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PROTOKÓŁ
z wyjazdowego posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu
Rady Miejskiej w Nowej Dębie
w dniu 15 kwietnia 2016 r.
W posiedzeniu udział wzięli członkowie komisji oraz osoby zaproszone do udziału,
zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 1 do protokołu.
Przedmiot obrad komisji:
Wizytacja Samorządowego Ośrodka Kultury w Nowej Dębie oraz punktów filialnych na terenie
Gminy Nowa Dęba pod kątem:
1) Bazy lokalowej,
2) Ilości i rodzaju prowadzonych zajęć kulturalnych,
3) Kalendarza imprez kulturalnych.
Wizytacja odbywa się zgodnie z Planem pracy komisji na 2016 rok.
Przegląd placówek:
SAMORZĄDOWY OŚRODEK KULTURY W NOWEJ DĘBIE.

Na wstępie dyrektor Krystian Rzemień omówił kalendarz imprez kulturalnych zaplanowanych na
rok bieżący. Szczegółowy harmonogram imprez zawarty jest w załączniku do protokołu.
Następnie komisja zapoznała się z informacją dot. zajęć stałych realizowanych tygodniowo przez
SOK oraz w poszczególnych filiach. Dyrektor powiedział, że do podstawowych zadań SOK
należy edukacja kulturalna dzieci, młodzieży i dorosłych, jak też gromadzenie, dokumentowanie,
tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury. Zadania realizowane są poprzez:
- organizację indywidualnego i zespołowego uczestnictwa w kulturze m.in. zajęcia teatralne,
zajęcia taneczne, zajęcia plastyczne,
- organizowanie imprez artystycznych oraz kulturalno-edukacyjnych,
- promocję twórców z różnych dziedzin sztuki, m.in. „spotkania czwartkowe”.
W ramach zajęć realizowane są zajęcia teatralne, plastyczne, garncarskie, rzeźbiarskie,
fotograficzne, taneczne, modelarnia oraz Orkiestry Dętej. Udzielił również informacji na temat
struktury zatrudnienia w ośrodku i ilości etatów.
Ponadto dyrektor poinformował, że w 2015 roku odbyły się 172 imprezy, 663 seanse filmowe w
których wzięło udział 18.500 widzów. Z programu Karta Dużej Rodziny skorzystało 1100 osób.
Dodał, że funkcjonowanie KDR skutkuje dla budżetu SOK stratą przekraczającą kwotę 3 tys.zł.
Kolejno Sławomir Gurdak - Kierownik Działu Upowszechniania Kultury i Administracji udzielił
informacji na temat stanu technicznego wszystkich obiektów wchodzących w skład SOK.
Nadmienił o okresowym problemie związanym z działaniem windy dla niepełnosprawnych oraz
podkreślił potrzebę budowy podjazdu dla wózków, który służyłby nie tylko niepełnosprawnym ale
również osobom, które chcą wejść do budynku z dziećmi w wózkach – szacunkowy koszt budowy
to kwota ok. 60 000 zł. W chwili obecnej każdorazowo windę musi obsługiwać przeszkolony
pracownik, który w tym czasie odrywa się od swoich obowiązków.
Burmistrz W. Ordon powiedział, że w projekcie przyszłorocznego budżetu przewidzi kwotę na to
zadanie, jednakże odbędzie się to kosztem dotacji dla SOK. Ustosunkowując się do uwagi
dyrektora w kwestii straty z tytułu funkcjonowania KDR powiedział, że w budżecie nie
funkcjonuje fundusz rekompensujący tego typu straty. Kultura nie jest dziedziną dochodową i
dyrektor zobowiązany jest do podejmowania działań niwelujących ewentualne straty.
Wśród potrzeb ośrodka, K. Rzemień wymienił remont schodów wejściowych do budynku oraz
budowę podjazdu dla wózków.
SAMORZĄDOWY OŚRODEK KULTURY W NOWEJ DĘBIE – BIBLIOTEKA PUBLICZNA.

Następnie Patrycja Jeż kierownik Biblioteki zapoznała komisję ze stanem czytelnictwa w gminie
na koniec 2015 r. Informacja w rozbiciu na poszczególne filie biblioteki z uwzględnieniem liczby
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odwiedzin i liczby wypożyczeni stanowi załącznik do protokołu. Poinformowała również komisję
na temat funkcjonowania Elektronicznego Katalogu Woluminów, który jest elektronicznym,
zintegrowanym systemem bibliotecznym, stworzonym i rozwijanym przez Instytut Książki.
Wszystkie książki wprowadzone są do systemu MAC, a katalog dostępny jest na stronie www.
SOK. W czytelni prowadzona jest prenumerata 31 tytułów czasopism. W bibliotece zatrudnionych
jest 6 bibliotekarek. Dodała, że w niedługim czasie systemem zostaną objęte filie biblioteki na
terenie gminy. W bibliotece dziecięcej funkcjonuje „Kącik malucha” dla najmłodszych
czytelników. W bibliotece prowadzone są lekcje biblioteczne. Ponadto komisja zapoznała się z
budżetem biblioteki, kosztami doposażenia księgozbioru. Na koniec 2015 roku biblioteka liczyła
53 090 woluminów. Zaznaczyła, że od pewnego czasu notuje się spadek czytelnictwa. Zgodnie z
danymi statystycznymi, spadek liczby czytelników książek oraz prasy drukowanej świadczy, że
tradycyjne czytelnictwo, wypierane jest przez korzystanie z Internetu i technologii
multimedialnych
W związku z pytaniem przewodniczącego dotyczącym przeniesienia biblioteki w osiedlu Dęba do
Tarnowskiej Woli, dyrektor SOK poinformował jak wygląda sprawa przenosin i dodał, że na
dzień dzisiejszy biblioteka w Dębie nadal funkcjonuje.
WIEJSKIE CENTRUM AKTYWNOŚCI W ROZALINIE.

Na bieżąco nadzór nad budynkiem sprawuje sołtys i nie ma osoby zatrudnionej na stałe.
WCA w Rozalinie zostało oddane do użytku w listopadzie 2010 roku. Swój obecny wygląd stara
remiza zawdzięcza realizacji zadania ,,Adaptacja części remizy OSP w Rozalinie na potrzeby
Domu Ludowego - Wiejskiego Centrum Aktywności” realizowanego w ramach działania
„Odnowa i Rozwój Wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20072013.W Filii odbywają się okolicznościowe spotkania, imprezy organizowane przez
Samorządowy Ośrodek Kultury. W roku szkolnym odbywają się zajęcia dla dzieci prowadzone
przez instruktorów SOK. Komisja obejrzała nową wiatę ogniskową. Stwierdzona została potrzeba
orynnowania wiaty i podłączenia energii elektrycznej (źródła prądu).
Z powodu braku orynnowania wieży na budynku remizy niszczeje jego elewacja.
WIEJSKIE CENTRUM AKTYWNOŚCI W TARNOWSKIEJ WOLI.

Dyrektor poinformował, że w ośrodku organizowane są okolicznościowe imprezy oraz spotkania.
W roku szkolnym odbywają się zajęcia dla dzieci (1x w tygodniu) prowadzone przez instruktorów
Samorządowego Ośrodka Kultury. Są to zajęcia świetlicowe, spotkania Bielowian.
Poinformował o projektach zorganizowania biblioteki w sali WCA, na co mieszkańcy nie wyrazili
zgody. Ponadto w budynku funkcjonuje zakład fryzjerski na potrzeby mieszkańców.
Strażacy wskazują na potrzebę budowy większego pomieszczenia socjalnego. Ponadto brak jest
części krzeseł i stolików oraz rolet w oknach.
WIEJSKIE CENTURM KULTURY W CHMIELOWIE.

Dyrektor poinformował, że zostało otwarte w 2010 r. W skład WCK wchodzi Filia nr 3 Biblioteki
Publicznej będącej działem SOK w Nowej Dębie. Instruktorzy SOK prowadzą tu zajęcia
muzyczne, plastyczne, taneczne i teatralne przeznaczone dla dzieci i młodzieży, uruchomione
zostały zajęcia dla seniorów. W WCK działa Młodzieżowa Orkiestra Dęta oraz zespół taneczny
Mażoretki „Diament”, który szczyci się wieloma sukcesami. Kapelmistrz orkiestry wnioskuje o
zakup instrumentów dla młodych adeptów, gdyż ich brak ujemnie wpływa na nabór kolejnych
chętnych. Dyrektor SOK dodał, że złożył wniosek w tej sprawie i oczekuje na jego ocenę.
Komisja zwróciła uwagę na brak należytego zabezpieczenia sprzętu muzycznego, brak jest szafy
dla orkiestry, gabloty na trofea i nowe stroje. Pracownik Patrycja Jeż wnioskuje o zainstalowanie
zabezpieczenia (żaluzji antywłamaniowych) w oknach pomieszczeniu w którym przechowywane
są stroje oraz instrumenty orkiestry. Ponadto zwrócono uwagę na brak wyposażenia kuchennego,
stołów, przez co zawieszone zostały zajęcia kulinarne, które cieszyły się dużą popularnością.
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Po wizji pomieszczenia biblioteki komisja zaleca uzupełnienie wyposażenia w regały. Ponadto
konieczny jest remont podłogi w pomieszczeniu na piętrze i na korytarzu (koszt ok.20 tys. zł.)
Ponadto P. Jeż wskazała na wysokie koszty ogrzewania budynku. Burmistrz nadmienił o braku
porozumienia ze strażakami w kwestii wspólnego użytkowania obiektu i uważa, że należy
wykonać odrębne opomiarowanie pomieszczeń.
CENTRUM KULTURY LASOWIACKIEJ W CYGANACH.

W CKL działa Biblioteka Publiczna. W chwili obecnej trwają przygotowania do przeniesienia
biblioteki do odzyskanego pomieszczenia na parterze budynku. Do stałych form pracy w Centrum
Kultury Lasowiackiej należą: kółko plastyczne dla dzieci, kółko rękodzieła artystycznego dla
dorosłych, Klub Złotego Wieku, Zespół Ludowy „Cyganianki”, Kapela Ludowa „Lasowiacy”.
Spotykają się tu organizacje działające na terenie wsi Cygany. W WKL prowadzone są zajęcia
teatralne i świetlicowe, zajęcia plastyczne oraz zajęcia Rękodzieła Artystycznego. Ponadto w
ośrodku działają zespoły: Młodzieżowy Zespół Śpiewaczy "KONICZYNKA" Zespół Ludowy
"CYGANIANKI" oraz Dziecięcy Zespół Śpiewaczy. Kierownik p. Halina Ordon poinformowała o
osiągnięciach Cyganianek w festiwalach oraz konkursach zespołów folklorystycznych.

Na tym protokół zakończono.
PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

Stanisław Skimina

Protokółowała;
Elżbieta Goclan

