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PROTOKÓŁ  
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu  

Rady Miejskiej w Nowej Dębie 
w dniu 21 grudnia 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. Powitania i otwarcie. 
2. Przyjęcie porządku posiedzenia. 
3. Opinia do projektów uchwał RM w sprawach: 

1) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez 
przedszkola publiczne, 

2) ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz 
trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania. 

4. Opinia do projektu budżetu gminy Nowa Dęba na 2017 rok. 
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. 
6. Zamknięcie posiedzenia. 

 
Ad. 2. 
Przedstawiony porządek posiedzenia został w głosowaniu (5 „za”) bez uwag przyjęty przez 
członków  komisji. 
Ad. 3. 
1)   Renata Bal Dyrektor Biura Obsługi Jednostek Samorządowych przedstawiła projekt uchwały 
RM zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola 
publiczne. Następnie wyjaśniła, że zgodnie ze wskazaniem organu nadzoru, przepis ustawy z 
dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz 
niektórych innych ustaw wprowadził zmianę w ustawie o systemie oświaty w brzmieniu: "Rada 
Gminy określa wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do 
lat 5 w prowadzonych przez gminę publicznych przedszkolach”, w związku z tym niezbędnym 
jest dostosowanie zapisów uchwały RM do obowiązujących przepisów. 
Po wyjaśnieniach komisja w głosowaniu (5 „za”) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
2)   Kolejno Dyrektor Renata Bal przedstawiła projekt uchwały RM w sprawie ustalenia trybu 
udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli 
prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania. W uzasadnieniu poinformowała, że projekt 
przygotowany został w związku z pismem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o 
wszczęciu postępowania nadzorczego w sprawie zgodności z prawem uchwały Rady Miejskiej w 
Nowej Dębie z dnia 30 listopada 2016 r. w tej sprawie. Dalej poinformowała, o wprowadzonych 
w projekcie uchwały zmianach, które są zgodne ze wskazaniami RIO.  
Po wyjaśnieniach komisja w głosowaniu (5 „za”) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Ad. 4 
Komisja dokonała analizy projektu budżetu Miasta i Gminy Nowa Dęba na 2017 r. w działach: 

- 801 „ Oświata i wychowanie”,  
- 851  „ Ochrona zdrowia”, 
- 926  „ Kultura fizyczna i sport”, 
- 921 „ Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”. 
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Następnie komisji przystąpiła do zaopiniowania projektu budżetu gminy na 2017 r. w dziale 
oświata i wychowanie. 
Alicja Furgał, skarbnik gminy przedstawiła projekt budżetu gminy na 2017 r. w dziale oświata 
i wychowanie. Ogólna kwota przewidziana na wydatki wynosi 20.312.830,- zł. Poinformowała 
na temat wysokości subwencji oświatowej, jaką otrzymuje gmina oraz pozostałych środków 
finansowych na funkcjonowanie oświaty, które pochodzą z budżetu gminy. 
Powiedziała, że w odniesieniu do zapotrzebowania złożonego przez dyrektorów szkół i 
przedszkoli, projekt budżetu obejmuje zgłoszone potrzeby. Gł. księgowa BOJS Teresa Fila 
dodała, że tak zaplanowany budżet powinien wystarczyć na prawidłowe funkcjonowanie 
jednostek. Zaplanowany został wzrost wynagrodzeń dla pracowników obsługi na poziomie 5%. 
Wydatki rzeczowe utrzymane zostały na poziomie 2016 r. Burmistrz poinformował członków 
komisji o możliwych zmianach w sieci szkół, które wynikają z przyczyn demograficznych i 
dotyczą utrzymania jednej szkoły podstawowej z trzech istniejących tj. w Alfredówce, Rozalinie 
i Tarnowskiej Woli. Decyzja w tej sprawie będzie należała do rady miejskiej. Nadmienił również 
o zaplanowanych w projekcie wydatkach inwestycyjnych w oświacie tj; 

- budowa parkingu przy ZS w Jadachach, 
- budowa Sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Chmielowie, 
- przystosowanie części budynku szkoły w Chmielowie na potrzeby przedszkola. 

Burmistrz dodał, że projekt budżetu nie uwzględnia kosztów planowanej przez rząd reformy 
oświaty, gdyż ustawa likwidująca gimnazja nie weszła w życie. 
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt budżetu gminy na 2016 rok w dziale oświata  
i wychowanie. Komisja jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu w tym dziale. 
Janina Lubera zapytała, czy gimnazjum Nr 1 pozostanie w budynku ZS Nr 1 i czy gmina będzie 
partycypowała w remoncie dachu na obiekcie. Wiesław Ordon odpowiedział, że na dzień 
dzisiejszy gmina nie wycofuje się z budynku ZS Nr 1. Poinformował o problemach kadrowych, 
które mogą wyniknąć w związku z planowaną likwidacją gimnazjów. 
Burmistrz zaproponował rozpoczęcie prac nad reformą systemu oświaty z udziałem 
pracowników tego działu już na początku stycznia 2017 r. 
Przewodniczący komisji ustalił posiedzenie komisji w tej sprawie na 3 stycznia 2017r. z 
udziałem dyrektorów szkół z G-1, SP Nr 2, ZPO w Nowej Dębie, ZS w Jadachach i Chmielowie 
oraz przedstawicieli związków zawodowych oświaty.  
Komisja nie wniosła uwag do przedstawionego projektu budżetu na 2017 rok, który w dziale 
„oświata i wychowanie” został zaopiniowany pozytywnie. 
Następnie Skarbnik Gminy zapoznała komisję z planem Działu 851  „ Ochrona zdrowia” oraz 
Działu 855 „Rodzina”, gdzie w rozdziale 85505 zaplanowane zostały środki na tworzenie i 
funkcjonowanie żłobków w kwocie 498.841,-zł. Dodała, że wydatki w tym dziale realizowane są 
w części z budżetu państwa oraz w części z budżetu gminy. 
Po wyjaśnieniach Skarbnika komisja nie wniosła uwag do planu opiniując go tym samym 
pozytywnie. 
Następnie Alicja Furgał przedstawiła projekt budżetu Samorządowego Ośrodka Sportu i 
Rekreacji. Dyrektor SOSiR poinformował, że w Dziale 926 Kultura fizyczna wydatki 
zaplanowane zostały na poziomie 3.844.900,- zł. Następnie zapoznał komisję z funkcjonowanie 
ośrodka ze wskazaniem na problemy związane z funkcjonowaniem basenu odkrytego i jako 
kosztami. Wysokich nakładów związanych z remontem wymagają także korty tenisowe. 
Poinformował też o pracach modernizacyjnych na stadionie w Nowej Dębie.  
Gł. księgowa Beata Zielińska odnosząc się do projektu budżetu powiedziała, iż uważa, że jest to 
projekt bardzo dobry, który zabezpiecza działalność SOSiR we wszystkich jego lokalizacjach. 
Komisja dostrzega potrzebę objęcia monitoringiem terenu zalewu w Nowej Dębie. 
Wniosków nie było. Projekt budżetu gminy w Dziale „Kultura fizyczna” został zaopiniowany 
pozytywnie (5 „za”). 
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Kolejno komisja zapoznała się z projektem budżetu gminy w Dziale 921 „ Kultura i ochrona 
dziedzictwa narodowego”. Po przedstawieniu przez A. Furgał planu wydatków, dyrektor SOK 
zwrócił uwagę, że budżet jednostki od kilku lat nie zwiększa się. Następnie wskazał na 
najpilniejsze potrzeby w zakresie wydatków i brakującą kwotę w wys. 32 tys.zł na wypłatę 
nagród jubileuszowych dla pracowników. Zwrócił również uwagę na brak środków na podwyżki 
płac  oraz na realizację nowych pomysłów. Powiedział, że budynki filialne na terenie sołectw 
wymagają remontów, dodał też, że płytki na schodach do SOK odpadają, a 5 letnia gwarancja 
dobiegła końca. Również gł. księgowa ośrodka Agnieszka Wolska zwróciła uwagę komisji na 
brak środków na podwyżki dla pracowników. Ponadto dyrektor Rzemień mówił o wpływie Kart 
Dużej Rodziny na dochody jednostki.  
Ustosunkowując się do uwag burmistrz powiedział, że nie przewiduje zwiększenia dotacji dla 
jednostek organizacyjnych. Ma świadomość braków w różnych dziedzinach działalności i 
problemów z jakimi borykają się dyrektorzy oraz wskazał na priorytety jakie musi udźwignąć 
budżet gminy. W kwestii podwyżek powiedział, że muszą zostać podwyższone płace 
pracownikom obsługi do najniższej krajowej, która od 2017 będzie wynosiła 2.000,-zł. W samej 
oświacie jest 70 takich pracowników, a koszt podwyżek wyniesie ok. 140 tys. zł. Dodał, że ich 
wdrażanie będzie się odbywało w cyklu 3-letnim. 
Krzysztof Sałek powiedział o udziale środków sołeckich w budżecie SOK oraz oczekiwaniach 
społeczności lokalnych w dziedzinie kultury. 
Komisja wysłuchała z uwagą wypowiedzi dyrektora SOK i rozważy wniosek w sprawie  
zwiększenia środków dotacji dla jednostki o 32 tys. zł.  
Komisja wyda opinię o projekcie budżetu dla SOK na 2017 rok na posiedzeniu 3 stycznia 2017r. 
Ad. 5. 
Przewodniczący Stanisław Skimina poinformował, że sporządzony został protokół z posiedzenia 
komisji w dniu 28 listopada 2016 r. Następnie zwrócił się do członków z zapytaniem czy są 
uwagi do protokołu. Uwag nie było. Protokół został przyjęty w głosowaniu ( 4 „za”). 
                                                                                                                                                                                                                                    
Ad. 6. 
Po wyczerpaniu porządku posiedzenia, Przewodniczący ogłosił jego zamknięcie. 
 
 
 
                                                                                  PRZEWODNICZĄCY KOMISJI 
    Stanisław Skimina 
 
 
 
Protokół sporządziła:  
Elżbieta Goclan 
 


