
 
PROTOKÓŁ  

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

w dniu 28 czerwca 2017 r. 
 
            Posiedzenie odbyło się w sali kameralnej Samorządowego Ośrodka Kultury w Nowej 
Dębie. 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. Opinia do projektu uchwały RM w sprawie przystąpienia do realizacji projektu w ramach 

Osi IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie. 
4. Zamknięcie posiedzenia. 

 
Ad. 2. 
Przedstawiony porządek posiedzenia został w głosowaniu bez uwag przyjęty przez członków 
komisji. 
 
Ad. 3, 
Dyrektor Biura Obsługi Jednostek Samorządowych Renata Bal przedstawiła projekt uchwały 
RM w sprawie przystąpienia do realizacji projektu w ramach Osi IX Jakość edukacji i 
kompetencji w regionie. 
W uzasadnieniu do projektu poinformowała, że projekt uchwały dotyczy przystąpienia do 
realizacji projektu pod tytułem „Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w 
Przedszkolu nr 5 im. Misia Uszatka w Nowej Dębie" w ramach Osi IX Jakość edukacji i 
kompetencji w regionie, Działania 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej, Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. 
Celem głównym projektu jest utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla 22 
dzieci 3 letnich z terenu gminy Nowa Dęba oraz doposażenie Przedszkola nr 5 w Nowej Dębie. 
Przyczyni się to do realizacji celu szczegółowego RPO WP 2014-2020 poprzez powstanie i 
funkcjonowanie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w istniejącej bazie oświatowej na 
terenie gminy Nowa Dęba. Dotacja do projektu pokrywa 90% zaplanowanych kosztów. Gmina 
Nowa Dęba zobowiązuje się do pokrycia wkładu własnego w formie pieniężnej, poprzez 
finansowanie bieżącego funkcjonowania przedszkola (media, telefony, ścieki i inne opłaty). 
Wkładem własnym są także wpłaty za wyżywienie od rodziców dzieci uczęszczających do 
przedszkola. Wartość wkładu własnego wynosi 10% wartości projektu.   
Po wyjaśnieniach R. Bal, projekt jednogłośnie (6 „za”) uzyskał pozytywną opinię komisji. 
 
Ad. 4. 
Po wyczerpaniu porządku posiedzenia przewodniczący komisji ogłosił jego zamknięcie. 
 
 
   PRZEWODNICZĄCY KOMISJI                                                
                    Stanisław Skimina     
 
Protokół sporządziła: 
Elżbieta Goclan 


