
PROTOKÓŁ  
ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetowej oraz Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i 

Sportu Rady Miejskiej w Nowej Dębie 
w dniu 28 listopada 2016 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 budżetowej Krzysztof Sałek, który powitał 
wszystkich uczestniczących, a następnie przedstawił proponowany porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Przyjęcie porządku. 
3. Wydanie opinii do projektu uchwały RM w sprawie ustalenia trybu udzielania i 

rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli 
prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania. 

4. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń. 
5. Zamknięcie posiedzenia. 

Ad. 2. 
Przedstawiony porządek posiedzenia został w głosowaniu jednogłośnie bez uwag przyjęty przez 
członków obydwu komisji.  
Ad.3. 
Projekt uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych 
przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania, 
przedstawiła Renata Bal – dyrektor Biura Obsługi Jednostek Samorządowych. W uzasadnieniu 
poinformowała, że przedłożony projekt uchwały reguluje tryb udzielania i rozliczania dotacji 
przekazywanych z budżetu Gminy Nowa Dęba dla prowadzonych na jej terenie przedszkoli 
niepublicznych tj. zakres danych, które powinien zawierać wniosek o udzielenie dotacji, 
podstawę jej obliczenia, termin i sposób rozliczenia, a także tryb i zakres kontroli prawidłowości 
pobrania i wykorzystania dotacji. Dodała, że przyjęcie projektu uchwały podyktowane jest 
koniecznością dostosowania prawa miejscowego do znowelizowanych przepisów prawa 
oświatowego na podstawie ustawy z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o systemie 
oświaty oraz niektórych innych ustaw. Wyjaśniła również, że zmianie uległy zapisy w I części 
uchwały tj. sposób wyliczenia dotacji, której kwota ma wynosić 90% podstawowej kwoty dotacji 
dla przedszkola. 
Tomasz Gazda zapytał o wysokość dopłaty z budżetu gminy do dzieci spoza gminy 
uczęszczających do przedszkola Krasnal. 
Renata Bal odpowiedziała, że w skali roku dopłata do 29 dzieci spoza terenu gminy wynosi 
ok.30 tys.zł. 
Po udzieleniu wyjaśnień, projekt uchwały w głosowaniu przy 11 głosach „za”,1 „przeciwnym” i 
1„wstrzymującym się” uzyskał pozytywną opinię obydwu komisji. 
Na tym połączone posiedzenie komisji zostało zakończone. 
Ad. 4. 
Przewodniczący Stanisław Skimina poinformował, że sporządzone zostały protokoły z 
posiedzeń komisji, które dostępne  są w programie eSesja. Następnie zwrócił się do członków z 
zapytaniem czy są uwagi do protokołów, uwag nie było, w związku z czym ;  
protokół z 17 października 2016 - przyjęty (8”za”)  
protokół z 26 października 2016 - przyjęty (8”za”), 
protokół z 23 listopada 2016 - przyjęty (6”za”, 2 „wstrzymujące”). 
Ad. 5. 
Po wyczerpaniu porządku posiedzenia przewodniczący komisji ogłosił jego zamknięcie. 
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