PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu
Rady Miejskiej w Nowej Dębie
w dniu 26 stycznia 2016 r.
Posiedzenie odbyło się w Urzędzie 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 projektu uchwały RM w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez
Gminę Nowa Dęba oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych
kryteriów.
4. Opinia w sprawie wniosków o stypendia i nagrody sportowe.
5. Sprawozdanie z działalności komisji w 2015 roku i plan pracy na 2016 r.
6. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń komisji.
7. Informacja dyrektora Żłobka Miejskiego w Nowej Dębie o wynikach ankiety.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie posiedzenia.
Ad. 2.
Przedstawiony porządek posiedzenia został w głosowaniu jednogłośnie bez uwag przyjęty przez
członków komisji.
Ad. 3.
Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
do szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Nowa Dęba oraz określenia
dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów przedstawiła Renata Bal – dyrektor Biura
Obsługi Jednostek Samorządowych. W uzasadnieniu poinformowała, że zgodnie z przepisami
ustawy o systemie oświaty, kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej
lub publicznego gimnazjum mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania
rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu
rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący z uwzględnieniem
zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny oraz lokalnych potrzeb
społecznych. Kryteriom tym organ prowadzący przyznaje określoną liczbę punktów oraz określa
dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia. Dalej R.Bal poinformowała na temat sposobu
przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym,
składu i zadań komisji rekrutacyjnej, trybu i terminów przeprowadzania postępowania
rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego jak też terminu podania informacji do publicznej
wiadomości przez organ prowadzący szkołę.
W dyskusji nad projektem uchwały Jacek Szpunar zwrócił uwagę na niską punktację kandydata
niepełnosprawnego oraz zawnioskował o podwyższenie tej punktacji do 10 pkt.
Wniosek został przyjęty przez komisję przy 7 głosach „za”.
Innych wniosków nie było, projekt w głosowaniu jednogłośnie uzyskał pozytywną opinię komisji.
Ad.4.
Przewodniczący Stanisław Skimina zwrócił się do dyrektora Samorządowego Ośrodka Sportu i
Rekreacji Adama Szurgocińskiego o przedstawienie wniosków w sprawie przyznania stypendiów i
nagród sportowych. Dyrektor poinformował, że złożonych zostało 26 wniosków o stypendia dla
zawodników i 3 wnioski o nagrody sportowe dla trenerów. Wnioski zostały złożone przez Zarząd
Miejskiego Klubu Sportowego STAL w Nowej Dębie oraz Samorządowy Ośrodek Sportu i
Rekreacji 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
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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. Ponadto A.
Szurgociński poinformował, że w budżecie na 2016 rok na ten cel przewidziane są środki finansowe
w wysokości 21 tys. zł. na stypendia sportowe, natomiast na nagrody 2 tys. zł.
Komisja zapoznała się z kandydaturami do stypendiów sportowych, ich osiągnięciami oraz
propozycją Rady Sportu, która opiniowała wnioski w sprawie wysokości miesięcznych stypendiów
oraz kwot nagród dla trenerów. Komisja opierając się na opinii środowiska sportowego, jednogłośnie
zaakceptowała propozycję poniższego podziału środków na stypendia sportowe:
Wnioski przyznanie stypendiów sportowych za osiągnięcia sportowe w roku 2015r.
Imię i nazwisko
zawodnika

Lp.
1.

Kamil Gurdak
ur. 1990 r.

Przynależność
klubowa
MKS STAL
Nowa Dęba
lekkoatletyka

2.

Dagmara
Gładysz
ur.1998r

MKS STAL
Nowa Dęba
lekkoatletyka

3.

Sylwia Bąba
ur. 1998r.

MKS STAL
Nowa Dęba
lekkoatletyka

4.

Arkadiusz
Urbaniak
ur. 1998r.

MKS STAL
Nowa Dęba
lekkoatletyka

5.

Marcel
Prokopiuk
ur. 1999r.

MKS STAL
Nowa Dęba
lekkoatletyka

Osiągnięcia
Kadra Narodowa 2015-2016
– 3 miejsce w Mistrzostwach
świata sztafet, Wicemistrz
Uniwersjady – mistrzowska klasa
sportowa,
Członek zaplecza kadry
Narodowej, halowe mistrzostwa
Polski Juniorów mł 17 miejsce,
Mistrzostwa Polski Juniorów
Młodszych 14 miejsce, Mistrzostwa
Województwa Juniorów 2 miejsce,
oraz 1 miejsce w Mistrzostwach
wojewódzkich juniorów młodszych,
II klasa Sportowa
2 miejsce Mistrzostwach Polski
Juniorów młodszych (Ogólnopolska
Olimpiada Młodzieży),
4 miejsce w Halowych
Mistrzostwach Polski Juniorów
młodszych, 7 miejsce w
Mistrzostwach Polski Juniorów
młodszych w biegach przełajowych,
1 miejsce w Mistrzostwach
województwa w biegach
przełajowych, Członek zaplecza
kadry Narodowej, , II klasa
Sportowa
12 miejsce Mistrzostwach Polski
Juniorów młodszych (Ogólnopolska
Olimpiada Młodzieży, 18 miejsce w
Halowych Mistrzostwach Polski
Juniorów młodszych), 1 miejsce w
Mistrzostwach wojewódzkich
juniorów (800m), , Członek zaplecza
kadry Narodowej Juniorów.
2 miejsce w Halowych
Mistrzostwach województwa,2
miejsce Mistrzostwa Województwa
Juniorów młodszych, 1 miejsce
mistrzostwa woj. Juniorów
młodszych. Członek kadry
wojewódzkiej młodzików.
III klasa sportowa

Uwagi
Nagroda specjalna za
wybitne osiągnięcia
sportowe – wysokość
ustali burmistrz MiG

Nagroda 350,-

Stypendium 250,(2500zł)-10 m-cy

Nagroda 350 zł

Nagroda 300 zł
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6.

Bartłomiej
MKS STAL
Rębisz ur.1997r. Nowa Dęba
lekkoatletyka

7.

Dawid Jachyra
ur. 1999r.

MKS STAL
Nowa Dęba
lekkoatletyka

8.

Patryk
Bartłomiej
Kopeć
ur.1998r.

MKS STAL
Nowa Dęba
Badminton

9.

Rafał Lejko ur.
MKS STAL
2000r.
Nowa Dęba
Badminton

10.

Natalia Róg ur.
MKS STAL
2000r.
Nowa Dęba
Badminton

11.

Beata Mycek
ur. 2001r.

MKS STAL
Nowa Dęba
Badminton

12.

Aleksandra
Michalczuk ur.
2001r.

MKS STAL
Nowa Dęba
Badminton

13.

Jakub
Suszyński
ur.2002r.

MKS STAL
Nowa Dęba
Badminton

3 miejsce w Halowych
Mistrzostwach województwa,.
Członek zaplecza Kadry Narodowej
PZLA. III klasa sportowa.
2 miejsce w Halowych
Mistrzostwach województwa.
Członek zaplecza Kadry Narodowej
PZLA. III klasa sportowa
Wicemistrz Polski Ogólnopolska
Olimpiada Młodzieży indywidualne
Mistrzostwa Polski Juniorów
Młodszych, 3 miejsce w/w
zawodach w grze mieszanej,
Członek kadry Polski Juniorów, I
klasa Sportowa
Wicemistrz Polski w grze
podwójnej i grze mieszanej w
Mistrzostwach Polski województw
drużyn mieszanych. Członek kadry
Polski juniorów młodszych. II klasa
sportowa
Wicemistrz Polski w grze
mieszanej i podwójnej
Mistrzostwach Polski Młodzików
oraz trzecie miejsce w grze
podwójnej w grze mieszanej i
podwójnej Mistrzostwach Polski
Młodzików, . Członek kadry Polski
juniorów młodszych. II klasa
sportowa
3 miejsce w grze mieszanej i
podwójnej Mistrzostwach Polski
Młodzików, 2 miejsce w grze
mieszanej i podwójnej
Mistrzostwach Polski Młodzików
województw drużyn mieszanych.
oraz 3 miejsce w kategorii juniorów
młodszych Drużynowych
Mistrzostwach polski drużyn
Mieszanych. II klasa sportowa
9 miejsce w grze mieszanej i 5 w
podwójnej Mistrzostwach Polski
Młodzików, 2 miejsce w grze
mieszanej i podwójnej
Drużynowych Mistrzostwach Polski
Młodzików województw drużyn
mieszanych, Członek kadry
wojewódzkiej młodzików, trzecia
klasa sportowa
5 miejsce w grze podwójnej 5 w
mieszanej Mistrzostwach Polski
Młodzików, 2 miejsce w
Drużynowych Mistrzostwach Polski
Młodzików województw drużyn
mieszanych, Członek kadry
wojewódzkiej młodzików, trzecia
klasa sportowa

Nagroda 300 zł

Nagroda 300 zł

Stypendium 250
(2500zł)

Stypendium 150
(1500zł)

Stypendium 150
(1500zł)

Stypendium 150
(1500zł)

Nagroda 350 zł

Nagroda 350 zł

4
14.

Klaudia Kinga
Kostrzycka
ur.2002r.

MKS STAL
Nowa Dęba
Badminton

15.

Patryk Róg ur.
2000r.

MKS STAL
Nowa Dęba
Badminton

16.

Dominika
Luboch
ur. 2001r

MKS STAL
Nowa Dęba
Badminton

2 miejsce w Drużynowych
Mistrzostwach Polski Młodzików
województw drużyn mieszanych,
Członek kadry wojewódzkiej
młodzików, trzecia klasa sportowa
9 miejsce w grze podwójnej 9 w
mieszanej Mistrzostwach Polski
Młodzików, 2 miejsce w
Drużynowych Mistrzostwach Polski
Młodzików województw drużyn
mieszanych, Członek kadry
wojewódzkiej młodzików, trzecia
klasa sportowa
9 miejsce w grze mieszanej
Mistrzostwach Polski Młodzików,
Członek kadry wojewódzkiej
młodzików, trzecia klasa sportowa.

Nagroda 300 zł

Nagroda 350 zł

Nagroda 350 zł

Komisja jednogłośnie ( 7 głosów „za”) zaakceptowała powyższą propozycję stypendiów i nagród.
Ogółem rozdysponowana została kwota ;
stypendia
9 500,nagrody
6 150,nagrody trenerów 2 000,Razem
17 650,W rezerwie pozostaje kwota 4.850,A.Szurgociński przedstawił wnioski o przyznanie nagrody pieniężnej dla trenerów za osiągnięcia
sportowe w roku 2015r.
Lp. Nazwisko i
Klub
Osiągnięcia
uwagi
imię
sportowy
1.
Julian Zięba
MKS STAL Sukcesy wychowanków sekcji LA STAL
Nagroda
Nowa Dęba Nowa Dęba Kamila Gurdaka, Dagmary
750 zł
lekkoatletyka Gładysz, Sylwii Bąby, Sebastiana Urbaniaka
2.
Adam Bunio
MKS STAL Sukcesy drużynowe i indywidualne sekcji
Nagroda
Nowa Dęba badmintona, awans do ekstraklasy
750 zł

3.

Mateusz
Czachor

Badminton
MKS STAL Sukcesy drużynowe i indywidualne sekcji
Nowa Dęba badmintona, awans do ekstraklasy

Nagroda
500 zł

Badminton
razem
2000 zł
W uznaniu wkładu pracy trenerskiej oraz osiągnięć sportowych wychowanków, członkowie komisji
zaproponowali przyznanie nagród dla trenerów Juliana Zięby i Adama Bunio po 750,- zł. natomiast
dla Mateusza Czachora 500,-zł.
Propozycja nagród została przyjęta przy 7 głosach „za”.
Kolejno komisja zapoznała się z wnioskami o przyznanie nagród rzeczowych dla zawodników za
szczególne osiągnięcia sportowe w roku 2015r.
Lp.
Nazwisko i
Przynależność
osiągnięcia
uwagi
imię
klubowa
1.
Jakub
PIRANIE –
2miejsce Podkarpacka Liga Pływacka
Nagroda
Borowiecki
SOSIR sekcja
Dzieci, 10 miejsc na podium w Turnieju
rzeczowa
ur. 2004r,
pływacka
Sześciu Miast
250 zł

5
2.

Karolina
Byczek ur.
2005r

PIRANIE –
SOSIR sekcja
pływacka

3miejsce Podkarpacka Liga Pływacka
Dzieci, 20 miejsc na podium w Turnieju
Sześciu Miast.
3 pierwsze miejsca w Jubileuszowych
zawodach Dzieci w Kolbuszowej

Nagroda
rzeczowa
250 zł

3.

Szymon
Durlak u.
2003r.

PIRANIE –
SOSIR sekcja
pływacka

Nagroda
rzeczowa
250 zł

4.

Dawid
Maguder.
ur.2001r.

PIRANIE –
SOSIR sekcja
pływacka

5.

Hubert
Maguder
ur.2005r.

PIRANIE –
SOSIR sekcja
pływacka

6.

Nikodem
Naróg ur.
2002r.
Michał Puzio
ur. 2003r.

PIRANIE –
SOSIR sekcja
pływacka
PIRANIE –
SOSIR sekcja
pływacka
PIRANIE –
SOSIR sekcja
pływacka
PIRANIE –
SOSIR sekcja
pływacka
PIRANIE –
SOSIR sekcja
pływacka

2 i 3 miejsce w letnich Mistrzostwach
Okręgu podkarpackiego, 3 miejsce w
zimowych Mistrzostwach Okręgu
podkarpackiego,
3 miejsce w letnich Mistrzostwach Okręgu
podkarpackiego, 3 miejsce w zimowych
Mistrzostwach Okręgu podkarpackiego 2x 3
miejsce w Międzynarodowych
Mistrzostwach Stalowej Woli, 5 miejsce w
Grand Prix Podkarpacia wszechstronności
stylowej
1 miejsce Mistrzostwa Okręgu
podkarpackiego, 2 x 1 miejsca i raz 3 w
Podkarpackiej Lidze Dzieci, 23 miejsca na
podium w Turnieju Sześciu Miast.
2, 3 miejsce w zimowych Mistrzostwach
Okręgu podkarpackiego

7.

8.

9.

10.

Klaudia
Szypuła
ur.2000r.
Urszula
Kopeć ur.
2003r.
Bartosz Urban
ur.2005r.

2 miejsce w letnich Mistrzostwach Okręgu
podkarpackiego, 2x 3 miejsce w zimowych
Mistrzostwach Okręgu podkarpackiego
1, 2, 3 miejsce w zimowych Mistrzostwach
Okręgu podkarpackiego
3 miejsce w zimowych Mistrzostwach
Okręgu podkarpackiego
2 i 3 miejsce Podkarpacka Liga Pływacka
Dzieci,
1 miejsce w Jubileuszowych zawodach
Dzieci w Kolbuszowej
razem

Nagroda
rzeczowa
250 zł

Nagroda
rzeczowa
250 zł
Nagroda
rzeczowa
250 zł
Nagroda
rzeczowa
250 zł
Nagroda
rzeczowa
250 zł
Nagroda
rzeczowa
250 zł
Nagroda
rzeczowa
250 zł

2500 zł

Tomasz Wolan powiedział, że Rada Sportu wyraża chęć spotkania z komisją oświaty Rady Miejskiej
w sprawie przedyskutowania zapisów uchwały w sprawie stypendiów sportowych i nagród i
wypracowania ewentualnych propozycji zmian. Przewodniczący S.Skimina poinformował, że
zgodnie z planem pracy komisji, takie spotkanie jest przewidziane w I kw.br.
Komisja oświaty poparła wniosek Rady Sportu dotyczący uhonorowania Kamila Gurdaka nagrodą
specjalną za wybitne osiągnięcia sportowe. Propozycja nagród została przyjęta przy 7głosach ”za”.
Ad. 5.
Przewodniczący Stanisław Skimina przedstawił Sprawozdanie z prac komisji w 2015 roku.
Komisja nie wniosła uwag do sprawozdania.
Następnie Przewodniczący zapoznał komisję z Planem pracy na 2016 rok. Plan bez uwag został
przyjęty przez członków komisji.
Sprawozdanie i plan stanowią załączniki do protokołu.
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Ad. 6.
Przewodniczący Stanisław Skimina poinformował, że sporządzone zostały protokoły z posiedzeń
komisji, które dostępne są w programie eSesja. Następnie zwrócił się do członków z zapytaniem czy
są uwagi do protokołów, uwag nie było, w związku z czym ;
protokół z 16 listopada 2015 - przyjęty (7”za”)
protokół z 23 listopada 2015 - przyjęty (7”za”),
protokół z 28 grudnia 2015 - przyjęty (6”za” i 1 „wstrzymujący się”).
Ad. 7.
Przewodniczący Stanisław Skimina nawiązał do spotkania z rodzicami dzieci uczęszczających do
niepublicznego Żłobka Krasnal, które miało miejsce podczas posiedzenia komisji 16 grudnia 2015.
Nadmienił, że w czasie dyskusji przedstawiona została negatywna ocena pracy Żłobka Miejskiego, a
następnie udzielił głosu Dyrektorowi Żłobka w Nowej Dębie. Jolanta Styga podzieliła się z komisją
swoimi odczuciami w tym temacie oraz poinformowała, że w celu zbadania opinii rodziców na temat
funkcjonowania placówki, przeprowadzona została anonimowa ankieta, której wyniki będą
wykorzystane do poprawy jakości pracy placówki. Następnie p. dyrektor dokonała szczegółowej
analizy wyników zbiorczych ankiety, które stanowią załącznik do protokołu. W trakcie dyskusji
komisja dokonała analizy oczekiwań i wniosków wynikających z ankiety. Dyrektor dodała, że
przeprowadziła rozmowy z personelem placówki na temat wyników oraz wyciągnięcia wspólnych
wniosków. Marian Tomczyk zapytał o wiek opiekunek pracujących w żłobku. Dyrektor
odpowiedziała, że 4 opiekunki są w wieku powyżej 50 lat oraz 1 w wieku 30 lat oraz dodała, że
docenia wieloletnie doświadczenie w pracy tych opiekunek. Jacek Szpunar powiedział, iż
oczekiwałby sprecyzowania pytania w kwestii oczekiwań rodziców co do godzin pracy placówki.
Krzysztof Sałek wyrażając opinię całej komisji, pogratulował pani dyrektor oraz pracownikom
placówki dotychczasowych wyników w pracy, podziękował za zaangażowanie i współpracę z
rodzicami. Uważa, że nie należy dawać sposobności do negatywnej oceny pracy placówki i dodał, że
za dzieci odpowiedzialni są przede wszystkim rodzice i nie powinni tej odpowiedzialności
przerzucać na placówkę.
Tomasz Wolan powiedział, że każdy radny ma prawo do subiektywnej oceny sytuacji, a obecność
dyrektora żłobka, możliwość zapoznania się z wynikiem ankiety oraz dyskusja pozwoliły rozwiać
wątpliwości. Dodał, że większości radnych należała się taka weryfikacja poglądów po grudniowym
posiedzeniu komisji.
Ryszard Szafran powiedział, że po wizytacji placówki przez komisję rewizyjną jest pod wrażeniem
jej wyposażenia.
Na tym dyskusja została zakończona, Stanisław Skimina podziękował Dyrektorowi Żłobka za
przedstawienie wyników ankiety. Jednocześnie zwrócił się do dyrektora żłobka o informację dla
komisji w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek wniosków ze strony rodziców dotyczących
funkcjonowania żłobka.
Ad. 8.
Przewodniczący w nawiązaniu do wniosków radnych dotyczących przyjrzeniu się zasadom nauki
pływania realizowanej w ramach prowadzonych w szkołach zajęć wychowania fizycznego
zaproponował, aby w komisji w tej sprawie udział wzięli dyrektorzy szkół, dyrektor SOSiR, BOJS,
komendant SM.
Jacek Szpunar uważa, że do tego grona należy włączyć nauczycieli prowadzących tę naukę.
Przewodniczący w najbliższym czasie ustali termin tego posiedzenia.
Stanisław Skimina zwrócił się do burmistrza z zapytaniem w sprawie reorganizacji szkół w
Rozalinie, Alfredówce i Tarnowskiej Woli.
Wiesław Ordon odpowiedział, że w bieżącym roku nie nastąpią radykalne zmiany w systemie sieci
szkół, wszelkie ustalenia będą podejmowane w porozumieniu z zainteresowanymi środowiskami i
kierunku jednej szkoły, prawdopodobnie w Tarnowskiej Woli. Podkreślił, że działania te będą
długofalowe.

7
Przewodniczący komisji zwrócił się do dyrektora BOJS o informację nt zabezpieczenia miejsc w
przedszkolach dla dzieci 6-letnich. R. Bal odpowiedziała, że będzie to możliwe w kwietniu, po
zebraniu wszystkich deklaracji od rodziców dot. posłania dzieci do szkoły.
Przewodniczący S. Skimina zapytał również o stan prac na budowie Sali przy SP Nr 2.
Burmistrz odpowiedział, na jakim etapie znajdują się prace i dodał, że przebiegają zgodnie z
harmonogramem – trwają prace związane z wyposażeniem Sali, zakończenie planowane jest n a 24
lutego br. Do rozwiązania pozostaje kwestia parkingu.
Na kolejne zapytanie dotyczące wniosku o dotację na budowę przedszkola w Chmielowie, burmistrz
poinformował o procedurze w sprawie pozyskiwania środków pozabudżetowych.
Ad. 9.
Po wyczerpaniu porządku posiedzenia przewodniczący komisji ogłosił jego zamknięcie.
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