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    PROTOKÓŁ 
ze wspólnego posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu oraz  

Komisji Statutowo-Organizacyjnej, Spraw Społecznych i Etyki  
 Rady Miejskiej w Nowej Dębie 

 
w dniu 25 września 2017 r. 

 
            Posiedzenie odbyło się w sali narad Urzędu Miasta  i Gminy Nowa Dęba.  
W posiedzeniu udział wzięli członkowie obydwu komisji oraz osoby zaproszone do udziału, 
zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik do protokołu. Posiedzenie otworzył 
Przewodniczący 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 nadania Statutu Samorządowemu 

Ośrodkowi Kultury w Nowej Dębie. 
4. Zamknięcie posiedzenia. 

 
Ad. 2. 
Zaproponowany porządek posiedzenia został bez uwag przyjęty przez komisję. 
Ad. 3. 
Projekt uchwały w sprawie nadania Statutu Samorządowemu Ośrodkowi Kultury w Nowej Dębie 
przedstawił Krystian Rzemień dyrektor Samorządowego Ośrodka Kultury. 
Uzasadniając poinformował, że w przedłożonym projekcie uchwały dokonuje się zmiany zapisów 
w zakresie doprecyzowania form działalności SOK do obecnych potrzeb, tj. współpracę z 
seniorami oraz kościołami, w tym krajowymi i zagranicznymi. Ponadto treść statutu dostosowana 
została do przepisów ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej zgodnie z 
zaleceniami Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w zakresie dotyczącym 
przedkładania do zatwierdzenia sprawozdań finansowych organowi wykonawczemu gminy, tj. 
burmistrzowi. Dyrektor dodał, że w związku z tym, że Statut SOK był już zmieniany po jego 
nadaniu, stąd dla jego przejrzystości wnioskuje o uchwalenie pełnej treści Statutu 
uwzględniającego dotychczasowe i wnioskowane zmiany. 
W trakcie dyskusji przewodniczący Ryszard Szafran zapytał o sprawę przeniesienia księgozbioru 
po punkcie filialnym biblioteki w Zespole Placówek Oświatowych. 
Dyrektor SOK odparł, że trzeba przystosować w tym celu pomieszczenia w budynku szkoły w 
Rozalinie. Ponadto uchwalenie statutu SOK umożliwi dostosowanie tych działań do działalności 
statutowej Ośrodka. 
Stanisław Skimina poinformował, że komisja oświaty od pewnego już czasu wnioskuje o jak 
najszybsze przeniesienie księgozbioru do Rozalina. 
W związku z zapytaniami radnych, dyrektor Rzemień poinformował o planach dotyczących 
działalności orkiestry dętej. 
Ryszard Szafran zauważył brak zapisów w statucie dotyczących orkiestry młodzieżowej. 
Po udzieleniu wyjaśnień obie komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 
Ad. 4. 
Po wyczerpaniu porządku posiedzenia Przewodniczący komisji ogłosił jego zamknięcie. 
 
 
   PRZEWODNICZĄCY KOMISJI 
            Stanisław Skimina        
 
Protokół sporządziła: 
Elżbieta Goclan                                                                  


