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PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu
Rady Miejskiej w Nowej Dębie
w dniu 24 marca 2015 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. Przyjęcie protokołów z poprzedniego posiedzenia.
4. Opinia do projektu uchwały RM zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci
oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych
przez Gminę Nowa Dęba.
5. Omówienie zasad współpracy pomiędzy Samorządowym Ośrodkiem Sportu i Rekreacji
oraz Ludowymi Zespołami Sportowymi.
6. Zapoznanie z kalendarzem imprez sportowych w 2015 r.
7. Zapoznanie ze sprawozdaniem z realizacji Uchwały XXV/321/2013 RM z 25 września
2013 r. w sprawie warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Nowej Dębie za
rok 2014.
8. Zamknięcie posiedzenia.
Ad. 2.
Przedstawiony porządek posiedzenia został w głosowaniu (7 „za”) bez uwag przyjęty przez
członków komisji.
Ad. 3.
Przewodniczący Stanisław Skimina poinformował, że sporządzone zostały protokoły z
posiedzeń komisji w dniach 22 stycznia oraz 19 lutego 2015 r. które dostępne są w programie
eSesja w zakładce komisji. Następnie zwrócił się do członków z zapytaniem czy są uwagi do
protokołów. Uwag nie było. Protokoły zostały przyjęte w głosowaniu jednogłośnie ( 7 „za”).
Ad. 4.
Renata Bal Dyrektor Biura Obsługi Jednostek Samorządowych przedstawiła projekt uchwały
RM zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych
szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Nowa Dęba. Poinformowała, że
godnie z przepisami o systemie oświaty Rada ustala plan sieci publicznych szkół
podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę, a także określa granice obwodów
publicznych szkół podstawowych i gimnazjów. W związku z tym, że ulice Leśna i Lipowa nie
zostały ujęte w granicy obwodu dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nowej Dębie i Gimnazjum Nr
1 w Nowej Dębie, należy dokonać ich uzupełnienia.
Pytań i uwag nie było. Projekt uchwały został jednogłośnie (7„za”) pozytywnie zaopiniowany
przez komisję.
Ad. 5.
Przewodniczący Stanisław Skimina zwrócił się do dyrektora Samorządowego Ośrodka Sportu i
Rekreacji Adama Szurgocińskiego o przedstawienie ustaleń i wniosków ze spotkania
środowisk sportowych, które poświęcone było omówieniu sprawy bieżącego funkcjonowania
sportu na terenie gminy, które odbyło się 23 lutego br. Dyrektor poinformował, że rozważana
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była sprawa zmiany sposobu finansowania klubów, po czym przedstawił wnioski w tej sprawie
złożone przez prezesów LZS.
Radny Tomasz Wolan, który był uczestnikiem spotkania uzupełnił informację o problemy
będące przedmiotem rozmów, a w szczególności zadania spoczywające na prezesach LZS-ów.
Ryszard Szafran w celu ograniczania kosztów dostrzega możliwość zatrudnieniu jednego
gospodarza na wszystkie boiska.
Krzysztof Sałek powiedział, iż oczekuje szczegółowego określenia zakresu współpracy
pomiędzy gminą – SOSiR-em oraz LZS-ami. Proponuje w tym celu spotkanie z udziałem Rady
Sportu w kwestii kosztów takiej współpracy. Ponadto po raz kolejny podniósł sprawę
utworzenia Akademii Sportu i omówienia sprawy rozwoju sportu wśród dzieci. Oczekiwałby,
że uruchomienie zajęć nastąpiłoby po wakacjach w ramach racjonalnych rozwiązań, które będą
do przyjęcia dla obu stron. A. Szurgociński dodał, że od 2016 roku pojawią się możliwości
pozyskania środków na Akademię Piłkarską.
Burmistrz Wiesław Ordon poinformował, że na dzień dzisiejszy w ramach działalności LZS nie
ma środków na prowadzenie akademii, a animator sportu zatrudniony w SOSiR jest obarczony
swoimi obowiązkami. Wnosi jednocześnie o wstrzymanie sprawy akademii do przyszłego
roku, gdzie mają pojawić się możliwości o których mówił dyrektor Szurgociński. Dodał też, że
w przypadku uruchomienia akademii, co wymagać będzie określonych środków oraz
ewentualne zatrudnienie gospodarza boisk może skutkować zmniejszeniem dotacji dla klubów.
Burmistrz powiedział, ze skieruje zapytanie do firm zajmujących się utrzymaniem zieleni
odnośnie kosztów utrzymanie 5 boisk, bądź rozważy zatrudnienie osoby do tego celu. Ponadto
po wyborach porozmawia w tej sprawie z nowymi sołtysami.
Na zakończenie Krzysztof Sałek wyraził chęć uczestnictwa w rozmowach dyrektora SOSiR z
prezesami LZS.
Ad. 6.
Dyrektor SOSiR zapoznał komisję z kalendarzem imprez sportowych w 2015 r. Dodał, że
oferta imprez rozszerzyła się o imprezy wodne nad zalewem.
Zygmunt Żołądź uzupełnił, że na stronie internetowej gminy znajduje się zakładka, w której
można uzyskać informacje nt organizowanych imprez wraz z terminarzem, która może być
pomocna przy planowaniu kolejnych tak, aby się nie dublowały.
Ad. 7.
Maria Siudem zapoznała komisję ze sprawozdaniem z realizacji Uchwały XXV/321/2013 RM
z 25 września 2013 r. w sprawie warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Nowej
Dębie za rok 2014. Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.
Pytań i uwag ze strony członków komisji nie było.
Ad. 8.
Po wyczerpaniu porządku posiedzenia, Przewodniczący ogłosił jego zamknięcie.
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