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PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu
Rady Miejskiej w Nowej Dębie
w dniu 22 grudnia 2014 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. Informacja nt możliwości utworzenia przedszkola niepublicznego w Chmielowie.
4. Opinia do projektu budżetu gminy Nowa Dęba na 2015 rok.
5. Zamknięcie posiedzenia.
Ad. 2.
Przedstawiony porządek posiedzenia został w głosowaniu (5 „za”) bez uwag przyjęty przez
członków komisji.
Ad. 3.
Wstępną propozycję utworzenia niepublicznego przedszkola w Chmielowie przedstawił Paweł
Grzęda prezes BEGG sp. z o.o. w Nowej Dębie. Powiedział, że taka placówka funkcjonuje w
Nowej Dębie i zapewnia zajęcia dla ok.100 dzieci.
Stanisław Skimina nadmienił, że gmina rozpoczęła działania w kierunku budowy przedszkola
w Chmielowie. Dodał, że w 2014 roku sołectwo przeznaczyło własne środki na opracowanie
projektu technicznego.
Z-ca burmistrza Zygmunt Żołądź przybliżył sprawę prowadzonych rozmów zarówno z panem
Grzędą jak i mieszkańcami Chmielowa.
Następnie dyrektor BOJS Renata Bal poinformowała, że aktualnie do zespołu wychowania
przedszkolnego w Chmielowie uczęszcza 19 dzieci, 18 jest dowożonych przez rodziców do
placówek w Tarnobrzegu i dodała, iż spodziewa się zapotrzebowania na ok. 20 miejsc
przedszkolnych.
Stanisław Skimina poinformował, że zaprosi prezesa BEGG na zebranie wiejskie w celu
rozeznania tematu w środowisku mieszkańców Chmielowa. Po uzyskaniu opinii sołectwa,
komisja powróci do sprawy.
Ad. 4
Komisja dokonała analizy projektu budżetu Miasta i Gminy Nowa Dęba na 2015 r. w działach:
- 801 „ Oświata i wychowanie”
- 921 „ Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”
- 926 „ Kultura fizyczna i sport”
- 851 „ Ochrona zdrowia”.
Zaproszeni do udziału kierownicy jednostek organizacyjnych udzielili informacji na temat
projektu budżetu w poszczególnych działach oraz udzielili odpowiedzi na zapytania radnych.
Kierownicy poinformowali na temat funkcjonowania poszczególnych jednostek, realizacji
budżetu za 2014 rok oraz planowanych zamierzeń do realizacji w 2015r.
Dyrektor SOSiR poinformował, że Rada Sportu proponuje zwiększenie zaplanowanych
środków na stypendia sportowe i nagrody z 21 tys. do kwoty 40 tys. Innych wniosków nie było.
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Komisja nie wniosła uwag do przedstawionego projektu budżetu gminy na 2015 rok, który w
wyżej wymienionych działach został zaopiniowany pozytywnie.
Ad. 5.
Po wyczerpaniu porządku posiedzenia, Przewodniczący ogłosił jego zamknięcie.
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