
 
PROTOKÓŁ  

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

w dniu 26 lutego 2018 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. Sprawozdanie z prac komisji za 2017 r. oraz przyjęcie planu pracy na 2018 r. 
4. Zapoznanie z kalendarzem imprez kulturalnych i sportowych przewidzianych na 2018 r. 
5. Opinia do projektu uchwały RM w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie wyższej 

kwoty dotacji dla niepublicznych przedszkoli. 
6. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń. 
7. Zamknięcie posiedzenia. 

 
Ad. 2. 
Przedstawiony porządek posiedzenia został w głosowaniu bez uwag przyjęty przez członków 
komisji. 
Ad. 3, 
Przewodniczący Stanisław Skimina zapoznał komisję ze sprawozdaniem z prac w 2017 roku.  
Sprawozdanie zostało przyjęte bez uwag. 
Następnie przewodniczący przedstawił proponowany plan pracy komisji na 2018 rok. 
Uzupełnił, że uchwalenie Gminnego Programu Ochrony Zabytków przewidziane jest w planie 
pracy Rady Miejskiej na VI kw.br. 
Członkowie komisji nie wnieśli uwag do planu pracy, który w głosowaniu został przyjęty 7 „za”. 
Ad. 4, 
Krystian Rzemień dyrektor Samorządowego Ośrodka Kultury przedstawił przewidywany 
kalendarz imprez kulturalnych na 2018 r. Kalendarz stanowi załącznik do protokołu. Omówił 
zaproponowane imprezy oraz te wydarzenia, które zaplanowane zostały w związku z obchodami 
100 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. Dodał, że celem uświetnienia tych 
uroczystości, z akcentem na obchody 3 maja i 11 listopada, stworzona została możliwość 
pozyskania środków pozabudżetowych z rządowego programu „Niepodległa”.  
Burmistrz Wiesław Ordon poinformował komisję o koncepcji usytuowania pomnika na Pl. 
Gryczmana upamiętniającego wszystkich, którzy ponieśli wysiłek na wszystkich frontach walki 
o niepodległość Polski. Ponadto we wszystkich miejscowościach naszej gminy na budynkach 
użyteczności publicznej zamieszczone byłyby tablice upamiętniające tę rocznicę. 
Dyrektor Rzemień powiedział, że podczas tegorocznej Militariady planowana jest duża 
rekonstrukcja walk, które również ma być zrealizowana ze środków pozabudżetowych. 
Po krótkiej dyskusji, komisja pozytywnie przyjęła przedstawiony kalendarz imprez SOK. 
Następnie Adam Szurgociński dyrektor Samorządowego Ośrodka Sportu i Rekreacji przedstawił 
kalendarz imprez sportowych na 2018 rok, a następnie przybliżył zaproponowany program. 
W trakcie dyskusji poinformował, że jest w posiadaniu ekspertyzy wg której duża niecka basenu 
odkrytego nie nadaje się do użytkowania. Z-ca burmistrza Leszek Mirowski  powiedział, iż w 
niedługim czasie należy podjąć decyzję w sprawie tego obiektu. Koszt modernizacji, która 
spełniałaby standardy szacowany jest na ok. 7 mln zł. Dodał, że należy mieć świadomość, iż 
sezon na korzystanie z basenu odkrytego trwa ok.1,5 m-ca w roku. 
Tomasz Dziemianko zapytał w sprawie funkcjonowania kortów tenisowych. 
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A.Szurgociński odpowiedział, że w przypadku braku osoby chętnej do utrzymywania, obiekt 
zostanie przejęty przez SOSiR. 
W trakcie dyskusji radny zaproponował rozważenie zakupu hali pneumatycznej, powszechnie 
nazywanej balonem, która stosowana jest jako zadaszenie boisk piłkarskich, kortów tenisowych i 
obiektów sportowych. L. Mirowski zapowiedział, że komisja powróci do tego tematu. 
Dyrektor SOSiR poinformował również, że z dniem 1 marca br. wzrosły ceny biletów na basen 
kryty średnio o 1,5 zł, co spowodowane jest wzrostem kosztów obiektów. 

 Ad. 5. 
Renata Bal Dyrektor Biura Obsługi Jednostek Samorządowych przedstawiła projekt uchwały w 
sprawie  wyrażenia zgody na udzielenie wyższej kwoty dotacji dla niepublicznych przedszkoli. 
W uzasadnieniu poinformowała, że Rada Miejska w dniu 31 stycznia 2018 roku podjęła uchwałę 
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie wyższej kwoty dotacji dla niepublicznych przedszkoli, 
w której wyraziła również zgodę na udzielenie dotacji na niepełnosprawnego ucznia, co jest 
uregulowane w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych. W związku z wszczęciem przez 
Regionalną Izbę Obrachunkową w Rzeszowie postępowania nadzorczego w sprawie zgodności z 
prawem w/w uchwały, wnosi o przyjęcie projektu uchwały, który reguluje tylko wyrażenie 
zgody na udzielenie wyższej kwoty dotacji na ucznia niepublicznego przedszkola. 
Po wyjaśnieniach, komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały – 7 głosów „za”. 

Ad. 6. 
Przewodniczący Stanisław Skimina poinformował, że sporządzone zostały protokoły z posiedzeń 
komisji w dniach 23 i 31 stycznia 2018r. Następnie zwrócił się do członków z zapytaniem czy są 
uwagi do protokołów. Uwag nie było.  
Protokoły w łącznym głosowaniu zostały przyjęte przy 7 głosach „za”. 
 
Ad. 7. 
Po wyczerpaniu porządku posiedzenia przewodniczący komisji ogłosił jego zamknięcie. 
 
 
   PRZEWODNICZĄCY KOMISJI                                                
                    Stanisław Skimina     
 
Protokół sporządziła: 
Elżbieta Goclan 


