
Protokół Nr 3/15 

z posiedzenia Komisji Oświaty 

odbytego w dniu 9 lutego 2015 r. 
 

 

Kolejne posiedzenie Komisji Oświaty otworzył Pan Waldemar Semaszczuk – 

Przewodniczący komisji. Następnie powitał członków komisji i zaproszonych gości. 

W dalszej kolejności uzasadniając konieczność zamiany tematyki obrad wyjaśnił, iż 

należało przenieść punkt z miesiąca marca a zaplanowany na to posiedzenie temat przenieść 

właśnie na kolejny miesiąc. Ponadto zaznaczył, iż nie widzi potrzeby wizytacji bibliotek 

dlatego też Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej na miejscu przedstawi działalność swej 

jednostki oraz podległej filii bibliotecznej mieszczącej się w Chociwiu. Wobec powyższego 

odczytał proponowany porządek obrad przedstawiający się następująco: 

 

1. Analiza działalności bibliotek na terenie gminy. 

2. Sprawy bieżące i różne.  

 

Do porządku obrad członkowie komisji nie zgłosili żadnych uwag i został przyjęty 

jednogłośnie przez wszystkich członków komisji obecnych na sali (nieobecny radny Marcin 

Janiak). 

Następnie Przewodniczący Komisji przystąpił do zatwierdzenia protokółu 

z poprzedniego posiedzenia. Do przedstawionego protokołu z poprzedniego posiedzenia nie 

wnoszono uwag i został on przyjęty przez wszystkich członków komisji obecnych na sali 

(nieobecny radny M. Janiak). 

 

Ad. 1 

Przystępując do realizacji obrad Przewodniczący komisji poprosił o zabranie głosu Panią 

Anetę Krawczyk – Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej i przedstawienie działalności 

nadzorowanej przez nią jednostki. 

W pierwszej kolejności Pani A. Krawczyk zaznaczyła, iż nadzoruje również działalność filii 

bibliotecznej mieszczącej się w miejscowości Chociw. Następnie poinformowała, iż środki na 

funkcjonowanie obu placówek pochodzą z budżetu gminy. Ponadto 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 w ostatnim okresie udało się spieniężyć około 2 ton. Następnie zaznaczyła, 

iż wystąpiono również 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 

a także poinformowała, iż na okres trzech miesięcy zatrudniona była również osoba, która 

odbywała staż w bibliotece w Widawie. Następnie na prośbę radnego Ryszarda Bruzdy – 

Przewodniczącego Rady poinformowała o liczbie czytelników korzystających 

z księgozbiorów zarówno w Widawie, jak i w Chociwiu. 

Z kolei radny Mateusz Barwaśny zwrócił się z zapytaniem o tematykę księgozbiorów 

a mianowicie jaka jest przeważająca i czy są jakieś zbiory specjalistyczne. 



Odpowiadając na powyższe Pani Krawczyk wyjaśniła, iż tematyka jest bardzo zróżnicowana 

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. 

Następnie na prośbę Przewodniczącego Rady Pani Kierownik przedstawiła przedział 

wiekowy czytelników. Natomiast na pytanie dotyczące częstotliwości wypożyczeń wyjaśniła, 

iż jest to bardzo zróżnicowane, gdyż są osoby, które sporadycznie korzystają z usług 

biblioteki i są osoby bardzo często goszczące w placówce a zdarzają się również tacy 

czytelnicy, którzy z uwagi na problemy z dojazdem wypożyczają kilka pozycji na raz. 

Następnie wyjaśniła, iż na stanie biblioteki znajduje się wiele pozycji książkowych, z których 

nikt nie korzysta w związku z czym są one ubytkowane. Ponadto zaznaczyła również, iż są 

osoby, które nie oddają książek w terminie. Dodała następnie, iż wobec takich osób nie 

stosowane są żadne upomnienia ani też kary pieniężne, lecz telefonicznie, czy też w inny 

skuteczny sposób informowane są o konieczności zwrócenia wypożyczonej pozycji, gdyż 

jakiekolwiek kary mogłyby wpłynąć na utratę czytelników. Następnie poinformowała 

w jakich godzinach czynne są biblioteki, zaznaczając, iż wybrano taki przedział godzinowy, 

który odpowiada większości osób korzystających z usług tych placówek. W toku dalszej 

wypowiedzi Pani Kierownik zaznaczyła, iż są osoby korzystające z czytelni na potrzeby, 

której zaprenumerowano również dwa popularne czasopisma. Ponadto wyjaśniła, iż stałą 

formą stosowaną w celu promowania książki i czytelnictwa jest działalność wystawiennicza 

biblioteki a więc tworzone są różnego rodzaju miniwystawki 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 obyły 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 tym miejscu radna Dorota Drabent powołując się na przykład działalności, jaka 

prowadzona jest w sąsiedniej gminie, wyjaśniła, iż można byłoby zapoczątkować akcję 

zachęcającą mieszkańców do tworzenia własnych wierszy, które mogłyby być 

zaprezentowane chociażby na wieczorku poetyckim, gdyż zna osoby, które są utalentowane i 

być może chciałyby się rozwijać w tym kierunku a nie mają obecnie ku temu okazji. 

W powyższym temacie wywiązała się krótka dyskusja, w trakcie której radni podsuwali inne 

pomysły, które mogłyby być realizowane w ramach działalności bibliotek. Z kolei Pani 

Krawczyk zaznaczyła, iż napływa wiele ciekawych ofert dotyczących organizowania spotkań 

autorskich, jednakże wiąże się to z dość dużymi kosztami. Następnie dodała, iż sama stara się 

organizować różnego rodzaju spotkania, które nie generują dużych 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. 

W toku dalszych obrad Przewodniczący Komisji zwrócił się zapytaniem dotyczącym zmiany 

siedziby biblioteki w Widawie a mianowicie, czy nastąpiła poprawa warunków i czy 

przeprowadzka nie wpłynęła na zmniejszenie frekwencji czytelników. 

W odpowiedzi na powyższe Pani Krawczyk wyjaśniła, iż zmiana siedziby miała miejsce 

w okresie, kiedy ona nie była jeszcze zatrudniona w bibliotece, jednakże z informacji 

czytelników wnioskuje, iż są oni zadowoleni, gdyż dla wielu dużym utrudnieniem było 

pokonanie bardzo stromych schodów a dodatkowym atutem jest większa powierzchnia 

obecnego lokalu. Następnie poinformowała zebranych, iż rozpoczęto wprowadzanie 

księgozbioru do programu MAK +, czyli elektronicznego, zintegrowanego systemu 

bibliotecznego, służącego do zarządzania biblioteką i jej zbiorami. W toku dalszej 

wypowiedzi zasygnalizowała konieczność poprawy warunków lokalu, w którym mieści się 

siedziba filii bibliotecznej. Wyjaśniła mianowicie, iż klatka schodowa od bardzo wielu lat nie 

była odnowiona, czy też nie przeprowadzono żadnej modernizacji instalacji elektrycznej. 

Dodatkowo przedstawiła problem samego wejścia do budynku, gdyż z jednej strony 

ograniczany jest on poprzez notoryczne zamykanie furtki przez jedną z lokatorek tego 

budynku a z drugiej zaś przez przebywającego tam psa, którego nie tylko obawiają się 

czytelnicy, jak również Pani pracująca w tej bibliotece. 

W związku ze zgłoszonymi uwagami członkowie komisji podczas krótkiej dyskusji poddali 

pod głosowanie wniosek o zbadanie stanu technicznego budynku, w którym mieści się filia 

biblioteczna w Chociwiu (m.in. zaniedbana klatka schodowa, wadliwa instalacja elektryczna), 

który został przyjęty 4 głosami „za”. 

 

Ad. 2 

W kolejnym punkcie członkowie komisji podjęli temat wydatków, jakie ponoszone są na 

oświatę a zwłaszcza na dodatki wyrównawcze dla nauczycieli. W trakcie tej dyskusji radni 

zgodnie uznali, iż należy przeanalizować w jaki sposób naliczane są te dodatki i jakie należy 

podjąć działania aby nie było potrzeby ich wypłacania. 

 

W związku z wyczerpaniem tematyki przewidzianej na dzisiejsze posiedzenie oraz brakiem 

dodatkowych pytań Przewodniczący Komisji Oświaty – Pan Waldemar Semaszczuk zamknął 

kolejne obrady Komisji i podziękował wszystkim za uczestnictwo. 

Na tym protokół zakończono. 

 

Protokołowała: 

Jolanta Szuleta             Przewodniczący Komisji Oświaty 

 

       Waldemar Semaszczuk 


