PROTOKÓŁ
ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetowej oraz Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia
i Sportu Rady Miejskiej w Nowej Dębie
w dniu 28 grudnia 2015 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. Cd. sprawy zamiaru utworzenia Szkoły Muzycznej I stopnia w Nowej Dębie.
4. Wydanie opinii do projektu uchwały RM zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia
trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz trybu i
zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
5. Zamknięcie posiedzenia.
Ad. 2.
Przedstawiony porządek posiedzenia został w głosowaniu jednogłośnie bez uwag przyjęty
przez członków komisji.
Przewodniczący komisji oświaty Stanisław Skimina nadmienił, że komisja na poprzednim
posiedzeniu opiniowała projekt budżetu na 2016 r. w Dz.926 Kultura fizyczna i sport.
Podczas prac nad projektem dyrektor SOSiR zawnioskował o zwiększenie kwoty wydatków
ośrodka o 60.000,- zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia 2 ratowników i pracownika
gospodarczego. Po analizie wykonania budżetu jednostki w 2015 roku zarówno po stronie
dochodów jak i wydatków, wystąpiła możliwość zwiększenia dochodów w Dz.926,
Rozdz.92604, par.0830 o kwotę 60.000,-zł oraz wydatków w tym dziale o tę samą kwotę.
Gł. Księgowa SOSiR dodała, że są to dochody pochodzące z wpływów z usług (sprzedaż
biletów) oraz wskazała na działania poprzez które takie zwiększenie jest możliwe. Komisja
jednogłośnie przyjęła zaproponowaną poprawkę do projektu budżetu Gminy na 2016r.
Ad.3.
Dyrektor Samorządowego Ośrodka Kultury Krystian Rzemień nawiązał do informacji w
sprawie zamiaru utworzenia Szkoły Muzycznej I stopnia, której udzielił komisjom podczas
posiedzenia 23 listopada. Poinformował, że w ramach dotychczasowych działań
zorganizowane zostało spotkanie z Dyrektorem Departamentu Szkolnictwa Artystycznego i
Edukacji Kulturalnej w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz z Wizytatorem
Centrum Edukacji Artystycznej na obszar Województwa Podkarpackiego. Rozmowy
pozwoliły na określenie możliwości utworzenia przez Samorząd Nowej Dęby Szkoły
Muzycznej I stopnia oraz podjęcia koniecznych dalszych działań przygotowawczych
zmierzających do utworzenia szkoły. Następnie przewodniczący rozpoczął dyskusję oraz
zadał pytanie dyrektorowi dotyczące źródła pozyskania środków finansowych.
K.Rzemień odpowiedział, że nabór na I rok liczyłby 84 osoby tj.7 grup 12-osobowych, co
miesięcznie przyniesie kwotę ok. 54 tys.zł. która pozwoli na pokrycie najważniejszych
kosztów. Przewiduje, że subwencja w skali roku wyniesie ~11 tys. zł. na jedno dziecko.
Marzena Chmielowiec przedstawiła swoje wątpliwości na temat funkcjonowania szkoły i
zapytała, czy na początek inny organ niż samorząd mógłby poprowadzić tę placówkę.
Dyrektor odparł, że oczekuje dofinansowania projektu z budżetu gminy w okresie od 1
września do 31 grudnia na kwotę ok.500 tys.zł. Dodał, że w późniejszym czasie koszty będą
się zwracać. Zwrócił przy tym uwagę na koszty społeczne i edukacyjne oraz dodał, że
spodziewa się pozyskania dotacji na zakup instrumentów. Koszt zakupu instrumentów w I
roku wyniósłby ok. 70 tys. a docelowo 200 tys.zł.
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Na zapytanie Zbigniewa Karkuta, gdzie będą odbywały się zajęcia odpowiedział, że w
budynku Zespołu Szkół Nr 1.
Tomasz Dziemianko zapytał na jakich zasadach będą zatrudniani nauczyciele, czy
prowadzone były rozmowy z podmiotami prywatnymi w tej sprawie oraz, czy koszty
uruchomienia szkoły nie wpłyną na terminy realizacji innych zadań bądź inwestycji
gminnych.
Marian Tomczyk opowiedział się za przyzwoleniem dla dyrektora na podjęcie działań w
kierunku uruchomienia placówki.
Jacek Szpunar powiedział, iż oczekuje przedstawienia biznesplanu na najbliższe lata ze
szczegółowym wskazaniem na rodzaje kosztów.
Dyrektor Rzemień poinformował, że jest w posiadaniu takich wyliczeń. Powiedział też, że
szkoła bez przeszkód może funkcjonować w budynku Zespołu Szkół nr 1, jednakże przy
pewnych nakładach adaptacyjnych.
Krzysztof Sałek uważa, że aktualnie nie jest to dobry czas dla działań w oświacie. Projekt
budżetu gminy na 2016 r. jest opracowany i nie ma w nim środków na utworzenie szkoły.
Uważa, że rozpoczęcie działań przygotowawczych zmierzających do utworzenia szkoły
należy podjąć w 2016 roku, a następnie odpowiednio zaplanować na rok 2017.
Burmistrz Wiesław Ordon również opowiedział się za zaplanowaniem tych wydatków w
budżecie na 2017 rok, a 2016 byłby okresem na przygotowanie niezbędnych czynności
organizacyjnych. Burmistrz powiedział, iż uważa tę inicjatywę za interesującą zarówno dla
dzieci, jak też dostrzega możliwość urozmaicenia oferty edukacyjnej. Powiedział też, że w
Niwiskach działa już szkoła muzyczna prowadzona przez samorząd i zaproponował wyjazd
do tej gminy celem rozeznania jak funkcjonuje taka placówka.
Burmistrz dodał, że w 2016 roku spodziewana jest reorganizacja systemu szkolnego, stąd też
zwrócił się o ostrożność w działaniach i powiedział, iż możliwość wdrożenia działalności
szkoły widzi od września 2017 r.
Członkowie komisji wyrazili zainteresowanie wyjazdem do szkoły w Niwiskach.
Dyrektor Rzemień w odpowiedzi na wnioski radnych powiedział, że przygotuje prezentację
dotyczącą działań przygotowawczych zmierzających do utworzenia placówki, zaś wcześniej
prześle radnym drogą elektroniczną biznesplan.
Ad. 4.
1) Projekt uchwały zmieniającej uchwałę 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 Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Rzeszowie wszczęło postępowanie nadzorcze w sprawie Uchwały RM w
Nowej Dębie Nr XIV/133/2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji
dla niepublicznych przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i
wykorzystywania w związku z czym, zgodnie ze wskazaniem organu nadzoru należy dokonać
zmiany w uchwale poprzez skreślenie w § 3 ust. 5.
Projekt w głosowaniu jednogłośnie uzyskał pozytywną opinię obydwu komisji.
Na tym połączone posiedzenie komisji zostało zakończone.
Ad. 5.
Po wyczerpaniu porządku posiedzenia przewodniczący komisji ogłosił jego zamknięcie.
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