
 
PROTOKÓŁ   

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

w dniu 27 listopada 2017 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. Wydanie opinii do projektów uchwał RM w sprawach: 
1) ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady 

przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowo - 
wychowawczych na terenie gminy Nowa Dęba dodatków do wynagrodzenia i nagród, 

2) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły 
Podstawowej im. Św. Królowej Jadwigi w Alfredówce w ośmioletnią Publiczną Szkołę 
Podstawową im. Św. Królowej Jadwigi w Alfredówce, 

3) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej  
im. Fabiana Dury w Chmielowie wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Chmielowie  
w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Fabiana Dury w Chmielowie, 

4) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana 
Pawła II w Cyganach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Cyganach, 

5) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej  
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Jadachach  
w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Jadachach, 

6) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej  
w Rozalinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Rozalinie, 

7) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej  
im. Hrabiego Stanisława Tarnowskiego w Tarnowskiej Woli w ośmioletnią Szkołę 
Podstawową im. Hrabiego Stanisława Tarnowskiego w Tarnowskiej Woli, 

8) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 2 
im. Henryka Sienkiewicza w Nowej Dębie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 2  
im. Henryka Sienkiewicza w Nowej Dębie, 

9) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 3  
im. Bronisława Zybury w Nowej Dębie wchodzącej w skład Zespołu Placówek 
Oświatowych w Nowej Dębie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 3 im. Bronisława 
Zybury w Zespole Placówek Oświatowych w Nowej Dębie, 

10) wyrażenia woli przystąpienia Gminy Nowa Dęba do realizacji projektu w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-
2020, 

11) zatwierdzenia diagnozy dotyczącej potrzeb edukacyjnych szkół, Oś Priorytetowa IX – 
Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 – poprawa jakości kształcenia 
ogólnego, 

12) stypendiów sportowych i nagród za osiągnięte wyniki sportowe oraz działalność 
sportową. 

4. Informacja o realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2016/2017 na terenie miasta 
i gminy Nowa Dęba. 

5. Sprawy bieżące. 
6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. 
7. Zamknięcie posiedzenia. 
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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 ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz 
zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowo - 
wychowawczych na terenie gminy Nowa Dęba dodatków do wynagrodzenia i nagród. 
Następnie poinformowała, że przedłożony projekt uchwały podyktowany jest koniecznością 
dostosowania regulaminu do obowiązujących przepisów prawa oświatowego. Poinformowała, że 
przepisy ustawy Karta Nauczyciela stanowią, iż organ prowadzący szkołę będący jednostką 
samorządu terytorialnego, uwzględniając strukturę zatrudnienia, określa dla nauczycieli 
poszczególnych stopni awansu zawodowego, w drodze regulaminu: wysokość stawek i 
szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe 
warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny 
doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na 
nagrody za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze nauczycieli oraz dodatki mieszkaniowe. 
Ponadto w projekcie zostały uwzględnione uwagi audytora, które zostały wskazane po kontroli 
w lipcu 2017 r. Dodała, że zmiana zasad wypłacania dodatku mieszkaniowego, jest wnioskiem 
burmistrza MiG. 
Przewodniczący S. Skimina zwrócił o opinię związków zawodowych w sprawie projektu 
regulaminu. Dyrektor BOJS zapoznała komisję ze wspólnym stanowiskiem obydwu związków 
zawodowych wyrażonym w piśmie do burmistrza MiG, gdzie jednoznacznie negatywnie 
opiniują zmianę zasad wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli. 
Kazimierz Wąsik prezes Kołą ZNP powiedział, iż propozycję dodatku kwotowego w zamian za 
procentowy, dotychczas uzależniony od liczby osób w rodzinie uważa za niezrozumiałą. 
Również Tomasz Zierold przewodniczący MK NSZZ „Solidarność” powiedział, że rząd wspiera 
rodziny, a organ prowadzący zmniejsza dodatek. 
Marian Tomczyk zwrócił się do burmistrza o wyjaśnienie przyczyny zmiany zasad. 
Wiesław Ordon poinformował, że dodatek został wprowadzony w 1982 roku i skierowany był 
do nauczycieli jako zachęta do pracy w szkołach wiejskich. Dodał, że w dzisiejszych czasach 
takich zachęt się nie stosuje, ponadto uważa, że jego formuła się wyczerpała i nadszedł czas na 
zmiany. Bardziej za zasadne uważa premiowanie za wyniki w pracy, a nie chodzenie do pracy. 
Dodał, że aktualnie warunki infrastrukturalne i techniczne są takie same na wsi, jak i w mieście. 
Janina Lubera zaproponowała rozważenie zwiększenia puli środków na dodatki motywacyjne do 
6% funduszu płac. Stanisław Skimina również proponuje zwiększenie środków na dodatki 
motywacyjne. Następnie zwrócił się do obecnych dyrektorów szkół o opinię w sprawie 
przedstawionego projektu uchwały. 
Magdalena Gerba dyrektor SP w Tarnowskiej Woli powiedziała, że nauczyciele czują się 
zawiedzeni zmianą zasad wypłacania dodatku mieszkaniowego. W podobnym tonie 
wypowiedzieli się dyrektorzy szkół w Cyganach i Chmielowie. 
Krzysztof Sałek zauważył, że niektóre przepisy ustawy Karta Nauczyciela nie przystają do 
rzeczywistości. KN funkcjonuje 27 lat i nowe regulacje winny znosić przywileje, które się już 
zdezaktualizowały. Zwracając się do przedstawicieli związków zawodowych powiedział, że 
powinni inicjować działania wprowadzające nową jakość edukacji.  
Marian Tomczyk zawnioskował, aby projekt uchwały został zdjęty z porządku sesji i powrócił 
do ponownego procedowania z udziałem środowiska nauczycieli. Należy również rozważyć 
propozycję zwiększenia puli środków na dodatki motywacyjne, kosztem likwidowanego dodatku 
mieszkaniowego. 
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Burmistrz zgodził się z propozycją wycofania z porządku obrad sesji przedmiotowego projektu 
uchwały. Powiedział, że będzie dążył do zlikwidowania tego dodatku, przy zachowaniu środków 
finansowych w systemie. Dodał, że przemyślane zostaną nowe rozwiązania w tej kwestii z 
udziałem związków zawodowych i dyrektorów szkół. 
Następnie przewodniczący S. Skimina poddał pod głosowanie wniosek dotyczący zdjęcia z 
porządku najbliższej sesji RM projektu uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego 
niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym 
w szkołach i placówkach oświatowo - wychowawczych na terenie gminy Nowa Dęba dodatków 
do wynagrodzenia i nagród, który został przyjęty jednogłośnie ( 7 „za”). 
2)    Dyrektor BOJS przedstawiła projekt uchwały RM w sprawie wyrażenia woli przystąpienia 
Gminy Nowa Dęba do realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. 
W uzasadnieniu do projektu poinformowała, że Gmina Nowa Dęba w charakterze partnera 
podjęła aktywną współpracę z Podkarpackim Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie w 
działaniach mających na celu przygotowanie, złożenie i realizację projektu w odpowiedzi na 
konkurs ogłoszony przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie 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. 
Wnioskiem objęto kwalifikowalne w ramach konkursu szkoły tj.: 
- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Nowej Dębie, 
- Szkoła Podstawowa w Jadachach, 
- Szkoła Podstawowa w Chmielowie, 
- Szkoła Podstawowa Nr 3 w Zespole Placówek Oświatowych w Nowej Dębie. 
Przedłożony projekt uchwały stanowi potwierdzenie, iż zgodnie z aktualnymi warunkami 
konkursu  podległe gminie oraz kwalifikowane w ramach konkursu szkoły będą brały udział 
wyłącznie w jednym projekcie, którego liderem będzie Podkarpackie Centrum Edukacji 
Nauczycieli w Rzeszowie. Gmina deklaruje wniesienie wkładu własnego w formie 
niefinansowej. Dodatkowych informacji udzieliła dyrektor SP w Jadachach Bernarda Głowacka, 
której szkoła będzie beneficjentem projektu. 
Po wyjaśnieniach, komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały ( 7 „za”). 
3)    Dyrektor BOJS przedstawiła projekt uchwały RM w sprawie zatwierdzenia diagnozy 
dotyczącej potrzeb edukacyjnych szkół, Oś Priorytetowa IX – Jakość edukacji i kompetencji 
w regionie, Działanie 9.2 – poprawa jakości kształcenia ogólnego. 
Poinformowała, że mając na uwadze zapisy regulaminu konkursu ogłoszonego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, do 
którego aplikujemy podejmując poprzednią uchwałę oraz spełniając kryteria dostępu - Gmina 
Nowa Dęba zatwierdza opracowane na potrzeby złożenia wniosku diagnozy dotyczące potrzeb 
edukacyjnych szkół kwalifikowalnych w ramach konkursu tj.: 
1) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Nowej Dębie, 
2) Szkoła Podstawowa w Jadachach, 
3) Szkoła Podstawowa w Chmielowie, 
4) Szkoła Podstawowa Nr 3 w Zespole Placówek Oświatowych w Nowej Dębie. 
Pytań nie było, komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały ( 7 „za”). 
4)  Renata Bal przedstawiła projekt uchwały RM w sprawie stwierdzenia przekształcenia 
dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Św. Królowej Jadwigi w 
Alfredówce w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Św. Królowej Jadwigi w 
Alfredówce. W uzasadnieniu poinformowała, że zgodnie z ustawą – Przepisy wprowadzające 
ustawę Prawo oświatowe, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego prowadzący 
dotychczasową sześcioletnią szkołę podstawową, w terminie do dnia 30 listopada 2017 r. w 
drodze uchwały, stwierdza jej przekształcenie w ośmioletnią szkołę podstawową. Zgodnie z 
przytoczoną powyżej ustawą, uchwała stwierdzająca przekształcenie stanowi akt założycielski 
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ośmioletniej szkoły podstawowej i powinna określać jej typ, nazwę i siedzibę oraz zasięg 
terytorialny szkoły.  
W związku z tym, że powyższe uzasadnienie jest adekwatne do wszystkich projektów uchwał 
RM w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej 
w ośmioletnią szkołę podstawową, Przewodniczący za aprobatą całej komisji zaproponował, aby 
uchwały były opiniowane kolejno, bez każdorazowego czytania uzasadnienia. 
Pytań nie było, komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały ( 7 „za”). 
5)    Renata Bal przedstawiła projekt uchwały RM w sprawie stwierdzenia przekształcenia 
dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Fabiana Dury w Chmielowie 
wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Chmielowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. 
Fabiana Dury w Chmielowie. 
Pytań nie było, komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały ( 7 „za”). 
6)  Kolejno Renata Bal przedstawiła projekt uchwały RM w sprawie stwierdzenia 
przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w 
Cyganach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Cyganach. 
Pytań nie było, komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały ( 7 „za”). 
7)      Renata Bal przedstawiła projekt uchwały RM w sprawie stwierdzenia przekształcenia 
dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Jadachach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Jadachach. 
Pytań nie było, komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały ( 7 „za”). 
8)    Renata Bal przedstawiła projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia 
dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Rozalinie w ośmioletnią Szkołę 
Podstawową w Rozalinie.  
Pytań nie było, komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały ( 7 „za”). 
9)    Renata Bal przedstawiła projekt uchwały RM w sprawie stwierdzenia przekształcenia 
dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Hrabiego Stanisława Tarnowskiego w 
Tarnowskiej Woli w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Hrabiego Stanisława Tarnowskiego w 
Tarnowskiej Woli. Pytań nie było, komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały ( 7 „za”). 
10)     Renata Bal przedstawiła projekt uchwały RM w sprawie  stwierdzenia przekształcenia 
dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Nowej 
Dębie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Nowej Dębie.  
Pytań nie było, komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały ( 7 „za”). 
11)    Renata Bal przedstawiła projekt uchwały RM w sprawie stwierdzenia przekształcenia 
dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Bronisława Zybury w Nowej Dębie 
wchodzącej w skład Zespołu Placówek Oświatowych w Nowej Dębie w ośmioletnią Szkołę 
Podstawową Nr 3 im. Bronisława Zybury w Zespole Placówek Oświatowych w Nowej Dębie. 
Pytań nie było, komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały ( 7 „za”). 
12)    Adam Szurgociński dyrektor Samorządowego Ośrodka Sportu i Rekreacji  przedstawił 
projekt uchwały RM w sprawie stypendiów sportowych i nagród za osiągnięte wyniki sportowe 
oraz działalność sportową. Uzasadniając projekt poinformował, że ustawa o sporcie stanowi, że 
jednostki samorządu terytorialnego mogą ustanawiać i finansować okresowe stypendia sportowe 
oraz nagrody i wyróżnienia dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe. Pięcioletni okres 
funkcjonowania Uchwały Rady Miejskiej w Nowej Dębie z 2012 r. o stypendiach i nagrodach 
pozwolił na weryfikację niektórych zapisów uchwały i dokonanie niezbędnych zmian, tj.: 
1)   wprowadzono możliwość otrzymania stypendium w związku z powołaniem do kadry      
      województwa podkarpackiego pod warunkiem osiągnięcia określonego wyniku sportowego, 
2)   wykreślono możliwość przyznawania stypendiów kwartalnie i półrocznie i wprowadzono 
      przyznawanie stypendium na okres nie dłuższy niż rok, 
3)   w przypadku kontuzji zawodnika otrzymującego stypendium jest ono wypłacane do końca 
      okresu, na jaki zostało przyznane, 
4)   usunięto zapisy dotyczące zawieszania stypendium, bowiem delegacja ustawowa mówi 
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      o ustaleniu zasad przyznawania i pozbawiania stypendium. 
Ponadto dokonuje się zmiany miejsca składania wniosków, tj. w Samorządowym Ośrodku 
Sportu i Rekreacji oraz wprowadza się jeden termin składania, tj. do 15 stycznia danego roku. 
Po udzieleniu wyjaśnień, komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały ( 6 „za”, 1 
„wstrzymujący się). 
13)   Radny Jacek Szpunar przedstawił projekt uchwały RM zmieniającej uchwałę w sprawie 
warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Gminie Nowa Dęba. 
Nadmienił, że projekt stanowił inicjatywę uchwałodawczą grupy radnych. W uzasadnieniu 
poinformował, że  Rada Miejska 30 października 2017 r. przyjęła Uchwałę Nr XL/366/2017 w 
sprawie warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Gminie Nowa Dęba. Proponowana 
zmiana związana jest z wnioskiem rodziców zawodniczek trenujących w Klubie Piłki Siatkowej 
o wykreślenie z treści w/w uchwały zapisu ograniczającego do 30 % przyznanej dotacji 
wynagrodzenia szkoleniowców. Dodał, że jest to również wniosek Zarządu Klubu, który stoi na 
stanowisku, iż pozostawienie uchwały w aktualnie obowiązującym brzmieniu będzie skutkowało 
brakiem możliwości powołania w przyszłości grup szkoleniowych w sołectwach bez 
dodatkowego, nieuzasadnionego zwiększenia zaangażowania finansowego Gminy w stosunku do 
faktycznych potrzeb. 
Zgodnie ze statutem gminy Sekretarz zapoznała komisję ze stanowiskiem burmistrza oraz opinią 
prawną w sprawie projektu uchwały. Wskazała również na zaistniały w projekcie uchwały błąd 
redakcyjny i wniosła o jego poprawienie zgodnie z zasadami techniki prawodawczej. 
W trakcie dyskusji Ryszard Szafran odniósł się negatywnie do wniosku dotyczącego „żółtych 
kartek” i uważa zgodnie z opinią radcy prawnego, że z dotacji nie można pokrywać kar i sankcji 
związanych z ich otrzymaniem. 
W trakcie dyskusji  Jacek Szpunar wyjaśniał zasadność przyjęcia zaproponowanych zapisów w 
1) § 3. pkt. 3 ppkt. 1 c) gdzie proponuje brzmienie: „c) przygotowanie do zawodów: 
wynagrodzenia szkoleniowców – do 50% przyznanej dotacji”. Dodał, że w Chmielowie będzie 
budowany nowy obiekt sportowy i pojawią się potrzeby w zakresie zatrudnienia szkoleniowców. 
Z-ca burmistrza Leszek Mirowski zapoznał komisję z wyliczeniami dotyczącymi kształtowania 
się wynagrodzeń szkoleniowców w stosunku miesięcznym  oraz godzinowym. Jacek Szpunar 
zwrócił uwagę, że wyliczenia zostały sporządzone na podstawie ofert składanych przez kluby i 
stowarzyszenia, a wychodząc wnioskowi naprzeciw, RM nie zwiększa wysokości dotacji, która 
pozostaje na tym samym poziomie. 
Krzysztof Sałek uważa, że argumentacja każdej strony jest słuszna i w całej sprawie chodzi o 
specyfikę poszczególnych sekcji. Dodał, że jest za wypracowaniem stawki godzinowej dla 
trenerów. 
Leszek Mirowski raz jeszcze przytoczył wyliczenie wysokości wynagrodzeń szkoleniowców w 
zależności od dyscypliny i dodał, że kwestia zarobków trenerów stanowi wewnętrzną politykę 
klubów. 
Stanisław Skimina opowiedział się za utrzymaniem stanowiska RM, która w podjętej uchwale 
przyjęła   ograniczenie do 30 % przyznanej dotacji.  
Burmistrz Wiesław Ordon powiedział, że popierając wniosek do 50 % przyznanej dotacji, brał 
pod uwagę uchwałę z 2012 roku. Dodał, że podziela rozumowanie radnego Jacka Szpunara i 
wniósł o dalsze rozmowy w tej sprawie w celu osiągnięcia konsensusu, który wymaga 
poważnego traktowania przemyślanej opinii każdej ze stron.  
Przewodniczący RM Wojciech Serafin wychodząc naprzeciw zaproponował przyjęcie 
rozwiązania do 45 % przyznanej dotacji, jednocześnie zapytał Jacka Szpunara, czy takie 
rozwiązanie pozwoli utrzymać ilość grup i szkoleniowców. 
Jacek Szpunar odpowiedział, że przy zachowaniu zapisów obecnej uchwały RM. trenerzy 
zadeklarowali odejście z KPS od przyszłego roku.  
Kończąc dyskusję przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały będący inicjatywą 
uchwałodawczą grupy radnych. W jego wyniku, komisja przy 4 głosach „za”, 1 „przeciw” i 1 
„wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
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Ad. 4. Informację o realizacji zadań oświatowych na terenie miasta i gminy Nowa Dęba w roku 
szkolnym 2016/2017 przedstawiła Dyrektor BOJS Renata Bal. 
Nadmieniła, że Gmina Nowa Dęba w roku szkolnym 2016/2017 jest organem prowadzącym dla 3 
przedszkoli, 7 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych (tzw. „Zerówki”), 8 szkół 
podstawowych, 4 gimnazjów i 6 Zespołów Wychowania Przedszkolnego. Dwie szkoły podstawowe i 
dwa gimnazja tworzą zespoły szkół. Jedno przedszkole, jedna szkoła podstawowa i jedno gimnazjum 
tworzy Zespół Placówek Oświatowych. Od 1 września 2010r. na terenie gminy funkcjonuje 
Niepubliczne Przedszkole „Krasnal”. 
Z informacji wynika, że w szkołach z terenu gminy Nowa Dęba nauczyciele dyplomowani 
stanowią największą grupę, bo 74,19 % ogółu zatrudnionych nauczycieli. Nauczyciele 
mianowani stanowią 19,19 % ogółu zatrudnionych. Nauczyciele kontraktowi to 6,06 %, a 
stażyści – 0,56 % ogółu zatrudnionych nauczycieli. Następnie zapoznała komisję jak przedstawia 
się pozycja poszczególnych szkół w zakresie nauczania przedmiotów humanistycznych, 
przyrodniczych i matematycznych. Renata Bal zwróciła uwagę, że coraz więcej dzieci wymaga 
kształcenia specjalistycznego. Poinformowała, że Gmina finansuje godziny nauczania 
indywidualnego oraz rewalidacji. Uczniowie słabsi mogą podciągnąć swoje wyniki w nauce, 
uczęszczając na zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze. Jeden uczeń, któremu choroba nie pozwala 
na udział w zajęciach szkolnych, realizuje program w formie nauczania indywidualnego, w 
miejscu zamieszkania.  W roku szkolnym 2016/2017 na terenie gminy szkoły zrealizowały:  
- 44 godzin nauczania indywidualnego,  
- 93 godzin rewalidacji.  
Ponadto w roku szkolnym 2016/2017 zatrudnionych było dziesięciu nauczycieli 
wspomagających. 
Po krótkiej dyskusji, przewodniczący podziękował za informację oraz wyraził słowa 
podziękowania dla nauczycieli za wysiłek włożony w nauczanie młodego pokolenia. 
Ad. 5. 
W sprawach różnych przewodniczący zwrócił się do dyrektora Samorządowego Ośrodka 
Kultury o przedstawienie zasad powoływania członków do Społecznej Rady Programowej przy 
SOK w Nowej Dębie (zasady sformułowane na piśmie stanowią załącznik do protokołu). 
Podczas dyskusji radna Marzena Chmielowiec zgłosiła uwagi do § 4, który stanowi, że dyrektor 
powołuje do SRP troje przedstawicieli użytkowników oraz organizacji i stowarzyszeń 
działających w sferze kultury. 
Komisja dyskutowała nad metodą powoływania tych przedstawicieli. Komisja zasugerowała, 
aby dyrektor wystosował pisma do współpracujących z SOK stowarzyszeń o zgłoszenie takich 
przedstawicieli, którzy z kolei wyłoniliby spośród siebie 3 osoby. Podczas rozmowy 
rozpatrywane były różne warianty powołania tych przedstawicieli. 
Marian Tomczyk uważa, że dyrektor sam powinien dobrać osoby z którymi będzie 
współpracował, natomiast Marzena Chmielowiec oczekuje więcej demokracji w tych 
działaniach. Proponuje wystosować pisma do współpracujących z SOK stowarzyszeń, zaprosić 
na spotkanie i wyłonić przedstawicieli. 
Stanisław Skimina zaproponował, aby komisja przyjęła zasady powoływania członków SRP, 
które zostały opracowane przez dyrektora na podstawie Statutu  SOK. 
Dyrektor Rzemień powiedział, że w związku z przyszłorocznymi obchodami 100 lecia 
odzyskania przez Polskę niepodległości będzie oczekiwał od radnych propozycji i współpracy w 
przygotowywaniu tych obchodów. 
Przewodniczący RM Wojciech Serafin poinformował o rozmowach toczących się z członkami 
Orkiestry Dętej w Nowej Dębie w sprawie jej dalszego funkcjonowania. Dodał, że na bieżąco 
będzie  informował o postępach w tej sprawie. Muzycy wycofali pismo z 13 października 2017 r. 
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Ad. 6. 
Przewodniczący Stanisław Skimina poinformował, że sporządzony został protokół z posiedzenia 
komisji w dniu 27 października br. Następnie zwrócił się do członków z zapytaniem czy są 
uwagi do protokołu. Uwag nie było.  
Protokół został przyjęty w głosowaniu ( 7 „za”). 
Ad. 7. 
Po wyczerpaniu porządku posiedzenia przewodniczący komisji ogłosił jego zamknięcie. 
 
 
   PRZEWODNICZĄCY KOMISJI                                                
                    Stanisław Skimina     
 
Protokół sporządziła: 
Elżbieta Goclan 


