
PROTOKÓŁ 
z posiedzenia Komisji Oświaty Kultury Zdrowia i Sportu 

Rady Miejskiej w Nowej Dębie 
w dniu 19 lutego 2015 r. 

 
 Posiedzenie odbyło się w sali narad Urzędu Miasta i Gminy w Nowej Dębie. 
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 
uczestników, a następnie przedstawił proponowany porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia 
2. Przyjęcie porządku posiedzenia. 
3. Wyrażenie opinii do projektu uchwały Rady Miejskiej w Nowej Dębie w sprawie 

określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego 
do przedszkoli publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowa 
Dęba, przyznanie tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów 
niezbędnych do potwierdzania spełniania tych kryteriów. 

4. Przyjęcie planu pracy Komisji. 
5. Spotkanie z przedstawicielami Klubów i stowarzyszeń sportowych. 
6. Wnioski i zapytania. 

Przedstawiony porządek posiedzenia został jednogłośnie przyjęty. 
Ad.3. 
P. Renata Bal  przedstawiła projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących 
na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych, dla których 
organem prowadzącym jest Gmina Nowa Dęba, przyznanie tym kryteriom liczby punktów 
oraz określenia dokumentów  niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów. 
Po dyskusji projekt został przyjęty jednogłośnie. 
Ad. 4. 
Kolejnym punktem posiedzenia komisji  było przyjęcie planu pracy Komisji. Plan został 
przyjęty jednogłośnie . 
Ad. 5. 
Dyrektor SOSiR w Nowej Dębie p. Adam Szurgociński  omówił zadania jakie zgodnie ze 
Statutem realizuje Ośrodek.  
P. Maria Siudem insp.ds. rozwoju lokalnego i współpracy z organizacjami pozarządowymi, 
poinformowała o kwotach wydatkowanych przez Gminę, na wsparcie klubów sportowych  
z terenu MiG Nowa Dęba.  
P. Zbigniew Małek Prezes LZS Cygany wnioskuje o wypracowanie strategii współpracy 
klubów wiejskich z SOSiR w zakresie utrzymania obiektów. 
P.  Jacek Szpunar wnioskuje o spotkanie Dyrektora SOSiR z przedstawicielami klubów, 
 w dniu 23 lutego 2015 r. na którym wypracowana zostanie strategia współpracy.  
Termin został zaakceptowany. 
Ad. 6. 
W wolnych wnioskach p. Jacek Szpunar zadał pytanie o dofinansowanie klas 6-cio latków,  
- w jaki sposób jest dokonywany podział środków? 
p. Zygmunt Zołądź poinformował, że środki z rezerwy celowej subwencji oświatowej w 2014 
r. zostały podzielone proporcjonalnie do liczby szkół ubiegających się o tą rezerwę. 
 
Po wyczerpaniu porządku posiedzenia przewodniczący komisji ogłosił jego zamknięcie. 
 
       Przewodniczący Komisji 
           Stanisław Skimina 
Protokół sporządziła: 
Danuta Załęska 
 
 


