
 
PROTOKÓŁ  

z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu 
Rady Miejskiej w Nowej Dębie 

w dniu 23 stycznia 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. 
Posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący komisji Stanisław Skimina, który powitał wszystkich 
uczestniczących, a następnie przedstawił proponowany porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Przyjęcie porządku. 
3. Opinia w sprawie wniosków o stypendia i nagrody sportowe. 
4. Sprawy różne.  
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. 
6. Zamknięcie posiedzenia. 

 
Ad. 2. 
Przedstawiony porządek posiedzenia został w głosowaniu bez uwag przyjęty przez członków 
komisji. 
Ad. 3, 
Dyrektor Samorządowego Ośrodka Sportu i Rekreacji Adam Szurgociński przedstawił wnioski w 
sprawie przyznania stypendiów i nagród sportowych. Dyrektor poinformował, że złożonych 
zostało 5 wniosków o stypendia dla zawodników, 8 wniosków do nagrody sportowej i 5 
wniosków o nagrody sportowe dla trenerów. Wnioski zostały złożone głównie przez Zarząd 
Miejskiego Klubu Sportowego STAL w Nowej Dębie, Koło Wędkarskie Nr 12  w Nowej Dębie 
oraz Klub Karate Kyokushin w Nowej Dębie. Dodał też, że wszystkie kandydatury spełniają 
wymogi określone w szczegółowych zasadach, trybie przyznawania i pozbawiania stypendiów 
sportowych i nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagród dla trenerów 
wyróżniających się w działalności sportowej, które stanowią załącznik do Uchwały Nr 
XXV/228/2012 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z 29 października 2012 r. w sprawie stypendiów 
sportowych i nagród. Następnie zapoznał komisję z propozycjami Rady Sportu MiG dotyczącymi 
wysokości nagród i stypendiów dla nowodębskich organizacji sportowych. 
Komisja  zapoznała się z kandydaturami do stypendiów sportowych, po czym przewodniczący  
zwrócił się o stanowisko w tej sprawie do członków komisji. 
Ryszard Szafran wyraził ubolewanie, że nie złożono wniosków z klubu „Garda” i z sekcji 
pływackiej „Piranie”. Jacek Szpunar zasugerował, aby pozostawić pewną rezerwę środków, aby 
była możliwość nagrodzenia tych zawodników, którzy będą mieć osiągnięcia sportowe na 
przestrzeni roku. Radni podjęli dyskusję w tym temacie, jednakże nikt nie złożył wniosku o 
zmianę zaproponowanych stawek. Następnie komisja opierając się na opinii środowiska 
sportowego, przy 1 głosie „wstrzymującym się” zaakceptowała  propozycję podziału środków na 
stypendia sportowe wypracowaną przez Radę Sportu – zgodnie z załącznikami nr 1,2 i 3 do 
protokołu. 
Ad. 4, 
Przewodniczący Stanisław Skimina nawiązał do spraw związanych z reformą systemu edukacji. 
Burmistrz W. Ordon powiedział, że odbiera sygnały, aby spotkania z pracownikami SP Nr 2 i G-1 
odbyły się oddzielnie, a nie jak wcześniej ustalono łącznie. Podyktowane jest to możliwością 
swobodnej dyskusji i możliwości nieskrępowanej wypowiedzi przez pracowników tych placówek. 
Burmistrz poinformował również, że  nie zamierza przedstawiać RM żadnego projektu uchwały w 
przedmiocie likwidacji szkół w Alfredówce i Rozalinie. Dodał, że w środowisku mieszkańców 
Alfredówki jest silna opozycja przeciw włączeniu ich szkoły do SP w Tarnowskiej Woli. Sytuacja 
wymaga porozumienia pomiędzy rodzicami, aby dostrzegli szansę skupienia dzieci w jednej z  



2 
 
małych  szkół. Zaproponował jednocześnie, aby w bieżącym roku pozostawić sieć szkół na terenie 
gminy bez zmian. Dziewięcioro dzieci z Rozalina pójdzie do SP w Tarnowskiej Woli, szkoła 
przestanie funkcjonować dydaktycznie, jednak będzie funkcjonować w sieci, gdzie uczęszczać 
będą dzieci przedszkolne. Burmistrz poinformował też, jak widzi możliwość funkcjonowania 
szkoły w Alfredówce. Dodał też, że „zaostrzyło” się stanowisko Kuratora oświaty w kwestii 
przekształceń szkół. Niebawem będzie uczestniczył w spotkaniu w tej sprawie. 
 

Ad. 5. 
Przewodniczący Stanisław Skimina poinformował, że sporządzony został protokół z posiedzenia 
komisji, który dostępny jest w programie eSesja. Następnie zapytał, czy są uwagi do protokołu. 
Uwag nie było.  
Protokół z 3 stycznia 2017 r. został przyjęty ( 7 „za” i 1 „wstrzymującym się). 
 
Ad. 6. 
Po wyczerpaniu porządku posiedzenia przewodniczący komisji ogłosił jego zamknięcie. 
 
 
      PRZEWODNICZĄCY KOMISJI                                                
                    Stanisław Skimina     
 
Protokół sporządziła: 
Elżbieta Goclan 


