
Protokół Nr 4/15 

z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych 

odbytego w dniu 20 marca 2015 r. 
 

Kolejne posiedzenie Komisji otworzył Pan Piotr Dobrowolski – Przewodniczący 

komisji, który powitał radnych i zaproszonych gości. W dalszej kolejności stwierdził kworum 

niezbędne do obradowania i przedstawił zaplanowany porządek obrad, który przedstawia się 

następująco: 

 

1. Ocena działalności placówek kulturalnych – GOK, GBP.  

2. Zapoznanie się z wykorzystaniem budżetu przyznanego klubom sportowym w 2014 r. 

3. Sprawy bieżące i różne.  

 

Do przedstawionego porządku obrad nie zgłaszano uwag. Następnie Przewodniczący 

przystąpił do zatwierdzenia protokółu z poprzedniego posiedzenia. Dodał, że protokół był 

w Urzędzie Gminy wyłożony do wglądu, poza tym oznajmił, iż jest możliwość zapoznania się 

z jego treścią w dniu dzisiejszym. W związku z tym, że do protokołu z poprzedniego 

posiedzenia nie zgłaszano żadnych uwag, przewodniczący komisji zarządził głosowanie 

w sprawie jego przyjęcia. W wyniku przeprowadzonego głosowania stwierdził, że protokół 

został przyjęty jednogłośnie. 

  

Ad. 1 
Realizując pierwszy punkt dzisiejszego porządku obrad, Przewodniczący Komisji powitał 

na posiedzeniu Kierowników Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej 

w Widawie. Jako pierwsza głos zabrała Pani Aneta Krawczyk – Kierownik GBP, która 

poinformowała, że nadzoruje również działalność filii bibliotecznej mieszczącej się 

w miejscowości Chociw. Następnie poinformowała, iż środki na funkcjonowanie obu 

placówek pochodzą z budżetu gminy. Dodała, iż zakupiono kilka nowości wydawniczych 

za kwotę około 2 tys. zł, którą udało się pozyskać z zewnątrz. W toku dalszej wypowiedzi 

Pani Krawczyk nadmieniła, iż zaktualizowany został regulamin korzystania z komputerów. 

Poinformowała również o prowadzonej od kilku lat zbiórce makulatury, której sprzedaż daje 

możliwość zakupu nowych książek.  

Następnie zaznaczyła, iż wystąpiono z apelem do mieszkańców o przekazywanie zbędnych 

książek o różnej tematyce na rzecz biblioteki, z których egzemplarze będące w dobrym stanie 

wciągane są do księgozbiorów. Kontynuując wypowiedź Pani Kierownik przedstawiła stan 

zatrudnienia w bibliotekach, a także poinformowała, iż na okres trzech miesięcy zatrudniona 

była również osoba, która odbywała staż w bibliotece w Widawie.  

Kontynuując swoje wystąpienie Pani Krawczyk wyjaśniła, iż zgromadzony księgozbiór 

dotyczy różnorodnej tematyki, począwszy od pozycji, z których najczęściej korzysta młodzież 

po czytadła, czy też innego rodzaju książek, które cieszą się dużą wypożyczalnością. Ponadto 

zaznaczyła, iż nie zakupywane są pozycje, typowo dla studentów z uwagi na to, iż są one w 

bardzo małym stopniu używane. Na zakończenie wypowiedzi podkreśliła, iż stara się 

doposażyć bibliotekę w nowości, z których korzystają czytelnicy, a więc w większości dla 

młodzieży, natomiast książki popularno-naukowe zakupywane są w bardzo znikomych 

ilościach. W tym miejscu członkowie komisji zaproponowali, aby wystąpić do GKRPA 

i poprosić o sfinansowanie zakupu książek dotyczących uzależnień i profilaktyki w tym 

zakresie.  

W toku dalszej wypowiedzi Pani Kierownik przedstawiła przedział wiekowy czytelników 

korzystających z zasobów biblioteki. W toku dalszej wypowiedzi Pani Kierownik 

poinformowała, iż są osoby korzystające z czasopism zgromadzonych w czytelni. Ponadto 

wyjaśniła, iż stałą formą stosowaną w celu promowania książki i czytelnictwa jest działalność 

wystawiennicza biblioteki, a więc tworzone są różnego rodzaju mini wystawki na temat 



pisarzy, czy też związane z świętami i imprezami okolicznościowymi. Dodała również, 

iż prowadzony jest kącik dla dzieci, a w okresie wakacji, czy też ferii organizowane są liczne 

atrakcje, między innymi wspólne czytanie, rysowanie, rozwiązywanie quizów, a także 

spotkania z ciekawymi osobami oraz udział w różnego rodzaju konkursach. Kontynuując swą 

wypowiedź zaznaczyła, iż z ważniejszych działań, jakie zostały przeprowadzone, 

to chociażby organizacja obchodów Powiatowego Dnia Bibliotekarza, spotkanie autorskie 

z Panią Jolantą Szwalbe, czy też młodym profesjonalistą Panem Jakubem Jakubowskim – 

artystą-grafikiem komputerowym, projektantem książek i prasy, animatorem kultury i baristą. 

Ponadto dodała, iż odbyły się również warsztaty tkackie realizowane przez Wiolettę Pisarską 

w zakresie małego projektu „Warsztaty tkackie - kultywowanie tradycyjnych zawodów 

i rzemiosła”, a także zorganizowano Gminny i Szkolny Konkurs Czytelniczy pt. „Czy znasz 

wiersze Jana Brzechwy”. 

W toku dalszej wypowiedzi Pani Krawczyk poinformowała, iż napływa wiele ciekawych 

ofert dotyczących organizowania spotkań autorskich, które, niestety generują duże koszty. 

Następnie dodała, iż sama stara się organizować różnego rodzaju spotkania, które nie 

generują znacznych kosztów, a cieszą się dużym zainteresowaniem, tak jak chociażby akcja 

Narodowego Czytania, podczas której czytane są utwory wybranego autora, czy też włączenie 

się do konkursu plastycznego pod hasłem „Pluszowy Miś” organizowanego z okazji 

obchodów Święta Pluszowego Misia. 

Następnie Przewodniczący Dobrowolski pytał o dane liczbowe dotyczące czytelników 

korzystających z zasobów bibliotecznych. 

Pani Kierownik odpowiadając na powyższe oznajmiła, że od początku tego roku 

zarejestrowano 1750 wypożyczeń dokonanych przez 540 czytelników.  

Ponownie głos zabrał Przewodniczący Dobrowolski, który popierał akcję „Dorośli czytają 

dzieciom”, proponował, aby zimą zorganizować wspólną akcję dorosłych i dzieci 

przypominającą stare bajki i baśnie.  

Kolejno głos zabrał radny Kowalczyk, który pytał o funkcjonowanie filii bibliotecznej 

w Chociwiu. 

Pani Kierownik odpowiedziała, że działanie tejże filii jest zasadne, gdyż cieszy się 

zainteresowaniem czytelników, ale dobrze byłoby przeprowadzić w tym budynku remonty, 

które znacznie poprawiłyby jego stan techniczny oraz wygląd.  

Kolejno głos zabrała Pani Anna Krześniak – p.o. Kierownika GOK, która poinformowała, 

że zachodzi potrzeba zakupu 100 szt. krzeseł, strojów ludowych dla członków zespołu, 

ponadto należałoby pomalować ściany w świetlicy przy GOK. 

W tym miejscu Przewodniczący Dobrowolski zaproponował, aby wystąpić do Wójta Gminy 

o przekazanie ok. 10 000 zł  na zakup w/w strojów, gdyż występy zespołu przyczyniają się do 

 szerzenia lokalnej kultury oraz promocji gminy Widawa.  

Powyższe poparli pozostali członkowie komisji. 

W toku dalszej wypowiedzi Pani Kierownik poinformowała o działaniach prowadzonych 

przez GOK. Oznajmiła, że odbył się finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, 

prowadzone są warsztaty plastyczne, ogłoszony został konkurs na Stół Wielkanocny oraz 

pisankę Wielkanocną. Ponadto oznajmiła, że wystawiono „Wesele folklorystyczne”, które 

cieszyło się dużym zainteresowaniem i będzie zagrana powtórka tego przedstawienia.  

Na 31 maja planowany jest festyn rodzinny, a w sierpniu będzie impreza110 lecia OSP 

Widawa, Zlot Motocyklowy, Dożynki Gminne w Restarzewie i w tych imprezach gdzie GOK 

będzie miał swój udział w przygotowaniach,. Ponadto działa szkoła tańca, kółka plastyczne, 

Wesołe nutki, grupa wokalna i teatralna, którą tworzą lokalni artyści. Następnie Pani 

Krześniak nawiązała do tematu orkiestry strażackiej i oznajmiła, że zatrudnia kapelmistrza, 

aby prowadził orkiestrę, ale brakuje osób zainteresowanych wskrzeszeniem tej orkiestry, 

chociaż nabór cały czas trwa.  

W toku dalszej wypowiedzi Pani Krześniak poinformowała, że w GOK spotyka się 

nieoficjalny Klub Seniora – Panie 50+. 



Powyższe podsumował Pan Dobrowolski – Przewodniczący komisji, który sygnalizował 

potrzebę zaprezentowania osiągnięć artystów z GOK Widawa nie tylko na naszym terenie, 

ale także poza granicami gminy.  

 

Ad. 2 

W tym punkcie obrad na posiedzeniu powitano Panią Anetę Namirowską – pracownika UG, 

która zgodnie ze swoim zakresem obowiązków odpowiada za działalność sportową na terenie 

gminy. 

Pani Namirowska, zgodnie z drugim punktem dzisiejszego porządku obrad przedstawiła 

sprawozdanie z wykonania budżetu przyznanego klubom sportowym w 2014 r. Oznajmiła, że 

ogólna kwota dotacji na poprzedni rok wyniosła 60 000,00 zł, z tego GKS Widawia otrzymał 

48 500,00 zł, GKS Chociw – 5 000,00  zł, Libero – 5 000,00 zł, LZS Chrząstawa – 1 500,00 

zł. Kontynuując temat Pani Namirowska poinformowała, że w ramach zeszłorocznego 

budżetu wydatkowano środki na zakup paliwa, nawozów, środków ochrony roślin, trawy 

boiskowej, farb, poza tym naprawiono kosiarkę, zakupiono ogrzewacz wody, 

współfinansowano IX edycję Biegu Pamięci Jana Pawła II, IV Supermaraton Jastrzębi 

Łaskich oraz zawody wędkarskie. 

Poza tym poniesiono wydatki związane z zatrudnieniem trenera, pokryto koszty zużytej 

energii elektrycznej oraz koszty wykonanych usług związanych z wywozem odpadów, 

wykonanych przeglądów technicznych, dokumentacji na remont trybun, demontaż starych 

siedzisk i montaż nowych, wykonanie piłkochwytów na stadionie.  

W toku dalszej wypowiedzi Pani Namirowska oznajmiła, że w lipcu 2014 r. miał miejsce 

jubileuszowy 25 Międzynarodowy Wyścig Kolarski „Solidarności” i Olimpijczyków. 

W Rynku Kościuszki znajdowała się Premia Specjalna i Lotny Finisz. Kolarze przejechali 

przez Widawę 3 razy. W tym przedsięwzięciu udział gminy wyniósł 3 000,00 zł. 

 

Ad. 3 

W tym punkcie obrad Pani Namirowska przedstawiła wykaz klubów, którym zostały 

udzielone dotacje na działalność sportową na 2015r.: klubowi Widawia przyznano kwotę 

44 000,00 zł, GKS Chociw – 10 000,00 zł, Libero – 6 000,00 zł, LZS Chrząstawa – 2 000,00 

zł i nowemu klubowi Huragan – przyznano kwotę 18 000,00 zł. 

 

W związku z wyczerpaniem tematyki przewidzianej na dzisiejsze posiedzenie oraz brakiem 

dodatkowych pytań Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych – Pan Piotr Dobrowolski 

zamknął obrady Komisji i podziękował wszystkim za uczestnictwo. 

Na tym protokół zakończono. 

Protokołowała: 

Emilia Konieczna        

Przewodniczący 

Komisji Spraw Społecznych 

         Piotr Dobrowolski 


