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PROTOKÓŁ 
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu 

  Rady Miejskiej w Nowej Dębie 
  w dniu 21 marca 2017 r. 

 
W posiedzeniu udział wzięli członkowie komisji oraz osoby zaproszone do udziału, 

zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 1 do protokołu. 
Przedmiotem obrad komisji było zapoznanie z ofertą programową Samorządowego Ośrodka 
Kultury w Nowej Dębie, Biblioteki Publicznej oraz punktów filialnych na terenie Gminy Nowa 
Dęba pod kątem: 

1) Ilości i rodzaju prowadzonych zajęć kulturalnych, 
2) Kalendarza imprez kulturalnych na 2017 rok, 
3) Oceny realizacji zadań statutowych Biblioteki Publicznej wraz z jej filiami – stan 

czytelnictwa i księgozbioru. 
Spotkanie z dyrektorem oraz pracownikami SOK odbywa się zgodnie z Planem pracy komisji na 
2017 rok. 
SAMORZĄDOWY OŚRODEK KULTURY W NOWEJ DĘBIE.  
Komisja zapoznała się z informacją dyrektora Krystiana Rzemienia na temat 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 ośrodka 
realizowane są poprzez organizację indywidualnego i zespołowego uczestnictwa w kulturze.  
W ramach 51 grup zajęciowych realizowane są zajęcia teatralne, plastyczne, garncarskie, 
rzeźbiarskie, fotograficzne, taneczne, modelarnia oraz Orkiestry Dętej, w których w 2016 roku 
uczestniczyło średnio 560 osób tygodniowo. Dyrektor poinformował, że w minionym roku odbyły 
się 204 imprezy. Informacja o rodzajach zajęć w SOK, w filiach oraz liczbie uczestników stanowi 
załącznik do protokołu.  Dalej dyrektor poinformował, że w seansach filmowych wzięło udział 
17.938 widzów, z czego 1 826 osób w ramach Karty Dużej Rodziny. Następnie odbyła się krótka 
dyskusja na temat funkcjonowania KDR. Komisja zauważyła, że program się sprawdza, wzrasta 
liczba osób korzystających z imprez. Następnie dyrektor Rzemień omówił kalendarz wydarzeń 
kulturalnych zaplanowanych na rok bieżący. Przewodniczący Stanisław Skimina zapytał, czy 
przewidziane w budżecie środki są wystarczające na zabezpieczenie zaplanowanych imprez. W 
odpowiedzi dyrektor poinformował o ważniejszych przedsięwzięciach kulturalnych, jakie 
zaplanowane zostały na 2017 rok, tj.20-lecie Zespołu Folklorystycznego CYGANIANKI, Festiwal 
Muzyki Kameralnej i Organowej, Festiwal Orkiestr Dętych w Chmielowie, Militariada oraz 
Diecezjalne Dni Młodych. Szczegółowy harmonogram imprez zawarty jest w załączniku do 
protokołu. W trakcie dyskusji komisja wysłuchała informacji nt. przewidywanych kosztów oraz 
spraw organizacyjnych, które wiążą się z ich przeprowadzeniem. Dyrektor powiedział, że na razie 
nie ma obaw w kwestii zabezpieczenia finansowego organizacji imprez. Brak środków może 
wystąpić na działalności bieżącej SOK. Od października br. cztery osoby nabędą prawa 
emerytalne i w przypadku decyzji o przejściu na emeryturę taki problem może wystąpić. Ponadto 
może zabraknąć środków w związku z wypłatą nagrody jubileuszowej. Burmistrz odpowiedział, 
że dyrektor w ramach uprawnień może dokonać przesunięcia środków pomiędzy paragrafami i 
zabezpieczy wypłatę świadczeń wynikających ze stosunku pracy.  
Wśród potrzeb ośrodka, K. Rzemień wymienił remont schodów wejściowych do budynku oraz 
budowę podjazdu dla wózków. Stan schodów wejściowych jest katastrofalny, płytki z których 
zostały wykonane się rozsypały i jako priorytet dyrektor wskazał remont schodów wejściowych 
do SOK-u. Okres gwarancji upłynął w listopadzie 2015 r. Ryszard Szafran zdecydowanie 
stwierdził, że głównym zadaniem jest wykonanie podjazdu dla wózków i dodał, że taki wniosek 
przyjęła komisja rewizyjna w marcu 2016 r. w związku ze skargą osoby niepełnosprawnej. 
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Dalej komisja rozpatrywała sprawę remontu schodów i budowy podjazdu. Burmistrz udzielił 
szerszej informacji nt kosztów, które według kosztorysu mogą wynieść 140 tys. zł. gdyż 
wykonanie planuje z płyt granitowych ze względu na trwałość, a takich środków w budżecie 
ośrodka na 2017 r. nie ma. Burmistrz dostrzega wyjście z sytuacji poprzez częściowe ograniczenie 
działalności ośrodka. W wyniku dyskusji komisja stanęła na stanowisku, że należy przystąpić 
łącznie do obydwu zadań tj. budowy podjazdu i remontu schodów. Projektant rozważy nową 
lokalizację podjazdu (po ścianie tarasu) oraz przedstawi kosztorys przedwykonawczy. Po 
rozważeniu aspektów technicznych, przewidywanych kosztów oraz opracowaniu dokumentacji 
komisja spotka się i wyrazi stanowisko, co do dalszych działań w tej sprawie. 
W związku z zapytaniem Tomasza Gazdy w sprawie ceny biletu za udział dziecka w zajęciach, 
dyrektor udzieli odpowiedzi po sprawdzeniu co ta cena zawiera. 
SAMORZĄDOWY OŚRODEK KULTURY W NOWEJ DĘBIE – BIBLIOTEKA PUBLICZNA. 
Następnie Patrycja Jeż kierownik Biblioteki zapoznała komisję ze stanem czytelnictwa w gminie 
na koniec 2016 r. Informacja w rozbiciu na poszczególne filie biblioteki z uwzględnieniem liczby 
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 i aktualnie jest modernizowany. 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 2016 roku 
biblioteka liczyła 1350 czytelników oraz zakupiono 850 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 nie funkcjonuje. Komisja omawiała koncepcję przeniesienia 
filii do szkoły w Rozalinie w celu wykorzystania istniejącej bazy lokalowej oraz posiadanego 
księgozbioru. 
Przewodniczący komisji zapytał dyrektora o działania zmierzające do utworzenia szkoły 
muzycznej. Dyrektor poinformował, że sprawa jest cały czas w toku, kontynuowane są czynności, 
których celem jest uzyskanie stosownego zezwolenia od Ministra  Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego. 
Przewodniczący S. Skimina podziękował dyrektorowi oraz pracownikom Samorządowego 
Ośrodka Kultury za wkład w pracę na rzecz krzewienia kultury w środowisku naszej gminy. 
Wiesław Ordon poinformował komisję o spotkaniu z Ministrem Edukacji, które opracowuje 
standardy dotyczące „małych szkół”. Po uzyskaniu szerszych informacji, poinformuje komisję w 
tym temacie. 
Burmistrz poinformował również komisję o koncepcji Stowarzyszenia Veritas Et Bonum z 
Alfredówki, które zamierza prowadzić niepubliczne przedszkole w tym sołectwie i wystąpiło do 
burmistrza o udostępnienie pomieszczeń w budynku szkoły podstawowej w tym sołectwie.  
W dyskusji komisja rozważała zasadność tej propozycji i perspektywy tej działalności na przyszłe 
lata. Komisja stanęła na stanowisku, że spotka się w tej sprawie z Zarządem Stowarzyszenia 
celem omówienia tych kwestii, gdyż w Alfredówce występuje problem braku dzieci. 
W związku z zapytaniem Tomasza Dziemianko, komisja omawiała sprawę funkcjonowania 
kortów tenisowych SOSiR. 
Jacek Szpunar zapytał, czy gmina będzie aplikowała ośrodki pozabudżetowe z Ministerstwa 
Sportu na dofinansowanie szkolnych obiektów sportowych. Zwrócił przy tym uwagę na potrzebę 
renowacji boiska przy szkole podstawowej nr 2 oraz kortów tenisowych. 
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Burmistrz odpowiedział, że będzie składał projekty o dofinansowanie budowy Sali gimnastycznej 
w Chmielowie i boiska wielofunkcyjnego w Tarnowskiej Woli. Dodał przy tym, że sołectwo 
wyłożyło środki własne na projekt techniczny tego obiektu.  

Ad. 5. 
Przewodniczący Stanisław Skimina poinformował, że sporządzony został protokół z posiedzenia 
komisji, który dostępny jest w programie eSesja. Następnie zwrócił się do członków z zapytaniem 
czy są uwagi do protokołu. Uwag nie było.  
Protokół z 21 lutego 2017 r. został przyjęty jednogłośnie ( 6 „za” ). 
 
Na tym protokół zakończono.                                        

 PRZEWODNICZĄCY KOMISJI 
          Stanisław Skimina 
 
 
 
 
Protokółowała; 
Elżbieta Goclan 


