PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu
Rady Miejskiej w Nowej Dębie
w dniu 29 sierpnia 2016 r.
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 projektu uchwały RM w sprawie określenia rodzajów świadczeń
przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunki i sposób ich
przyznawania.
4. Zapoznanie z wnioskami o uhonorowanie w ramach lokalnego programu wspierania
edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Nowa Dęba.
5. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń komisji.
6. Sprawy różne.
7. Zamknięcie posiedzenia.
Ad. 2.
Przedstawiony porządek posiedzenia został w głosowaniu bez uwag przyjęty przez członków
komisji.
Ad. 3,
Renata Bal Dyrektor Biura Obsługi Jednostek Samorządowych przedstawiła projekt uchwały w
sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla
nauczycieli oraz warunki i sposób ich przyznawania. Poinformowała, że przepisy ustawy z dnia
26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela stanowią, iż niezależnie od przysługującego nauczycielowi
i członkom jego rodziny prawa do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego, organy prowadzące
szkoły przeznaczą corocznie w budżetach odpowiednie środki finansowe z przeznaczeniem na
pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz określą rodzaje
świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunki i sposób ich przyznawania.
Poinformowała również, że przygotowanie projektu uchwały wynika z potrzeby doprecyzowania
zapisów dotyczących warunków i sposobu przyznawania świadczeń w ramach pomocy
zdrowotnej ze środków finansowych przeznaczonych corocznie na ten cel. Z zasady, że wysokość
"funduszu zdrowotnego" dla nauczycieli określa wyłącznie uchwała budżetowa, wynika, że
organem właściwym do udzielania nauczycielom pomocy zdrowotnej jest organ, któremu ustawa
o samorządzie gminnym powierza obowiązek wykonywania uchwały budżetowej tj. burmistrz
gminy i nie ma prawnej możliwości ani decentralizacji tych środków, ani przekazania dyrektorom
szkół uprawnień do przyznawania pomocy zdrowotnej, jak to było w poprzedniej uchwale.
Dodała, że zmianę poprzednio obowiązującej uchwały zalecił audytor UMiG oraz prawnik
świadczący usługi prawne dla tut. Urzędu w oparciu o obowiązujące orzecznictwo w tej sprawie.
W trakcie dyskusji nad projektem Tomasz Zierold Przewodniczący NSZZ „S” zapytał jak według
nowej uchwały będzie działał system pomocy zdrowotnej. Odpowiedzi udzielił burmistrz, a
następnie na zapytanie Marii Krakowskiej z ZNP poinformował, jak będzie wyglądała weryfikacja
wniosków. Przedstawicielka ZNP zapytała również, czy związki zawodowe będą miały udział w
procesie przyznawania świadczeń. W.Ordon powiedział, że z uwagi na dane wrażliwe zawarte we
wnioskach, udział szerszej ilości osób nie jest wskazany. Zgodnie z przepisami, do oceny sytuacji
wnioskodawcy uprawniony jest burmistrz. Renata Bal dodała, że zakres świadczeń jest taki sam,
zmienił się tylko dysponent środków.
Po udzieleniu dodatkowych wyjaśnień, komisja pozytywnie (7 „za”) zaopiniowała projekt
uchwały.
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Ad. 4,
Renata Bal zapoznała komisję z wnioskami do uhonorowania w ramach lokalnego programu
wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Nowa Dęba.
Nadmieniła, że nagrodę Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba przyznaje się uczniom klas IVVI szkół podstawowych, uczniom gimnazjów, uczęszczającym do szkół w ocenianym roku
szkolnym, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowa Dęba, którzy w ocenianym roku
szkolnym są laureatami lub finalistami konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół
podstawowych oraz gimnazjalnych, których organizatorem jest Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
i jednocześnie legitymują się minimum bardzo dobrą oceną z zachowania.
Następnie poinformowała, że złożone zostały 3 wnioski, wszystkie z Zespołu Placówek
Oświatowych w Nowej Dębie;
1. Kacper Kopeć,
2. Magdalena Szuba,
3. Witold Zięba.
Dodała, że wszystkie wnioski spełniają kryteria określone w uchwale Rady Miejskiej.
Ad. 5,
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 25 kwietnia 2016 - przyjęty (7”za”)
protokół z 15 maja 2016 - przyjęty (7”za”),
protokół z 18 maja 2016 - przyjęty (7”za”),
protokół z 6 czerwca 2016 - przyjęty (7”za”).
Ad. 6,
Przewodniczący zapowiedział, że zgodnie z planem pracy komisji przewiduje komisję wyjazdową
po placówkach oświatowych na terenie gminy. W związku z tym oczekuje wypowiedzenia się w
sprawie terminu objazdu dogodnego dla wszystkich członków komisji.
Dyrektor BOJS Renata bal poinformowała, że zwiększona została dla gminy część oświatowa
subwencji ogólnej z 0,4% rezerwy w 2016 r.:
1) z tytułu wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne szkół podstawowych
ogólnodostępnych w celu podnoszenia jakości udzielanej pomocy psychologiczno - pedagogicznej
i zajęć rewalidacyjnych – 12 000 zł,
2) z tytułu wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej lub
gabinetów stomatologicznych w tych szkołach/placówkach – 45 000 zł,
3) z tytułu dofinansowania w zakresie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne w
nowo wybudowanych obiektach oświatowych – 38 718 zł.
Poinformowała również komisję nt. sposobu rozdysponowania tych środków.
Burmistrz Wiesław Ordon dodał, że 91 000,- przewidziane jest na budowę parkingu przy SP nr 2
w Nowej Dębie. Po realizacji tego zadania można będzie uroczyście przekazać do użytkowania
nową salę gimnastyczną.
Ad. 7,
Po wyczerpaniu porządku posiedzenia przewodniczący komisji ogłosił jego zamknięcie.
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