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PROTOKÓŁ 
z wyjazdowego  posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu 

  Rady Miejskiej w Nowej Dębie 
  w dniu 18 września 2015 r. 

 
W posiedzeniu udział wzięli członkowie komisji oraz osoby zaproszone do udziału, zgodnie z 
listą obecności stanowiącą załącznik nr 1 do protokołu. 
Przedmiot obrad komisji: 
Przegląd placówek oświatowo-wychowawczych na terenie miasta Nowa Dęba pod kątem 
przygotowania placówek oświatowych do roku szkolnego 2017/2018 ze szczególnym 
uwzględnieniem remontów i inwestycji. 
 
Komisja zapoznała się z zadaniami remontowo-inwestycyjnymi wykonanymi na obiektach i 
dokonała analizy informacji udzielonych przez dyrektorów szkół w temacie: 
 które z zadań zostały zrealizowane, 
 które są w trakcie realizacji, 
 jakie są potrzeby, które z zadań czekają na podjęcie działań. 

Pisemna informacja dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nowej Dębie w zakresie ilości 
uczniów, oddziałów oraz robót remontowych stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 
Następnie komisja dokonała wizytacji placówek oświatowo-wychowawczych, która odbyła się 
według harmonogramu stanowiącego załącznik nr 2 do protokołu. 
Ponadto w trakcie spotkań z dyrektorami placówek omawiano sprawy związane z dożywianiem 
uczniów, w tym wyposażenie w sprzęt dla punktów wydawania posiłków i jadalni.  
 
Żłobek i Przedszkole Nr 5 w Nowej Dębie 
Dyrektor poinformowała, że w placówce nie było remontów, jedynie prace naprawcze.  
Zmodernizowany został plac zabaw dla dzieci. 
Żłobek jest czynny od 600 do 1600. Dyrektor nie odbierała wniosków ze strony rodziców w 
sprawie wydłużenia, bądź zmiany godzin pracy placówki. Jeśli byłaby taka potrzeba, wówczas 
zostanie rozważona. Komisja wniosła, aby reagować na takie sygnały. Dyrektor zobowiązała się 
do przeprowadzenia ankiety wśród rodziców w tej sprawie. Ze środków pozabudżetowych 
zakupione zostało wyposażenie do kuchni. 
Dyrektor zgłosiła potrzebę dokonania remontu sal przedszkolnych tj. malowanie, wymiana 
wykładzin oraz remont łazienki w grupie 4-latków. 
Remontu wymaga także kuchnia tj. wymiana płytek, instalacji elektrycznej oraz wentylacji. 
Ponadto w budynku nie są wymienione grzejniki. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Nowej Dębie. 
Informacja w sprawie charakterystyki szkoły, organizacji pracy oraz ilości uczniów oraz 
oddziałów zawarta jest w załączniku do protokołu. 
Dyrektor jest w trakcie prac dostosowawczych szkoły do nowego systemu oświaty. 
Jednym z większych problemów jest przestarzały sprzęt komputerowy, który pochodzi z lat 
2005-2006. Dyrektor BOJS powiedziała, że taka sama sytuacja jest w prawie wszystkich 
szkołach. Krzysztof Sałek zachęcił do aplikowania o środki pozabudżetowe, na stronach 
internetowych można uzyskać informacje o nowych programach na urządzenie pracowni, w tym 
komputerowych. Ponadto kilka sal lekcyjnych wymaga generalnego remontu – wymiany 
instalacji elektrycznych, odnowienia ścian. 
Burmistrz Wiesław Ordon uważa, że priorytetem w placówce jest utworzenie kuchni, która 
zabezpieczy dostawę posiłków dla szkół na terenie gminy. W tym celu należy stworzyć zaplecze 
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w dwóch szkołach tj. SP Nr 2 i ZPW, zakupić wyposażenie, niezbędny sprzęt, pojazd na dowóz 
posiłków. Dodatkowych informacji w tej sprawie udzielił z-ca burmistrza Leszek Mirowski. 
Dodał, że istnieje duże oczekiwanie rodziców w tej sprawie, a niezbędny koszt to ok.500 tys.zł. 
 
Przedszkole Nr 1 
Komisja zapoznała się z aktualnie trwającymi pracami termomodernizacyjnymi obiektu w 
ramach Projektu współfinansowanego z  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-
2020. Prace zaplanowane do wykonania w budynkach objętych programem polegają min. na 
termomodernizacji, wymianie instalacji c.o. i wykonaniu instalacji fotowoltaicznej. Mają one na 
celu zwiększenie efektywności energetycznej. Docieplenie ścian, dachów i stropodachów, 
wymiany okien i drzwi spowodują zmniejszenie strat ciepła przez przenikanie oraz 
spowodowanych nadmierną wentylacją.  
 
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Nowej Dębie ul. Reja 7 ( byłe Gimnazjum Nr 1) 
W budynku uczy się 167 uczniów (w ZS Nr 1 ok. 50) 
Szkoła zajmuje parter i 2/3 I piętra. Remonty od dłuższego czasu nie były przeprowadzane. 
Stanisław Skimina zapytał dyrektora Wolwowicza o wizję funkcjonowania szkoły w przyszłym 
roku. Obecnie w budynku funkcjonuje klasa VII oraz II i III gimnazjum. W przyszłym roku 
będzie 9 klas. Komisja rozważała, czy SP Nr 2 pomieści wszystkie dzieci i przypadku 
wyłączenia nauczania z budynku przy ul. Reja. 
Dyrektor powiedział, że taka możliwość istnieje, jednakże nauczanie odbywałoby się w systemie 
zmianowym. Dyrektor BOJS poinformowała, że koszt opłat za media w 2016 r. wyniósł ~67 
tys.zł. Sala gimnastyczna jest wykorzystywana bezkolizyjnie wspólnie z ZS Nr 1. Dyrektor 
zgłosił również sprawę przestarzałych komputerów i pracowni. Krzysztof Sałek powiedział, że  
obowiązek finansowania pracowni informatycznych spoczywa na organie prowadzącym, czyli na 
gminie. Wartość takiej pracowni wynosi ok. 50 tys. zł. (15 komputerów, projektor, laptop dla 
nauczyciela, serwer i niezbędne oprogramowanie). Burmistrz dodał, że wchodzi nowa podstawa 
programowa, która nie może być realizowana z powodu przestarzałego sprzętu. Krzysztof Sałek 
uważa też za niezbędne wprowadzenie dziennika elektronicznego, oczekiwane również jest, aby 
każda klasa posiadała tablicę interaktywną z oprogramowaniem. 
 
Zespół Placówek Oświatowych w Nowej Dębie 
Głównym problemem jest docieplenie całego budynku. Rozwiązaniem byłoby włączenie całego 
obiektu wraz z salą gimnastyczną  do programu termomodernizacji. W złym stanie technicznym 
znajduje się piec centralnego ogrzewania. Boisko wielofunkcyjne może zafunkcjonować jeszcze 
w bieżącym roku. Komisja wnioskuje o jak najszybsze przeniesienie księgozbioru ze szkoły do 
nowego pomieszczenia w Rozalinie. Również stary budynek po przedszkolu nr 4 powinien 
zostać rozebrany. Komisja wnosi, aby koszty rozbiórki znalazły się w budżecie na 2018 r. 
Kuchnia wydaje ok. 260 obiadów przy zatrudnieniu 3 stałych pracowników + 1 z PUP. Komisja 
wnioskuje o wzmocnienie obsługi o 1 osobę.  
Pracownicy obsługi szkoły zwróciły się z zapytaniem i prośbą o interwencję, dlaczego został 
zlikwidowany 1 etat obsługi, skoro nie ubyło dzieci i nie zmieniła się powierzchnia szkoły. 
Na tym protokół zakończono. 
 
   
 PRZEWODNICZĄCY KOMISJI 
 Stanisław Skimina 
Protokół sporządziła: 
E. Goclan 


