
                                                                                                           
UCHWAŁA Nr XXXVIII/590/13
Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta

z dnia 21 października 2013

w sprawie Budżetu Miasta Krakowa na rok 2014. 

Na podstawie § 4 pkt 4 lit. l Statutu Dzielnicy XVIII stanowiącego załącznik nr 18 do
uchwały nr LXVII/660/96 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 grudnia 1996 r. w sprawie organizacji
i zakresu działania dzielnic (tekst jednolity: Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z
dnia 6 listopada 2002 r.  Nr 243 poz. 3278, z późn. zm.),  Rada Dzielnicy XVIII Nowa Huta
uchwala, co następuje:

§ 1

Wnioskuje się do Prezydenta Miasta Krakowa o zabezpieczenie w budżecie miasta na rok
2014 kwoty 467 000 zł na zakup projektora cyfrowego dla Kina Sfinks przy Ośrodku Kultury im.
C.K. Norwida.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący 
                                                                                                 Rady i Zarządu
                                                                                       Dzielnicy XVIII Nowa Huta

                                                                                                 Stanisław Moryc

Uzasadnienie:
Rada Dzielnicy XVIII wnosi o zabezpieczenie w budżecie Miasta Krakowa na rok 2014 środków na zakup 
projektora cyfrowego dla Kina Sfinks przy Ośrodku Kultury im. C. K. Norwida. 

Posiadanie  projektorów cyfrowych  nie  jest  już,  jak  kilka  lat  temu,  domeną  wielkich  kin  wielosalowych,  które
stawiały na nowinki techniczne oraz maksymalną perfekcję obrazu i dźwięku. Dziś to już „być albo nie być” dla
wszystkich  kin  -  również  dla  takich  kin  studyjnych  jak  „Sfinks”  w  Nowej  Hucie.  Większość  dystrybutorów
ogranicza  wprowadzanie  filmów  na  tradycyjnych  kopiach  35  mm   do  minimum  i  przechodzi  na  system kopii
cyfrowych. Co więcej – znaczna ilość pozycji dostępnych jest tylko na kopiach cyfrowych. Ta tendencja rośnie w
błyskawicznym tempie. Praktycznie z miesiąca na miesiąc rośnie ilość tytułów, których nie można pokazać w kinie
Sfinks.

Kino  Studyjne  Sfinks  należy  do  Sieci  Kin  Studyjnych  i  Lokalnych,  tym  samym  ma  możliwość  uzyskania
dofinansowania  z  Polskiego  Instytutu  Sztuki  Filmowej  w ramach  programu  „Cyfryzacja”.  PISF   pokrywa 50%
wydatków związanych z zakupem sprzętu. Wymaga to jednak udokumentowanego wkładu własnego również  na
poziomie 50%. Kwota zwrotu ze strony PISF w przypadku kina Sfinks wynosi 175 000 zł. Po otrzymaniu  dotacji
PISF-u automatycznie zostanie włączone do Polskiej Sieci Kin Cyfrowych.

Brak projektora cyfrowego oznacza dla Kina Studyjnego Sfinks dość szybki upadek i likwidację jedynego kina w
Nowej Hucie, które od 1958 roku nieprzerwanie stara się pokazywać mieszkańcom dzielnicy ambitny, dobry, nie
„multipleksowy” repertuar, promować polskie i europejskie kino. W przypadku zakupu projektora cyfrowego kino
ma dużą szansę na  zwiększenie przychodów, a co za tym idzie – poprawę sytuacji finansowej Ośrodka Kultury im.
C.K. Norwida.


