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

w dniu 26 marca 2018 r. 
 
            Posiedzenie odbyło się w sali narad UMiG Nowa Dęba. W posiedzeniu udział wzięli 
członkowie komisji Oświaty, komisji Budżetowej, oraz osoby zaproszone do udziału, zgodnie z 
listą obecności stanowiącą załącznik do protokołu. 
Posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący komisji, który powitał wszystkich uczestniczących, 
a następnie przedstawił proponowany porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Opinia do projektu uchwały RM w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z 

wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca 
roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez 
gminę Nowa Dęba przedszkolach i oddziałach przedszkolnych. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. 
4. Wolne wnioski 
5. Zamknięcie posiedzenia. 

Ad. 2. 
Renata Bal Dyrektor Biura Obsługi Jednostek Samorządowych przedstawiła projekt uchwały 
RM w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 
uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku 
kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez gminę Nowa Dęba 
przedszkolach i oddziałach przedszkolnych.   
W opiniowaniu projektu uchwały uczestniczyli członkowie komisji oświaty, kultury, zdrowia i 
sportu. Uzasadniając projekt R. Bal poinformowała, że 1 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa 
z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, która reguluje między innymi 
kwestie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, uchylając tym samym dotychczas 
obowiązujące w tym zakresie. Powoduje to konieczność podjęcia nowej uchwały w sprawie 
ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie 
z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku 
szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat.  
Obydwie komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 
Ad. 3. 
Przewodniczący poinformował, że sporządzony został protokół z posiedzenia komisji w dniu 26 
lutego 2018, po czym zapytał czy są uwagi do protokołu. 
Uwag nie było. Protokół został przyjęty jednogłośnie (7”za”). 
Ad. 4.  
W wolnych wnioskach Burmistrz Wiesław Ordon zapoznał członków komisji z koncepcją 
wzniesienia pomnika z okazji ustanowienia roku 2018 Rokiem Jubileuszu 100-lecia odzyskania 
przez Polskę Niepodległości. Proponuje, aby pomnik został usytuowany na Placu majora Jana 
Gryczmana, na działce stanowiącej własność Gminy Nowa Dęba. Zapoznał jednocześnie 
członków komisji z jego projektem oraz proponowaną treścią napisu na tablicy pamiątkowej. 
Burmistrz dodał, że jeśli będą uwagi, to można je zgłaszać celem rozpatrzenia i przekazania 
projektantowi. Dodał, że w tym celu powołany zostanie Społeczny Komitet, który będzie czuwał 
nad sprawami dotyczącymi budowy pomnika, a jego koszt szacuje się na ok. 90 tys. zł. 
Burmistrz powiedział, że związku z tym będzie prowadzona zbiórka środków od sponsorów oraz 
firm działających na terenie gminy. Powiedział, że na kwietniowej sesji przedstawi projekt 
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie pomnika, jednakże przed tym chciałby 
uzyskać akceptację wszystkich radnych. 
Burmistrz wyraził nadzieję, że pomnik stanie się miejscem wyrażania patriotyzmu, wspólnego 
świętowania ważnych wydarzeń państwowych i samorządowych. Z-ca burmistrza Leszek 
Mirowski zauważył, że w mieście nie ma takiego miejsca, gdzie obchodzone byłyby różnego 
rodzaju uroczystości rocznicowe. 


