sałka z zapytaniem dot. rozmów dyrektora SOSiR 
z prezesami LZS, co było przedmiotem dyskusji podczas poprzedniego posiedzenia komisji. 
K. Sałek odpowiedział, że do rozmów jeszcze nie doszło. 
W związku z kolejnym zapytaniem burmistrz udzielił informacji na temat możliwości nabycia 
budynku w Budzie Stalowskiej, stanowiącym aktualnie pustostan. 
Burmistrz udzielił również informacji na temat postępu prac na budowie sali gimnastycznej 
przy SP Nr 2 w Nowej Dębie. Prace postępują zgodnie z przyjętym harmonogramem. 
Przewodniczący zwrócił do członków komisji o ustalenie dogodnego dla wszystkich terminu 
wyjazdowego posiedzenia komisji pod kątem oglądu obiektów sportowych. 
 
Ad. 6. 
Po wyczerpaniu porządku posiedzenia, Przewodniczący ogłosił jego zamknięcie. 
 
 
 
                                                                                  PRZEWODNICZĄCY KOMISJI 
    Stanisław Skimina 
 
 
 
Protokół sporządziła:  
Elżbieta Goclan 
 


