
                                                                                                                             
 
 

PROTOKÓŁ  
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu 

Rady Miejskiej w Nowej Dębie 
w dniu 25 kwietnia 2016 r. 

 
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) zatwierdzenia diagnozy sytuacji szkół w celu przygotowania wniosku o dofinansowanie  

projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 
na lata 2014-2020, oś priorytetowa IX: Jakość edukacji i kompetencji w regionie, działanie 
9.2: Poprawa jakości i kształcenia ogólnego, 

2) zatwierdzenia partnerstwa w celu wspólnego przygotowania wniosku o dofinansowanie  
projektu oraz wspólnej realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa IX: 
Jakość edukacji i kompetencji w regionie, działanie 9.2: Poprawa jakości kształcenia 
ogólnego. 

4. 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  
RM w sprawie zatwierdzenia diagnozy sytuacji szkół w celu przygotowania wniosku o 
dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa IX: jakość edukacji i kompetencji w regionie, 
działanie 9.2: poprawa jakości i kształcenia ogólnego. 
W uzasadnieniu poinformowała, że projekt uchwały powstał w związku z zamiarem 
przygotowania i złożenia wniosku o dofinansowanie projektu i należy zatwierdzić diagnozy 
sytuacji szkół, które zgodnie z kryterium wyboru projektów określonym w regulaminie konkursu, 
osiągnęły najniższe wyniki edukacyjne tj; Szkoła Podstawowa w Cyganach i Gimnazjum Nr 2 w 
Zespole Placówek Oświatowych w Nowej Dębie. Po udzieleniu dodatkowych wyjaśnień, komisja 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  
2) Następnie Dyrektor Renata Bal przedstawiła projekt uchwały  RM w sprawie 
zatwierdzenia partnerstwa w celu wspólnego przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu 
oraz wspólnej realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa IX: jakość edukacji i kompetencji w regionie, 
działanie 9.2: poprawa jakości kształcenia ogólnego. 
Poinformowała, że w związku z zamiarem przygotowania i złożenia wspólnego wniosku o 
dofinansowanie projektu oraz wspólnej realizacji projektu, należy zatwierdzić partnerstwo z 
innymi organami prowadzącymi szkoły publiczne. 
Pytań i uwag nie było. Komisja bez uwag jednogłośnie (8 „za”) pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 
Ad. 4, 
Po wyczerpaniu porządku posiedzenia przewodniczący komisji ogłosił jego zamknięcie. 
 
 
   PRZEWODNICZĄCY KOMISJI                                                
                    Stanisław Skimina     
Protokół sporządziła: 
Elżbieta Goclan 


