
Protokół Nr 14/12 

z posiedzenia Komisji ds. Socjalnych 

odbytego w dniu 22 marca 2012 r. 
 

Otwarcia kolejnego posiedzenia dokonała Pani Iwona Mamzer – Przewodnicząca 

Komisji ds. Socjalnych, która powitała zebranych, stwierdziła kworum niezbędne 

do obradowania i przedstawiła proponowany na dzisiejsze posiedzenie porządek obrad: 

 

1. Ocena działalności placówek kulturalnych – GOK, GBP, filie biblioteczne. 

2. Zapoznanie się z wykorzystaniem budżetu przyznanym klubom sportowym w 2011 r. 

3. Sprawy bieżące i różne. 

 

Do przedstawionego porządku obrad nie zgłoszono żadnych uwag i został przyjęty 

jednogłośnie. 

Następnie po zatwierdzeniu tematyki obrad, Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad 

przyjęciem protokołu z poprzedniego posiedzenia, który był udostępniony do wglądu 

w Urzędzie Gminy, dodała, że można się z nim zapoznać również w dniu dzisiejszym.  

W związku z brakiem uwag do protokołu z poprzedniego posiedzenia przeprowadzono 

głosowanie nad przyjęciem protokołu. W wyniku przeprowadzonego głosowania protokół 

z poprzedniego posiedzenia został przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad. 1 

Jako pierwsza w tym temacie głos zabrała Pani Anna Werner - p.o. Kierownika Gminnej 

Biblioteki Publicznej, która poinformowała, że od 15 czerwca 2011 r. zostało przeniesione 

lokum biblioteki z GOK do strażnicy OSP, a od sierpnia 2011 r. zmieniło się kierownictwo 

biblioteki, gdyż na emeryturę odeszła Pani Halina Gronowska. Pani Werner oświadczyła, 

że przeniesienie biblioteki do strażnicy znacznie poprawiło warunki lokalowe tej instytucji. 

W tym miejscu oznajmiła, że z dniem 1 kwietnia 2011 r. zostały również zlikwidowane dwie 

filie biblioteczne – w Brzykowie i Restarzewie, których księgozbiory przeniesiono do lokalnych 

szkół. Wraz z likwidacją placówek zostały zwolnione 3 pracownice bibliotek.  

W toku dalszej wypowiedzi Pani Werner przedstawiła zasoby zbiorów bibliotecznych: 

w Widawie – 15.699 woluminów, 

w Chociwiu – 9.352 woluminów. 

Z biblioteki w Brzykowie przekazano szkole 10.000 woluminów, a z Restarzewa przekazano 

9.238 woluminów. 

W toku dalszej wypowiedzi Pani Kierownik przedstawiła Komisji liczbę czytelników 

w poszczególnych bibliotekach: Gminna Biblioteka Publiczna – 551 czytelników, Chociw – 142 

czytelników. Informacyjnie i dla porównania przedstawiła również liczbę czytelników 

w bibliotekach zlikwidowanych, tj. w Brzykowie – 141, a w Restarzewie – 46 czytelników. 

W toku dalszego wystąpienia Pani Werner przedstawiła czytelników wg wieku i zawodu. 

Następnie poinformowała, że jest również wiele woluminów z których czytelnicy mogą 

korzystać na miejscu. 

Kontynuując swoje wystąpienie Pani Werner poinformowała, że w przypadku nieterminowego 

zwrotu książek było wykonanych 83 monity telefoniczne i 74 monity poprzez członków 

rodziny, wychowawców klas. 

Obsługa techniczna czytelników odbywa się za pośrednictwem katalogu kartkowego i programu 

komputerowego (w tym katalog alfabetyczny, systematyczny, tytułowy dla dzieci). 

W toku dalszej wypowiedzi Pani Werner oznajmiła, że działalność biblioteki, to nie tylko 

szerzenie czytelnictwa, ale również współudział w działalności kulturalno – oświatowej, 



tj. w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, imprezie z okazji Dnia Babci i Dziadka, Dnia 

Kobiet oraz corocznym, sierpniowym festynie dla mieszkańców. Ponadto pracownicy biblioteki 

współuczestniczą bądź realizują następujące akcje: „Cała Polska czyta dzieciom”, „Poczytaj 

swojemu dziecku 20 minut dziennie, codziennie”, gminny konkurs wiedzy czytelniczej 

dla uczniów klas I – III szkoły podstawowej w Widawie, Tydzień Biblioteki i Dzień 

Czytelnictwa „Dlaczego warto czytać”, lekcja biblioteczna n/t znaczenia czytania książek 

w naszym życiu z udziałem uczniów klas IV – VI SP w Widawie. 

W temacie działalności Gminnego Ośrodka Kultury głos zabrała Pani Anna Krześniak – p.o. 

Kierownika GOK, która oznajmiła, że funkcję tę pełni od 13 lutego b.r.. Poinformowała, 

że prowadzenie jakiejkolwiek działalności kulturalnej w miejscowym domu kultury jest trudne 

ze względu na brak środków finansowych. W związku z tą sytuacją zorganizowana uroczystość 

z okazji Dnia Kobiet odbyła się przy udziale miejscowych samorządowców, pracowników GOK 

oraz chętnych mieszkańców z terenu gminy, a także sponsoringu niektórych przedsiębiorców 

z terenu Widawy. 

W toku dalszej wypowiedzi Pani Krześniak oznajmiła, że w ramach swojej działalności, w GOK 

prowadzone są zajęcia nauki gry na instrumentach muzycznych, nauki wokalu, funkcjonuje 

również zespół dziecięcy Wesołe nutki. Kontynuując dodała, że jej marzeniem jest powołanie 

kapeli oraz zespołu śpiewaczego. Poza tym na miesiąc kwiecień planowane jest zorganizowanie 

dla mieszkańców gminy wyjazdu do teatru, w miesiącu maju uroczystość łącząca święta - Dnia 

Matki, Dnia Ojca i Dnia Dziecka, natomiast w miesiącu czerwcu impreza na którą złożono 

wniosek do UM w Łodzi – Noc Kupały. Ponadto Gminny Ośrodek Kultury jest 

współorganizatorem ogłoszonego przez Wójta Gminy konkursu „Na najładniejszą pisankę”. 

W toku dalszej wypowiedzi Pani Krześniak poinformowała, że złożyła 3 wnioski do LGD – 

na II Zlot Motocyklowy, na dożynki gminne, na konkurs rysunku satyrycznego „Grzyby”. 

Przysłuchując się powyższemu głos zabrała radna Mamzer – Przewodnicząca komisji, która 

sugerowała zorganizowanie w GOK nauki tańca towarzyskiego. 

 

 

Ad. 2 

W temacie sprawozdania z wykorzystania budżetów przyznanych klubom sportowym głos 

zabrała Pani Longina Oleszczuk – pracownik Urzędu Gminy, która poinformowała, że budżet 

ubiegłego roku gwarantował kwotę 61 500 zł na kulturę i sport.  

W związku z wykorzystaniem środków przyznanych klubom sportowym oraz zamknięciem 

roku budżetowego 2011, Pani Oleszczuk oznajmiła, że w wymaganym czasie sprawozdania 

złożyły Gminny Klub Sportowy „Widawia”, Uczniowski Klub Sportowy Libero, Gminny Klub 

Sportowy Chociw i Ludowy Zespół Sportowy Chrząstawa. 

Na posiedzeniu Komisja ds. oceny sprawozdań podjęła następujące ustalenia: 

1) Po weryfikacji przedstawionych dokumentów złożonych przez klub Widawia, Komisja 

stwierdziła, że przyznana dotacja w kwocie 46 tys. zł została w całości wykorzystana 

w sposób prawidłowy i zgodny ze złożoną ofertą oraz umową. 

2) Weryfikacja dokumentów oraz sprawozdań Uczniowskiego Klubu Sportowego Libero 

również nie budziła zastrzeżeń i Komisja stwierdziła, że dotacja w wysokości 9 tys. zł 

została wykorzystana w sposób prawidłowy. 

3) Analiza sprawozdania Gminnego Klubu Sportowego Chociw została zaakceptowana 

i Komisja uznała, że środki przyznane w kwocie 5 tys. zł zostały wykorzystany w sposób 

zgodny i prawidłowy z zawartą umową.  

4) Sprawozdanie złożone przez Ludowy Zespół Sportowy Chrząstawa w sprawie 

wykorzystania przyznanych środków w kwocie 1 500 zł zostało ocenione pozytywnie 

przez Komisję ds. oceny sprawozdań.  

 



Ad. 3 

W tym punkcie obrad radni analizowali sprawy dotyczące bieżącej działalności gminy.  

 

W związku z wyczerpaniem tematyki zaplanowanej na to posiedzenie oraz brakiem 

dodatkowych pytań Przewodnicząca Komisji ds. Socjalnych – Pani Iwona Mamzer zamknęła 

kolejne obrady Komisji i podziękowała za uczestnictwo. 

Na tym protokół zakończono. 

Protokołowała: 

Emilia Konieczna        Przewodnicząca  

Komisji ds. Socjalnych 

 

Iwona Mamzer  


