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PROTOKÓŁ
z wyjazdowego posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu
Rady Miejskiej w Nowej Dębie
w dniu 27 kwietnia 2015 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.
Przegląd placówek:
SAMORZĄDOWY OŚRODEK KULTURY W NOWEJ DĘBIE.

Na wstępie dyrektor Krystian Rzemień omówił kalendarz imprez kulturalnych zaplanowanych na
rok bieżący, a w szczególności koncerty organowe w ramach Festiwalu Muzyki Kameralnej i
Organowej, uroczystości zaplanowane w ramach m-ca maja tj. Dzień Flagi, 3 i 8 Maja.
Szczegółowy harmonogram imprez zawarty jest w załączniku do protokołu.
Następnie komisja zapoznała się z informacją dot. zajęć stałych realizowanych przez SOK –
łącznie 77 godzin tygodniowo, w tym:
w Nowej Dębie – 49
filia w osiedlu Poręby Dębskie – 3
CKL Cygany – 8
WCK Chmielów – 13
WCA Tarnowska Wola – 2
WCA Rozalin – 1
Jadachy – 1
W ramach zajęć realizowane są zajęcia teatralne, plastyczne, garncarskie, rzeźbiarskie,
fotograficzne, taneczne, modelarnia oraz Orkiestra Dęta. W załączniku nr 3 do protokołu zawarte
jest zestawienie rodzaju zajęć, osoby prowadzącej, terminarza oraz ilości osób uczęszczających.
Ponadto dyrektor poinformował, że w 2014 roku w seansach kinowych wzięło udział 16.500
widzów, z programu Karta Dużej Rodziny sprzedano 270 biletów.
Zakupiono część wyposażenia do studia fotograficznego oraz złożony został projekt na
dofinansowanie bieżącej działalności artystycznej. Dyrektor dodał, że z programów pozyskano na
obecny rok środki w kwocie 45 tys. zł.
SAMORZĄDOWY OŚRODEK KULTURY W NOWEJ DĘBIE – BIBLIOTEKA PUBLICZNA.

Zanotowany został nieznaczny spadek czytelnictwa. Na koniec 2014 r. zapisanych jest 1791
czytelników z czego 1204 w mieście, pozostali w filiach. Księgozbiór uzupełniany jest na bieżąco.
Corocznie Bibliotek Narodowa dofinansowuje zakup książek, w 2013 r. – kwota 6 tys. w 2014 r.
kwota 5.800,- zł. Corocznie SOK dokonuje uzupełnienia księgozbioru na kwotę ok. 18 tys.zł.
Z półek z powodu zniszczenia wycofanych zostało 1416 pozycji książkowych, obecnie
zakupionych zostało 875 pozycji. 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.
W bibliotece dziecięcej funkcjonuje „Kącik malucha” dla najmłodszych czytelników. W
bibliotece prowadzone są lekcje biblioteczne. Biblioteka pozyskała z wojska 5000 woluminów.
Obecnie sporządzane są specyfikacje. Komisja omawiała sprawę ewentualnego utworzenia filii
biblioteki w Jadachach, gdzie aktualnie prowadzone są wyłącznie zajęcia plastyczne.
Po wizji siedziby biblioteki dla dorosłych i dla dzieci, komisja obejrzała pomieszczenie modelarni.
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SAMORZĄDOWY OŚRODEK KULTURY W NOWEJ DĘBIE – BIBLIOTEKA W OSIEDLU
DĘBA.

Osoba pracująca w filii p. Joanna Nowosad poinformowała komisję na temat stanu czytelnictwa,
zakupu nowych pozycji książkowych. Poinformowała, że trwa akcja „Nie dla zburzenia
budynku”, w ramach której zbierane są podpisy i uwagi czytelników.
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 prowadzone przez instruktorów
Samorządowego Ośrodka Kultury. Są to zajęcia świetlicowe, spotkania Bielowian
Poinformował, że biblioteka wymaga przeniesienia do większego pomieszczenia oraz wymiany
oświetlenia, jak też zakupu regałów i biurka. Strażacy wskazują na potrzebę budowy większego
pomieszczenia socjalnego. Ponadto brak jest krzeseł i stolików oraz rolet.
Zasadnym jest zakup projektorów i rzutników na potrzeby każdej filii.
WIEJSKIE CENTRUM AKTYWNOŚCI W ROZALINIE.

Na bieżąco nadzór nad budynkiem sprawuje sołtys i nie ma osoby zatrudnionej na stałe.
Wiejskie Centrum Aktywności w Rozalinie zostało oddane do użytku 12 listopada 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 2007-2013.W Filii odbywają się okolicznościowe spotkania, imprezy organizowane przez
Samorządowy Ośrodek Kultury. W roku szkolnym odbywają się zajęcia dla dzieci prowadzone
przez instruktorów SOK. Jest zapotrzebowanie na budowę wiaty ogniskowej – koszt ok.42 tys.zł.
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. W WCK działa
Młodzieżowa Orkiestra Dęta oraz zespół taneczny Mażoretki „Diament”, który szczyci się
wieloma sukcesami. Komisja zwrócił uwagę na brak należytego zabezpieczenia sprzętu
muzycznego. 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, brak
jest szafy dla orkiestry, gabloty na trofea i nowe stroje. Ponadto z uwagi na nieprzyjemny zapach
konieczne jest założenia syfonu w łazience.
Po wizji pomieszczenia biblioteki komisja zaleca remont 2 pomieszczeń oraz uzupełnienie
wyposażenia w regały.
CENTRUM KULTURY LASOWIACKIEJ W CYGANACH.

W CKL działa Biblioteka Publiczna. Do stałych form pracy w Centrum Kultury Lasowiackiej
należą: kółko plastyczne dla dzieci, kółko rękodzieła artystycznego dla dorosłych, muzykoterapia
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
przygotowaniach do postawienia sceny w budynku.
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Na zakończenie komisja udała się do Budy Stalowskiej celem dokonania wizji budynku po byłej
siedzibie dyrekcji Nadleśnictwa, który w najbliższym czasie jest proponowany do sprzedaży.
Burmistrz poinformował o propozycji kupna budynku przez Gminę Nowa Dęba.

Na tym protokół zakończono.
PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

Stanisław Skimina
Protokół sporządził:

