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PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu
Rady Miejskiej w Nowej Dębie
w dniu 28 marca 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. Posiedzenie otworzył Przewodniczący Stanisław
Skimina, który powitał wszystkich uczestniczących, a następnie przedstawił proponowany
porządek posiedzenia:
1. Powitanie i otwarcie.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Opinia do projektów uchwał RM w sprawach:
1) dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,
2) zatwierdzenia realizacji projektu partnerskiego „Podniesienie umiejętności kluczowych
gimnazjalistów” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego,
3) zatwierdzenia realizacji projektu partnerskiego „Kształcenie ogólne kluczem do
sukcesu” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
5. Wolne wnioski.
6. Zamknięcie posiedzenia.
Ad. 2.
Przewodniczący Stanisław Skimina na podstawie listy obecności stwierdził obecność 6 członków
komisji oraz prawomocność opinii i wniosków podejmowanych na posiedzeniu. Przedstawiony
porządek posiedzenia został bez uwag przyjęty przez komisję.
Ad. 3.
1) Renata Bal dyrektor Biura Obsługi Jednostek Samorządowych przedstawiła projekt uchwały
RM w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju
szkolnego. Następnie poinformowała, że obowiązek podjęcia uchwały w sprawie dostosowania
sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wynika z przepisów ustawy.
Nadmieniła, że Rada Miejska 23 lutego 2017r. podjęła uchwałę w sprawie projektu dostosowania
sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, która uzyskała warunkowo
pozytywną opinię kuratora oświaty, oraz pozytywne opinie związków zawodowych. Po
wprowadzeniu zmian wskazanych w opinii kuratora oświaty Rada Miejska w terminie do 31
marca 2017 r. zobowiązana jest do podjęcia uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół
podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo
oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
Komisja bez uwag przy 6 głosach „za” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
2) Dyrektor Renata Bal przedstawiła projekt uchwały RM w sprawie zatwierdzenia realizacji
projektu partnerskiego „Podniesienie umiejętności kluczowych gimnazjalistów” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Poinformowała, że w ramach projektu dotacja z EFS pokrywa 95 % zaplanowanych kosztów.
Wkład własny gminy stanowić będzie udostępnianie sal dydaktycznych celem realizacji zajęć oraz
w formie pieniężnej poprzez odpis z kosztów pośrednich realizowanego projektu. Dodała, że
działaniami projektu zostaną objęci nauczyciele oraz dzieci ze szkół objętych wsparciem.
W ramach projektu będą realizowane kursy i warsztaty dla nauczycieli, kursy i warsztaty dla
uczniów takie jak; językowe (angielski/niemiecki), przyjazna matematyka, techniczne
zastosowanie matematyki, szybkie i skuteczne uczenie się, kurs kompetencji społecznych dla
uczniów. Ponadto w ramach projektu zostaną zakupione do szkoły komputery przenośne dla
uczniów, wielkoformatowe, niskoemisyjne, interaktywne urządzenia do projekcji obrazu i emisji
dźwięku, np. tablice interaktywne, wideoprojektory, ekrany dotykowe.
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Po wyjaśnieniach oraz krótkiej dyskusji, komisja bez uwag przy 6 głosach „za” pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały.
3)
Kolejno Renata Bal przedstawiła projekt uchwały RM w sprawie zatwierdzenia realizacji
projektu partnerskiego „Kształcenie ogólne kluczem do sukcesu” współfinansowanego z
Europejskiego Funduszu Społecznego. W uzasadnieniu do projektu poinformowała, że Gmina
Nowa Dęba pozyskała środki finansowe z EFS na realizację projektu: "Kształcenie ogólne
kluczem do sukcesu". Dotacja do projektu pokrywa 95 % zaplanowanych kosztów. Działaniami
projektu zostaną objęci nauczyciele oraz dzieci ze szkół objętych wsparciem, dodała, że w naszej
gminie będzie to szkoła podstawowa w Cyganach. W ramach projektu będą realizowane kursy i
warsztaty dla nauczycieli, kursy i warsztaty dla uczniów. W ramach projektu zostaną zakupione
do szkoły - laptop z oprogramowaniem oraz tablica interaktywna z oprogramowaniem i usługą
szkolenia w zakresie użytkowania.
Komisja bez uwag pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały (6 głosów „za”).
Przewodniczący powiedział, że komisja będzie oczekiwała informacji na temat efektów wdrożenia
powyższych projektów.
Ad. 4.
Przewodniczący Stanisław Skimina poinformował, że sporządzony został protokół z posiedzenia
komisji w dniu 21 marca 2017 r. Następnie zapytał, czy są uwagi do protokołu. Uwag nie było.
Protokół został przyjęty przy 6 głosach „za”.
Ad. 5.
W wolnych wnioskach głos zabrał Marek Sobczyński – nauczyciel Zespołu Placówek
Oświatowych (G Nr 2 ) w Nowej Dębie w sprawie organizacji roku szkolnego 2017/2018.
Burmistrz Wiesław Ordon powiedział, że trwają prace nad arkuszami organizacyjnymi jednostek i
dyskusja w tej sprawie jest przedwczesna. Zwrócił uwagę na znacznie mniejszą ilość dzieci w
szkołach, a co za tym idzie zmniejszenie kwoty subwencji dla gminy, co wymuszać będzie
adekwatne działania do istniejącej sytuacji. Burmistrz powiedział, że po 10 maja będzie gotowy
do rozmów w tej sprawie.
Następnie burmistrz udzielił informacji na temat spotkania z przedstawicielami Stowarzyszenia z
Alfredówki w sprawie wstępnych założeń w kierunku prowadzenia przedszkola niepublicznego w
budynku szkoły. Dodał, że ma jeszcze informacji nt liczby dzieci, które miałyby uczęszczać do tej
placówki.
Burmistrz poinformował, że w najbliższym czasie odbędzie się przegląd budynku szkoły w
Rozalinie pod kątem umiejscowienia w nim filii biblioteki publicznej, po zamknięciu jej w osiedlu
Dęba. Dodał, że w budynku będzie nadal funkcjonował Zespół Wychowania Przedszkolnego.
Ad. 6.
Po wyczerpaniu porządku posiedzenia Przewodniczący komisji ogłosił jego zamknięcie.
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