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PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia, Spraw Statutowych i Społecznych
w dniu 28 stycznia 2019 r.
Posiedzenie odbyło się w Urzędzie 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 przewodniczyła Przewodnicząca komisji Helena Tłusta, która powitała
uczestniczących, po czym przedstawiła proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku.
3. Rozpatrzenie wniosku w sprawie zmiany Nowodębskiego Programu dla Rodzin
Wielodzietnych.
4. Sprawa utworzenia jednostek pomocniczych - osiedli na terenie miasta Nowa Dęba.
5. Sprawy różne.
6. Zamknięcie posiedzenia.
Ad. 2.
Zaproponowany porządek posiedzenia został bez uwag przyjęty przez członków komisji.
Ad. 3.
Przewodnicząca nadmieniła, że Gmina Nowa Dęba wprowadziła Nowodębski Program dla Rodzin
Wielodzietnych, który jest elementem realizowanej polityki społecznej. Program jest formą
wsparcia dla tych rodzin, a jego celem jest między innymi wsparcie sytuacji finansowej, a także
zwiększenie szans rozwoju dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych poprzez zapewnienie im
szerszego dostępu do dóbr kultury i sportu.
Następnie przewodnicząca udzieliła głosu Marcie Bednarskiej, która w Samorządowym Ośrodku
Kultury w Nowej Dębie prowadzi zajęcia w ramach Szkoła Tańca ART DANCE.
Komisja zapoznana została z rodzajem zajęć i informacją, że uczestniczy w nich ok. 200 osób, w
tym ~180 dzieci. W związku z KDR na zajęcia prowadzone są w SOK obowiązuje zniżka w
wysokości 50 % w stosunku do obowiązujących opłat za organizowane zajęcia taneczne, akademii
przedszkolaka i akademii zabawy. Jak powiedziała M. Bednarska, do KDR dokłada miesięcznie
~1300 zł i nie ma z tego tytułu żadnego zwrotu. W związku z tym, że ilość dzieci uczestniczących
w zajęciach wzrasta, w tym z rodzin wielodzietnych, wniosła o rozważenie możliwości zwrotu tej
kwoty, bądź jej odzyskania w ramach rekompensaty od nie uzyskanego dochodu. Dodała, że w
Tarnobrzegu zajęcia taneczne są refundowane.
Następnie głos zabrał dyrektor Samorządowego Ośrodka Kultury Krystian Rzemień, który
poinformował nt funkcjonującego systemu wzajemnych rozliczeń. Dodał, że ośrodek z tytułu
funkcjonowania karty również nie uzyskuje rekompensaty z budżetu gminy pomimo
obowiązywania 40% zniżki na bilety do kina.
Burmistrz Wiesław Ordon poinformował, że 27 maja 2014 r. Rada Ministrów ustanowiła rządowy
program dla rodzin wielodzietnych oraz określiła szczegółowe warunki jego realizacji.
Dla naszej gminy pierwotny program uchwalony został w sierpniu 2014 roku, a w lutym 2016 r.
Rada Miejska podjęła nową uchwałę w sprawie programu, której zapisy uprawniają do korzystania
z ulg przez członków rodzin posiadających Kartę Dużej Rodziny, nie tylko z terenu gminy Nowa
Dęba, ale również z gmin ościennych. Podkreślił, że gmina nikomu nie rekompensuje utraconych
dochodów. Aby koszt funkcjonowania karty spoczywał na SOK, placówka musiałaby się
opodatkować z tytułu działalności gospodarczej. K. Rzemień wyjaśnił, jak w takim przypadku
przedstawiałyby się zasady wzajemnych rozliczeń z Akademią Tańca. Dodał, że obie szkoły tańca
działające w ośrodku są rozliczane w taki sam sposób i obie szkoły rozpoczęły współpracę z SOK
w czasach, kiedy KDR jeszcze nie funkcjonowała.
Burmistrz dodał, że Szkoła Tańca ART DANCE może prowadzić działalność w innym obiekcie i
nie być partnerem Programu.
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Powiedział też, że jednym z rozwiązań sprawy może być zawarcie przez SOK wyższych umów z
instruktorami, na co M. Bednarska odparła, że jej zdaniem podniesienie opłaty nie sprawdzi się.
Tomasz Wolan zapytał czy wprowadzenie działalności gospodarczej w SOK i zwiększenie dotacji
dla ośrodka o ~10 tys. rocznie rozwiąże sprawę.
Helena Tłusta opowiedziała się za rozwiązaniem rynkowym i zaproponowała dokonanie symulacji
kosztów przy takim rozwiązaniu.
Na dzień dzisiejszy sprawa funkcjonowania KRD i system rozliczeń pozostają bez zmian.
Ad.4.
Sprawa utworzenia jednostek pomocniczych - osiedli na terenie miasta Nowa Dęba.
Burmistrz Wiesław Ordon zabierając głos w sprawie powiedział, że Osiedle jest najniższym
szczeblem samorządu terytorialnego, który przewiduje ustawa o samorządzie gminnym. Pełni
funkcję opiniodawczej jednostki pomocniczej dla władz gminy oraz służy mieszkańcom jako
pośrednik pomiędzy ogółem mieszkańców Osiedla i władzami gminy. Na terenie miasta
funkcjonują obecnie trzy Osiedla: Broniewskiego, Dęba i Poręby Dębskie. Powiedział, że
proponuje utworzenie trzech Osiedli: „Południe”, „Centrum” i „Północ”, jednakże głos w tej
sprawie muszą zabrać sami mieszkańcy, którzy mogą również zaproponować inne nazwy osiedli.
Konsultacje prowadzone będą w formie pisemnej określonej zarządzeniem oraz spotkania
burmistrza z mieszkańcami miasta Nowa Dęba z udziałem radnych Rady Miejskiej w Nowej
Dębie. Dodał, że samorząd osiedla dysponuje również środkami finansowymi, które przeznaczane
są na realizację przedsięwzięć zgłoszonych przez samorząd osiedla, a służących poprawie
warunków życia mieszkańców. Udzielił przy tym informacji nt zasad tworzenia funduszu
sołeckiego/osiedlowego.
Przewodnicząca udzieliła głosu mieszkance miasta Marii Mroczek, która uważa, że podziały nie
są dobre i utworzenie osiedli może spowodować niezdrową rywalizację. Uważa, że temat należy
gruntownie przedyskutować z mieszkańcami i wniosła o rozwagę przy podejmowaniu decyzji oraz
działania bez pośpiechu.
Burmistrz odparł, iż nie ma takich obaw, a w utworzeniu osiedli dostrzega możliwość większej
aktywizacji mieszkańców w sprawy swoich środowisk. Jednocześnie podał wiele przykładów,
gdzie funkcjonowanie osiedli sprawdziło się.
W trakcie dyskusji radni wypowiadali się na temat terminu przeprowadzenia konsultacji oraz
utworzenia osiedli.
Marian Tomczyk zaproponował rozpoczęcie tych działań od rozpropagowania ankiety i uzyskania
odpowiedzi ze strony mieszkańców.
Łukasz Serafin uważa pomysł za trafiony, a rywalizacja może być motywująca.
Tomasz Gazda również uważa, że pomysł jest dobry i zaleca spokój i rozwagę w podejmowanych
działaniach.
Helena Tłusta uważa, że treść ankiety należy przepracować przy udziale radnych z miasta.
Proponuje również zapoznanie się z projektem statutów osiedli i wnoszenie do nich uwag i
wniosków.
Burmistrz powiedział, że przygotuje nowe pytania do ankiety i przedstawi je pod koniec lutego br.
Łukasz Serafin zadeklarował chęć współpracy z burmistrzem w tej sprawie.
Radni stwierdzili, że prac w tej sprawie nie należy przyspieszać tylko dlatego, aby ewentualne
wybory do nowych samorządów odbyły się w terminie przewidzianym dla już istniejących
jednostek pomocniczych.
Ad. 5.
W sprawach różnych Paweł Grzęda poruszył sprawę zespołu redakcyjnego pisma samorządowego
„Nasze Sprawy” . W związku z tym, że pismo będzie nadal wydawane wolą radnych jest, aby o
treściach jakie będą publikowane decydowało ciało grupowe, dlatego też zgłoszona została
propozycja, aby „Nasze Sprawy” były redagowane przez kolegium redakcyjne w skład którego
wejdą przedstawiciele burmistrza oraz przedstawiciele rady. Paweł Grzęda zaproponował, aby na
czele kolegium stanęła Helena Tłusta.
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Radna odpowiedziała, że zastanowi się. Ustalono również, że komisja przemyśli sprawę składu
osobowego kolegium.
W kolejnej sprawie burmistrz Wiesław Ordon poinformował, że na przełomie I i II kw.br. rusza
nabór wniosków na dofinansowanie budowy kanalizacji w Alfredówce i dodał, że można pozyskać
dofinansowanie w wys. 63% wartości inwestycji. W związku z tym powiedział, iż oczekuje od rady
zapewnienia, że zadanie będzie realizowane.
Zwrócił się również do Rady o spotkanie w sprawie budowy placu zabaw w Chmielowie, gdzie przy
wkładzie własnym ok. 100 tys. można pozyskać dodatkowe środki w kwocie ~180 tys. zł.
Helena Tłusta zwrócił się z zapytaniem czy na konwencie wójtów i burmistrzów powiatu
tarnobrzeskiego wypracowane zostały zasady współdziałania w sprawie realizacji zadań drogowych
i chodnikowych.
Burmistrz odpowiedział, że nie wypracowano nowych zasad, a poprzednie (50/50) nie obowiązują.
Poinformował, że ustalone zostały zadania do wspólnej realizacji i są to deptak w Chmielowie i
Rozalinie oraz III etap budowy parkingów przy ul. Jana Pawła II w Nowej Dębie.
Burmistrz uważa za celowe zaproszenie do wspólnych rozmów z radnymi RM w Nowej Dębie
Starosty Tarnobrzeskiego i radnych powiatowych.
Przewodnicząca Helena Tłusta zwróciła się do radnych o zdanie w sprawie wydzielenia z komisji
oświaty, kultury, spraw statutowych i społecznych, spraw dotyczących sportu i zdrowia.
Ad. 6.
Po wyczerpaniu porządku posiedzenia, Przewodnicząca Komisji ogłosiła jego zamknięcie.
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