
                                                                                                                             
PROTOKÓŁ  

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

w dniu 3 marca 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 poinformował, że celem wyjazdu jest dokonanie wizji 
Szkoły Muzycznej I stopnia w Niwiskach. 
Komisja udała się na wyjazdowe posiedzenie do miejscowości Niwiska, która jest gminą wiejską 
w województwie podkarpackim, w powiecie kolbuszowskim.   
Po przybyciu na miejsce, po obiektach szkolnych komisję oprowadziła wójt gminy Elżbieta 
Wróbel oraz dyrektor Szkoły Muzycznej Dorota Wilk. Siedzibą szkoły jest zabytkowy Dwór 
związany z rodziną Hupków – ostatnich właścicieli Niwisk. Pani Wójt poinformowała, że 
uroczyste otwarcie Szkoły Muzycznej I st. w Niwiskach odbyło się 9 września 
2014r. Poinformowała, również iż celem powołania Szkoły Muzycznej było umożliwienie 
dzieciom i młodzieży z terenu gminy Niwiska oraz okolicznych miejscowości, rozwijania 
zdolności i zainteresowań muzycznych, aktywne oddziaływanie na otoczenie w zakresie 
upowszechniania kultury muzycznej oraz przygotowanie absolwentów do kontynuowania nauki 
w Szkołach Muzycznych II stopnia. 
Oferta szkoły obejmuje naukę na instrumentach: 
- klawiszowych: fortepian, organy i akordeon 
- strunowych: skrzypce i gitara klasyczna 
- perkusja 
- dętych drewnianych i blaszanych: trąbka, puzon, fagot, flet, waltornia, klarnet i saksofon. 
Po zapoznaniu się z obiektem, klasami, komisja miała możliwość przysłuchania się jak 
wyglądają lekcje nauki gry na instrumentach. Dyrektor szkoły wraz z panią wójt udzieliły 
informacji nt działań związanych z utworzeniem szkoły oraz jej funkcjonowaniem.    
Do szkoły uczęszcza 130 dzieci, a zajęcia odbywają się po południu. Nauczanie odbywa się w 4 
letnim cyklu obejmującym dzieci w wieku od 9 lat oraz w cyklu sześcioletnim obejmującym 
dzieci od 5 do 8 roku życia. Do szkoły przyjmowane są dzieci do 15 roku życia. Na zajęcia, 
które odbywają się 2 razy w tygodniu,  dowożonych jest ok. 30 uczniów z miejscowości 
oddalonych od szkoły o ok. 12 km. W placówce zatrudnionych jest 20 nauczycieli na podstawie 
karty nauczyciela. Dyrektor dodała, że wymogiem w stosunku do nauczycieli jest wykształcenie 
konserwatoryjne uzyskane na wyższych uczelniach muzycznych (minimum licencjat).  
W związku z pytaniami członków komisji poinformowała, że na ucznia szkoły muzycznej I 
stopnia otrzymuje tzw. podwójną subwencję, która pokrywa w zupełności koszty jej 
funkcjonowania. W trakcie rozmowy pani wójt poinformowała na temat kolejności załatwiania 
spraw związanych z utworzeniem szkoły tj. przygotowanie uchwały intencyjnej Rady Miejskiej 
na podstawie której, Gmina występuje do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o 
wyrażenie zgody na utworzenie Szkoły Muzycznej I stopnia w Nowej Dębie, co jak wójt 
stwierdziła nie jest etapem łatwym do załatwienia. Po przejściu spraw formalnych, RM 
podejmuje uchwałę o utworzeniu szkoły z jednoczesnym nadaniem szkole statutu 
wyznaczającego cele i zadania, oraz organy i organizację pracy szkoły. 
Na zakończenie spotkania zarówno wójt Gminy Niwiska, jak i dyrektor Szkoły Muzycznej 
zaoferowały pomoc oraz propozycję współpracy w zakresie wymiany różnych doświadczeń i 
dobrych praktyk.  
Przewodniczący Stanisław Skimina podziękował za zaproszenie i umożliwienie obejrzenia 
organizacji i pracy szkoły oraz za złożoną ofertę współpracy. 
 
Po wyczerpaniu porządku posiedzenia przewodniczący komisji ogłosił jego zamknięcie. 
 
 
   PRZEWODNICZĄCY KOMISJI                                                
                    Stanisław Skimina     
Protokół sporządziła: 
Elżbieta Goclan 


