
 
PROTOKÓŁ   

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

w dniu 23 sierpnia 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. Wydanie opinii do projektów uchwał RM w sprawach: 
1) włączenia jednostki budżetowej Gimnazjum w Chmielowie do jednostki budżetowej 

Szkoła Podstawowa w Chmielowie, 
2) włączenia jednostki budżetowej Gimnazjum w Jadachach do jednostki budżetowej 

Szkoła Podstawowa w Jadachach, 
3) włączenia jednostki budżetowej Gimnazjum Nr 2 w Nowej Dębie do jednostki 

budżetowej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Nowej Dębie, 
4) włączenia jednostki budżetowej Gimnazjum Nr 1 w Nowej Dębie do jednostki 

budżetowej Szkoła Podstawowa Nr 2 w Nowej Dębie. 
4. Sprawozdanie z realizacji Uchwały Nr XXXV/321/2013 Rady Miejskiej w sprawie 

warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Nowej Dębie w roku 2016. 
5. Zapoznanie z informacją uzupełniającą Stowarzyszenia Veritas et Bonum w Alfredówce 

w sprawie utworzenia przedszkola niepublicznego w budynku Szkoły Podstawowej. 
6. Zamknięcie posiedzenia. 

 
Ad. 2. 
Przedstawiony porządek posiedzenia został w głosowaniu bez uwag przyjęty przez członków 
komisji. 
Ad. 3, 
1)     Renata Bal Dyrektor Biura Obsługi Jednostek Samorządowych przedstawiła projekt 
uchwały w sprawie włączenia jednostki budżetowej Gimnazjum w Chmielowie do jednostki 
budżetowej Szkoła Podstawowa w Chmielowie. 
W uzasadnieniu poinformowała, że na podstawie uchwały Nr XXXI/292/2017 Rady Miejskiej w 
Nowej Dębie z dnia 30 marca 2017 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i 
gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, dotychczasowe gimnazja zakończą swoją działalność z 
dniem 31 sierpnia 2017 r., a z dniem 1 września 2017 r. zostaną włączone do szkół 
podstawowych. W związku z powyższym, zgodnie z ustawą o finansach publicznych organ 
prowadzący ma obowiązek określić przeznaczenie mienia znajdującego się w zarządzie 
likwidowanych jednostek budżetowych. 
Pytań nie było, projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie ( 6 głosów „za”). 
2)      Renata Bal przedstawiła projekt uchwały w sprawie włączenia jednostki budżetowej 
Gimnazjum w Jadachach do jednostki budżetowej Szkoła Podstawowa w Jadachach. 
Jak poprzednio poinformowała, że na podstawie uchwały RM z 30 marca 2017 r. dotychczasowe 
gimnazja zakończą swoją działalność z dniem 31 sierpnia 2017 r., a z dniem 1 września 2017 r. 
zostaną włączone do szkół podstawowych. W związku z powyższym organ prowadzący ma 
obowiązek określić przeznaczenie mienia znajdującego się w zarządzie likwidowanych 
jednostek budżetowych. 
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię komisji ( 6 głosów „za”). 
3)    Dyrektor Renata Bal przedstawiła projekt uchwały w sprawie włączenia jednostki 
budżetowej Gimnazjum Nr 2 w Nowej Dębie do jednostki budżetowej Szkoły Podstawowej Nr 3 
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w Nowej Dębie. Poinformowała, że na podstawie uchwały RM z 30 marca 2017 r. 
dotychczasowe gimnazja zakończą swoją działalność z dniem 31 sierpnia 2017 r., a z dniem 1 
września 2017 r. zostaną włączone do szkół podstawowych. W związku z powyższym organ 
prowadzący ma obowiązek określić przeznaczenie mienia znajdującego się w zarządzie 
likwidowanych jednostek budżetowych.  
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię komisji ( 6 głosów „za”). 
4)      Renata Bal przedstawiła projekt uchwały w sprawie włączenia jednostki budżetowej 
Gimnazjum Nr 1 w Nowej Dębie do jednostki budżetowej Szkoła Podstawowa Nr 2 w Nowej 
Dębie.  Następnie poinformowała, że na podstawie uchwały RM z 30 marca 2017 r. 
dotychczasowe gimnazja zakończą swoją działalność z dniem 31 sierpnia 2017 r., a z dniem 1 
września 2017 r. zostaną włączone do szkół podstawowych. W związku z powyższym organ 
prowadzący ma obowiązek określić przeznaczenie mienia znajdującego się w zarządzie 
likwidowanych jednostek budżetowych. 
Pytań nie było. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały ( 6 głosów „za”). 
Ad. 4. 
Sprawozdanie z realizacji Uchwały Nr XXXV/321/2013 Rady Miejskiej w sprawie warunków i 
trybu finansowania rozwoju sportu w Nowej Dębie w roku 2016.  
Maria Siudem insp. UMiG wskazała na najważniejsze elementy sprawozdania. Poinformowała, 
że kwota przeznaczona z budżetu na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w roku 2016 
wynosiła – 454 tys. zł z czego:  
28 000 zł – realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu kwalifikowanego na terenie 
sołectwa Tarnowska Wola, Rozalin, Alfredówka, Buda Stanowska;  
41 000 zł – realizacja przedsięwzięć na terenie sołectwa Jadachy;  
28 000 zł – realizacja przedsięwzięć na terenie sołectwa Chmielów;  
28 000 zł – realizacja przedsięwzięć na terenie sołectwa Cygany;  
329 000 zł – realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu kwalifikowanego na terenie 
miasta Nowa Dęba. Dodała, że wszystkie kluby dokonały rozliczenia przyznanej dotacji.  
M. Siudem dodała, że wzrosły wydatki sekcji badmintona w związku z awansem do wyższej ligi. 
W trakcie dyskusji radni wskazali, iż według aplikujących o środki budżetowe, wnioski są zbyt 
sformalizowane.   
Po krótkiej dyskusji i wyjaśnieniach udzielonych przez z-cę burmistrza Leszka Mirowskiego, 
sprawozdanie zostało przyjęte bez uwag. 
Ad. 5. 
W tym punkcie posiedzenie odbyło się wspólnie z Komisją Budżetową. 
Zapoznanie z informacją uzupełniającą Stowarzyszenia Veritas et Bonum w Alfredówce w 
sprawie utworzenia przedszkola niepublicznego w budynku Szkoły Podstawowej. 
Przewodniczący S. Skimina zwrócił się do prezes Stowarzyszenia Moniki Chmielewskiej o 
przedstawienie założeń oraz planu działania placówki, zgodnie z ustaleniami z poprzedniego 
spotkania. 
M. Chmielewska na wstępie przedstawiła; plan organizacyjno-personalny, plan operacyjno-
techniczny, sposób finansowania oraz opis przedsięwzięcia. Przedstawiona informacja stanowi 
załącznik do protokołu.  
Prezes Stowarzyszenia poinformowała, że jest gotowa do uruchomienia placówki od 1 września 
br. i ponowiła prośbę o nieodpłatne użyczenie pomieszczeń szkoły podstawowej w Alfredówce. 
Burmistrz Wiesław Ordon przedstawił projekt umowy oraz odnosząc się do liczby dzieci 
powiedział, że na przestrzeni roku ilość dzieci winna liczyć 12. Uważa też, że do przedszkola nie 
powinny uczęszczać dzieci 5 letnie, gdyż kwalifikują się ona do klasy „O” i na te dzieci będzie 
wpływała subwencja oświatowa. Powiedział również, że jest przychylny przyznaniu dotacji z 
gminy na prowadzenie placówki niepublicznej od 1 września 2017. W związku z pytaniami 
radnych, burmistrz powiedział, że w związku z tym nie będą konieczne zmiany w budżecie. 
Krzysztof Sałek nadmienił, że skoro społeczeństwo Alfredówki sprzyja tej inicjatywie, to należy 
wystąpić poprzez sołtysa do zebrania wiejskiego o przyznanie środków sołeckich na wsparcie 
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tego przedsięwzięcia. Burmistrz powiedział, że fundusz sołecki można przeznaczyć na określone 
przepisami działania i tymi środkami nie można wesprzeć funkcjonowania przedszkola. 
Zwracając się do przedstawicieli Stowarzyszenia powiedział, że gmina nie może być jedynym 
źródłem finansowania i zwrócił się o podjęcie działań w kierunku poszukania środków 
pozabudżetowych. 
Zbigniew Karkut także wyraził słowa poparcia i nadzieję, że palcówka zafunkcjonuje w 
środowisku. Istnieje jednakże kwestia placu zabaw, wiejski plac wyposażony w urządzenia 
znajduje się w odległości ok. 200 m. 
M. Chmielewska odpowiedziała, że urządzenia muszą być dostosowane do wieku dzieci i być na 
miejscu. 
W dyskusji wszyscy członkowie komisji opowiedzieli się za uruchomieniem placówki. 
Dyrektor BOJS Renata Bal powiedziała, że do końca br. łączna kwota dotacji na prowadzenie 
przedszkola wyniesie 22.720,- która to kwota mieści się w zaplanowanych środkach 
budżetowych. 
Na zakończenie spotkania przewodniczący Stanisław Skimina zachęcił przedstawicielki 
Stowarzyszenia do szukania innych możliwości finansowania placówki oraz życzył sukcesów w 
pracy. Wniosek w sprawie nieodpłatnego użyczenia pomieszczeń w budynku SP w Alfredówce 
na cele przedszkola niepublicznego prowadzonego przez Stowarzyszenie Veritas et Bonum 
został przegłosowany jednogłośnie „za” przez obydwie komisje. 
Na tym wspólne posiedzenie komisji zostało zakończone. 
 
Ad. 6. 
Po wyczerpaniu porządku posiedzenia przewodniczący komisji ogłosił jego zamknięcie. 
 
 
   PRZEWODNICZĄCY KOMISJI                                                
                    Stanisław Skimina     
 
Protokół sporządziła: 
Elżbieta Goclan 


