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PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu
Rady Miejskiej w Nowej Dębie
w dniu 19 grudnia 2017 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.
Posiedzenie otworzył Przewodniczący Stanisław Skimina, który powitał wszystkich
uczestniczących, a następnie przedstawił proponowany porządek posiedzenia:
1. Powitanie i otwarcie.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Opinia do projektu uchwały RM zmieniającej uchwałę w sprawie warunków i trybu
finansowania rozwoju sportu w Gminie Nowa Dęba.
4. Opinia do projektu budżetu Gminy Nowa Dęba na 2018 rok.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
6. Wolne wnioski.
7. Zamknięcie posiedzenia.
Ad. 2.
Przewodniczący Stanisław Skimina na podstawie listy obecności stwierdził obecność 6 członków
komisji oraz prawomocność opinii i wniosków podejmowanych na posiedzeniu.
Ad. 3.
Przed przystąpieniem do zaopiniowania projektu zmieniającego uchwałę w sprawie warunków i
trybu finansowania rozwoju sportu w Gminie Nowa Dęba, radny Tomasz Dziemianko zapytał
przewodniczącego, czy do udziału zostali zaproszeni przedstawiciele Klubu Sportowego Stal i
Klubu Piłki Siatkowej.
Burmistrz odpowiedział, że przedstawiciele KS Stal pomimo wiedzy, że na dzisiejszym
posiedzeniu ta sprawa będzie rozpatrywana, nie wyrazili zainteresowania uczestnictwem. Prezes
KPS jest członkiem komisji, jednakże wcześniej zgłaszał że w posiedzeniu nie może uczestniczyć.
Następnie Wiesław Ordon poinformował komisję o rozmowach z zarządem klubu Stal na temat
finansowania sportu.
Janina Lubera powiedziała, że w związku z tym, że dotacja dla klubu została zmniejszona o 26
tys. proponuje zaproszenie na komisję prezesa klubu oraz wniosła o zniesienie projektu uchwały z
porządku obrad.
Burmistrz powiedział, że podczas spotkania z prezesem Stali, został poinformowany, że
utrzymanie wynagrodzenia szkoleniowców – do 30% przyznanej dotacji może spowodować
konieczność zwolnienia jednego trenera. Wnosząc proponowaną zmianę dającą możliwość
ustalenia wynagrodzenia trenerów do 50% przyznanej dotacji, zabezpieczy stabilność w tej
kwestii. Kluby bez obawy będą mogły składać wnioski i rozplanowywać przyznane dotacje na
wsparcie finansowe zadań określonych w uchwale. Dalej burmistrz poinformował, że obniżenie
dotacji dla klubu o 26 tys. zł podyktowane jest spadkiem drużyny piłkarzy do niższej klasy
rozgrywkowej tj. z IV ligi do okręgówki. Burmistrz przyznał, że awans badmintonistów do
ekstraklasy spowoduje znaczny wzrost kosztów tej sekcji, chociażby z powodu odległych
wyjazdów na zawody oraz zwiększenia ich ilości. Wyraził zadowolenie, że po wielu latach
badmintonowa ekstraklasa znowu powróciła do Nowej Dęby, do hali widowiskowo - sportowej
Zespołu Szkół Nr 2, gdzie na co dzień trenują badmintoniści i gdzie będą rozgrywane będą mecze
ligowe.
Janina Lubera poinformowała, iż posiada informację, że prezes Stali uważa za wystarczające
utrzymanie wynagrodzenia szkoleniowców do 30% przyznanej dotacji. Poza tym w 2018 roku
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klub Stal będzie obchodził 65-lecie powstania i uszczuplenie dotacji ograniczy klubowi
możliwość zorganizowania obchodów tej rocznicy.
Radni Krzysztof Sałek i Ryszard Szafran stwierdzili, że taka rozmowa powinna odbywać się przy
udziale zainteresowanych stron.
Burmistrz złożył zapewnienie, że na przestrzeni roku klub otrzyma brakujące środki.
Tomasz Dziemianko złożył wniosek o wycofanie z porządku posiedzenia projektu uchwały
zmieniającego uchwałę w sprawie warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Gminie
Nowa Dęba. W wyniku głosowania przy 4 głosach „przeciw” i 2 „za” wniosek nie został przyjęty
przez komisję.
Następnie Maria Siudem przedstawiła projekt uchwały RM zmieniającej uchwałę w sprawie
warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Gminie Nowa Dęba.
W uzasadnieniu poinformowała, że 30 października 2017 Rada Miejska przyjęła uchwałę
w sprawie warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Gminie Nowa Dęba. Jednakże w
związku z informacją od potencjalnych beneficjentów, że procentowe ograniczenie dotacji na
wynagrodzenia szkoleniowców może spowodować zmniejszenie tych wynagrodzeń, a nawet
ograniczenia w zatrudnianiu trenerów i może nieść trudności w zapewnieniu świadczenia
wysokiej jakości usług szkoleniowych, burmistrz wniósł o zwiększenie kosztów kwalifikowanych
z dotacji na wynagrodzenia szkoleniowców do wysokości 50 % dotacji.
Druga zmiana dotyczy likwidacji zapisu "w tym kartek czerwonych", gdzie podana została
przykładowa sankcja nakładana na klub sportowy lub jego zawodnika. Należy zaznaczyć, że z
dotacji nie mogą być pokryte jakiekolwiek sankcje, gdyż sankcja ma charakter osobisty i tylko
podmiot, na który została nałożona jest zobowiązany do jej zapłaty. Wszelkie kary i sankcje nie są
zadaniem własnym Gminy i nie mogą być finansowane ze środków publicznych.
W dyskusji nad projektem uchwały Tomasz Dziemianko powiedział, że w przypadku utrzymania
30% najwięcej skorzystają dzieci. W przypadku przyjęcia 50% zwiększamy portfele trenerów i
opowiedział się przeciw przyjęciu takiego rozwiązania.
Stanisław Skimina zauważył, że w uchwale z 2012 roku nie było ograniczenia dotacji na wsparcie
finansowe zadań określonych w uchwale i nie było żadnych problemów.
Janina Lubera zapytała burmistrza, co skłoniło go do wniesienia zmiany do przyjętych wcześniej
zasad. Burmistrz odpowiedział, że ujemne skutki, które mogą spowodować zwolnienie chociażby
jednego trenera, mogłyby pociągnąć za sobą kolejne, trudne w tej chwili do przewidzenia.
M. Siudem dodała, że wniesieniu projektu przyświecał również ministerialny program
ograniczający nieuzasadniony wzrost kosztów wynagrodzeń szkoleniowców. Dodała, że
rzeczywiste koszty wynagrodzenia szkoleniowców stanowią ok. 20-30% kosztów dotacji.
Janina Lubera powiedziała, że wnosząc projekt zmiany do obowiązującej uchwały burmistrz „gra”
klubem Stal. Burmistrz odparł, że jedynym celem tej zmiany jest przeciwdziałanie negatywnym
skutkom, które mogłyby wyniknąć ze zwolnienia chociażby jednego szkoleniowca.
Po zamknięciu dyskusji komisja przy 4 głosach „za” i 2 „przeciwnych” pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
Komisja w dalszym ciągu dyskutowała w sprawie funkcjonowania Klubu Sportowego Stal.
Burmistrz telefonicznie skontaktował się z prezesem, który zobowiązał się do przybycia na
posiedzenie.
Tomasz Dziemianko uważa, że zmniejszenie dotacji dla KS spowoduje skutki dla wszystkich
sekcji działających w klubie.
Marian Tomczyk zaproponował, aby środki o które zmniejszona została dotacja, przeznaczone
zostały na dofinansowanie sekcji badmintona.
Krzysztof Sałek zauważył, że pewne koszty ponoszone przez kluby w sołectwach w przypadku
KS Stal ponosi SOSiR (utrzymanie boiska, szatni).
W związku z przybyciem prezesa KS Stal Nowa Dęba, przewodniczący S.Skimina zapytał, czy
zapis w projekcie uchwały dotyczący zwiększenia kosztów kwalifikowanych z dotacji na
wynagrodzenia szkoleniowców do wysokości 50 % jest do przyjęcia dla klubu.
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Prezes Damian Diektiarenko powiedział, że po zmniejszeniu kwoty dotacji dla klubu o 26 tys. zł
nie zmieści się z wynagrodzeniami trenerów w przedziale do wysokości 30%. Wyjściem z sytuacji
może być zmniejszenie wynagrodzeń szkoleniowców o ok.100 zł.
Przewodniczący stwierdził, że wypowiedź prezesa uwiarygodniła obraz sytuacji przedstawiony
przez burmistrza.
Wiesław Ordon raz jeszcze zadeklarował, że środki w wysokości 26 tys. trafią do KS Stal.
Ad. 4.
Komisja dokonała analizy projektu budżetu Miasta i Gminy Nowa Dęba na 2018 r. w działach:
- Dz. 801 Oświata i wychowanie
- Dz. 851 Ochrona zdrowia, Rozdz. 85111 Szpitale ogólne
- Dz. 853 Rozdz. 85305 Żłobki
- Dz. 926 Kultura fizyczna i sport
- Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
po czym przystąpiła do zaopiniowania projektu budżetu gminy na 2018 r. w dziale oświata i
wychowanie.
Alicja Furgał, skarbnik gminy przedstawiła projekt budżetu gminy na 2018 r. w tym dziale.
Ogólna kwota przewidziana na wydatki wynosi 21 599 642 zł. Poinformowała na temat wysokości
subwencji oświatowej, jaką otrzymuje gmina oraz pozostałych środków przewidzianych na
funkcjonowanie oświaty. Powiedziała, że projekt budżetu obejmuje potrzeby zgłoszone przez
dyrektorów szkół i przedszkoli. Dyrektor BOJS Renata Bal dodała, że zaplanowany został wzrost
wynagrodzeń na poziomie 5%. Wydatki rzeczowe utrzymane zostały na poziomie 2017 r.
Zaplanowany budżet na 2018 r. powinien wystarczyć na prawidłowe funkcjonowanie placówek.
Wobec braku głosów w dyskusji, przewodniczący poddał pod głosowanie projekt budżetu na 2018
rok w dziale oświata i wychowanie. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu w tym
dziale (4 głosy „za”, 2 „wstrzymujące się”).
Następnie Skarbnik Gminy zapoznała komisję z planem Działu 851 „ Ochrona zdrowia” Rozdz.
85111 Szpitale ogólne. Poinformowała, że na wydatki majątkowe w tym dziale zaplanowana
została kwota 150 000 zł, jako dotacja celowa z budżetu dla Samodzielnego Publicznego Zespołu
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie na dobudowę oddziału Anestezjologii i Intensywnej
Terapii. Skarbnik dodała, że zgodnie z przyjętą zasadą, wysokość dotacji stanowi kwotę podatku
od nieruchomości należną gminie od SPZ ZOZ Nowa Dęba.
Po wyjaśnieniach Skarbnika komisja nie wniosła uwag do planu, opiniując go tym samym
pozytywnie (4 głosy „za”, 2 „wstrzymujące się”).
Burmistrz zauważył, ze radni Klubu Prawa i Sprawiedliwości wstrzymali się od głosu i stwierdził,
że to stanowisko jest dla niego niezrozumiałe.
Kolejno komisja zapoznała się z projektem budżetu gminy w Dziale 921 „ Kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego”. Po przedstawieniu przez Agnieszkę Wolską gł. księgową SOK planu
dochodów i wydatków, dyrektor SOK powiedział, że budżet jednostki zabezpiecza płace
pracowników wraz z pochodnymi, jednakże przewidziana wysokość dotacji dla ośrodka jest
niższa od ubiegłorocznej o ok. 53 tys. Następnie wniósł o zwiększenie kwoty przewidzianej na
wydatki o 123 tys. po czym wskazał na najpilniejsze potrzeby w tym zakresie tj. podwyższenie
płac dla pracowników w procencie wyższym od zakładanego, organizację 10 edycji Militariady,
gdzie wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym zamierza zaprosić wyższej klasy
(droższy) zespół muzyczny. Dyrektor nadmienił, że w 2018 roku przypada 100 rocznica
odzyskania przez Polskę niepodległości. Uważa, że organizacja tych uroczystości przewyższy
zaplanowane środki.
W trakcie dyskusji ustosunkowując się do głosu dyrektora oraz radnych burmistrz powiedział, że
nie przewiduje zwiększenia dotacji dla jednostek organizacyjnych i uważa, że zaplanowany
budżet zabezpieczy funkcjonowanie wszystkich jednostek gminnych. Powiedział, że ma
świadomość braków w różnych dziedzinach działalności i problemów z jakimi borykają się
dyrektorzy, wskazał przy tym na priorytety jakie musi udźwignąć budżet gminy w nadchodzącym
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roku. W kwestii podwyżek powiedział, że są one wdrażane celem osiągnięcia najniższej krajowej,
która od 2018 r. wynosi 2.100,-zł, a w samej oświacie jest 70 takich pracowników.
Janina Lubera zapytała burmistrza jak dyrektor zabezpieczy 5% wzrost płac dla pracowników,
skoro dotacja dla SOK została zmniejszona o 53 tys. zł. Krzysztof Sałek zapytał, czy w związku z
tym dyrektor przewiduje zmniejszenie zakresu prowadzonych zajęć.
Burmistrz odpowiedział, że środki na wynagrodzenia pracowników zostały zabezpieczone.
Na potrzeby rekonstrukcji wojskowej podczas Militariady, został złożony wniosek o
dofinansowanie w kwocie 35 tys. zł. Dodał, że 10 edycja będzie wzbogacona o elementy
militarne, o co czynione były zabiegi w MON. Natomiast w obchodach stulecia polskiej
Niepodległości powiedział, że kluczowe znaczenie ma jak najszersze włączenie do wspólnego
świętowania mieszkańców całego kraju. W spełnieniu tych celów mają pomóc programy
dotacyjne na realizację projektów związanych z obchodami rocznicy na poziomie gmin, powiatów
i województw. Nabór do programu dotacyjnego „Niepodległa” zostanie ogłoszony na początku
lutego 2018, dyrektor SOK również będzie aplikował o te środki. Dyrektor Rzemień udzielił
informacji na temat działań, które czekają SOK w nadchodzącym roku i ponownie zawnioskował
o zwiększenie dotacji o 123 tys. zł, na zabezpieczenie wkładu własnego przy ubieganiu się o
środki pozabudżetowe.
Burmistrz powiedział, że budżet na 2018 rok jest zrównoważony i nie przewiduje zwiększenia
zadłużenia.
Po zamknięciu dyskusji przewodniczący Stanisław Skimina zwrócił się do burmistrza o
zabezpieczenie potrzeb zgłoszonych przez dyrektora SOK . Posiedzenie opuścił T. Dziemianko.
Komisja przy 4 głosach „za” i 1 „wstrzymującym się” wydała pozytywną opinię do projektu
budżetu w dziale „ Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”.
Następnie Dyrektor SOSiR przedstawił projekt budżetu Samorządowego Ośrodka Sportu i
Rekreacji. Poinformował, że w Dziale 926 Kultura fizyczna wydatki zaplanowane zostały na
poziomie 3 443 900,- zł. Następnie zapoznał komisję z funkcjonowanie ośrodka ze wskazaniem na
problemy związane z funkcjonowaniem basenu odkrytego i jego kosztami. W roku 2017 duża
niecka została wyłączona z użytkowania z powodu wycieku wody. Według wykonanych
ekspertyz, basen nie nadaje się do dalszego użytkowania. Komisja dyskutowała w sprawie
kosztów modernizacji tego obiektu, które na dzień dzisiejszy przerastają możliwości budżetu
gminy. Krzysztof Sałek zasugerował, aby w najbliższym czasie przystosować teren zalewu do
funkcji rekreacyjno-wypoczynkowej, a temat basenu odkrytego odłożyć na później.
Dyrektor odnosząc się do projektu budżetu powiedział, iż zabezpiecza on działalność SOSiR na
2018 rok. W trakcie dyskusji radna Janina Lubera zaproponowała zdjęcie kwoty 20 tys. zł z Dz.
926, Rozdz.92604, paragraf 4300- wydatki bieżące ośrodka i przeznaczenie jej na dofinansowanie
sportu w KS Stal Nowa Dęba.
Burmistrz powiedział, że w ramach swoich kompetencji dokona stosownych zmian i dofinansuje
KS Stal. Proponowaną zmianę przedstawi na sesji budżetowej. W związku z tym wniosek radnej
nie był głosowany.
Komisja uważa, że w związku z tym, że sekcja badmintona gra w najwyższej klasie
rozgrywkowej, jaką jest ekstraklasa, więc musi być oparta na solidnym i stabilnym budżecie i
zaproponowała zasilenie tej sekcji w zwiększone środki finansowe.
Wniosków nie było. Projekt budżetu gminy w Dziale „Kultura fizyczna” został zaopiniowany
pozytywnie (4 „za”, 1 „wstrzymujący się”).
Ad. 5.
Przewodniczący Stanisław Skimina poinformował, że sporządzony został protokół z posiedzenia
komisji w dniu 27 listopada 2017 r. Następnie zapytał, czy są uwagi do protokołu. Uwag nie było.
Protokół został przyjęty przy 5 głosach „za”.
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Ad. 6.
W wolnych wnioskach głos zabrał przewodniczący RM Wojciech Serafin, który zwrócił uwagę,
że obchody rozmaitych rocznic i świąt oprócz ich upamiętnienia powinny zawierać elementy
zabawy, bo takie jest oczekiwanie społeczne.
Ad. 7.
Po wyczerpaniu porządku posiedzenia Przewodniczący komisji ogłosił jego zamknięcie.
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