
Protokół Nr 15/14 

z posiedzenia Komisji Oświaty 

odbytej w dniu 25 marca 2014 r. 
 

Posiedzenie Komisji Oświaty otworzył Pan Zbigniew Krzyżański – Przewodniczący 

tejże komisji, który na wstępie swego wystąpienia powitał członków komisji oraz 

zaproszonych gości. W dalszej kolejności stwierdził kworum niezbędne do obradowania 

i zaprezentował proponowany porządek obrad, który przedstawiał się następująco: 
 

1. Analiza działalności bibliotek na terenie gminy. 

2. Sprawy bieżące i różne. 

 

Do przedstawionego porządku obrad członkowie komisji nie zgłosili żadnych uwag 

i został przyjęty jednogłośnie. 

Następnie Przewodniczący Komisji przystąpił do zatwierdzenia protokółu z poprzedniego 

posiedzenia. Dodał, że protokół był w Urzędzie Gminy wyłożony do wglądu wcześniej, poza 

tym wyjaśnił, iż jest możliwość zapoznania się z jego treścią w dniu dzisiejszym. 

W związku z tym, że do protokółu z poprzedniego posiedzenia nie zgłaszano żadnych uwag, 

protokół został przyjęty jednogłośnie. 
 

Ad. 1 

Na posiedzeniu powitano Panią Anetę Krawczyk – p.o. Kierownika GBP, która przedstawiła 

radnym działalność bibliotek z terenu gminy Widawa za 2013 r. 

Oznajmiła, że środki na funkcjonowanie bibliotek pochodzą z budżetu gminy i wyniosły 

100 000 zł. Na zakup nowych książek przeznaczono kwotę 3 615 zł. Dodała, że zakupiono na 

potrzeby biblioteki skrzynię na książeczki dla dzieci, materiały do zabaw dla dzieci, drabinę 

aluminiową, tablicę korkową oraz inne materiały związane z organizowaniem spotkań 

bibliotecznych. Kontynuując Pani Kierownik poinformowała, że w roku ubiegłym nie 

przeprowadzano żadnych remontów w lokalu biblioteki, gdyż nie było takiej potrzeby, toteż 

nie odnotowano kosztów związanych z tymi pracami. Jeżeli chodzi o kadrę pracowniczą, to 

GBP przy pomocy PUP zorganizowała 1 staż pracowniczy, zatrudniła księgową na 1/8 etatu 

oraz sprzątaczkę na ¼ etatu, oznajmiła Pani Krawczyk. W toku dalszej wypowiedzi Pani 

Kierownik oznajmiła, że rozpoczęta w 2012 r. zbiórka makulatury była również 

kontynuowana w roku 2013 i  cieszyła się dużym powodzeniem. Poza tym trwała akcja 

związana z apelem skierowanym do czytelników o przekazywanie książek ze swoich 

domowych zbiorów domowych, które są już przeczytane i mogą służyć innym. Ponadto Pani 

Kierownik poinformowała, że w 2013 r. w bibliotece w Widawie ubytkowano 1002 

woluminy, a w Chociwiu 205 woluminów. Kontynuując Pani Kierownik poinformowała, że 

na potrzeby czytelników prenumerowane jest czasopismo – „Polska – Dziennik Łódzki”, 

natomiast w darze od GBP w Łasku otrzymujemy Panoramę Łaską oraz Ziemię Łódzką. 

Następnie Pani Kierownik przedstawiła liczbę czytelników korzystających ze zbiorów 

bibliotek (w Widawie i Chociwiu), która to zmniejszyła się w stosunku do roku 2012 o 18 

osób. Biblioteka prowadzi również działalność informacyjną poprzez udostępnianie 

księgozbioru podręcznego, którego stan na 31.12.2013 r. w Widawie wyniósł 386 

woluminów, a w Chociwiu 157 woluminów. Poza tym zasoby biblioteki obejmują liczne 

kwerendy, m.in. w zakresie ziołowych dekoracji, olejków eterycznych stosowanych w 

masażu, kapliczek i legend widawskich, wegetarianizmu i weganizmu i innych. Oprócz 

udostępniania książek, biblioteka była organizatorem lub współorganizatorem następujących 

imprez: Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Kobiet, 

Światowy Dzień Książki, Obchody – Dni Widawy, Obchody Narodowego Święta 

Niepodległości, Spotkanie wigilijne. 



Ad. 2 

W tym punkcie obrad Pani Sekretarz zapoznała radnych ze sprawą Pana Wieczorka z Woli 

Kleszczowej, który zarzuca, że jest narażony na spożywanie zanieczyszczonej wody. 

Następnie głos zabrał radny Marcin Janiak, który nawiązał do awarii traktorka i potrzeby 

wykonania szybkiej naprawy, gdyż zachodzi potrzeba koszenia trawy na stadionie.  

 

Następnie w związku z wyczerpaniem tematyki przewidzianej na to posiedzenie oraz brakiem 

dodatkowych pytań Przewodniczący podziękował wszystkim za uczestnictwo i zamknął 

kolejne obrady Komisji Oświaty. 

Na tym protokół zakończono. 

 

Protokołowała: 

Emilia Konieczna       Przewodniczący Komisji Oświaty 
 

                                                                         Zbigniew Krzyżański 


