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Protokół nr  22/2013 
z  posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Gminy 

Poczesna z dnia 18 kwietnia 2013 roku. 
 
Obecni wg załączonej listy obecności. 
 
Porządek  posiedzenia: 
 

1. Analiza i ocena działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w 2012 roku.  

2. Omówienie projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci prowadzonych 

przez Gminę szkół podstawowych i gimnazjów oraz granic obwodów.  

3. Sprawy różne. 

 

Ad. 1 
 
Sprawozdanie z  działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w 2012  roku przedstawiła 
Dyrektor Jolanta Szczepanik.  
Podczas omawiania dyrektor m.in. poinformowała, że podejmowane są działania 
zwiększające zadowolenie ze świadczonych usług oraz umożliwiające większy 
dostęp do książki i informacji poprzez prowadzenie prac związanych z informatyzacją 
i komputeryzacją, tworzenie katalogów on-line. W roku sprawozdawczym przybyło 
ogółem 1914 woluminów w tym z funduszy samorządu zakupiono 1376 woluminów 
na sumę 30 219,87 zł,  z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 432 
woluminy na sumę 7 500,00 zł, z darów otrzymano 106 woluminów. Stan zbiorów na 
koniec 2012 roku wynosił 68 135 zł woluminów. Dyrektor podkreśliła , że mimo 
kryzysu czytelnictwa biblioteka odnotowała wzrost czytelników o 40 osób 
 w porównaniu do roku ubiegłego. Wyniki czytelnicze plasują Gminną Bibliotekę 
Publiczną na pierwszym miejscu w Powiecie Częstochowskim oraz wysoko  
w rankingu bibliotek w województwie. Na zakończenie dyrektor podziękowała 
Wójtowi i Radzie Gminy za rozumienie potrzeb czytelniczych i przekazywanie na 
rzecz bibliotek i czytelnictwa w gminie środków finansowych, dzięki którym biblioteki 
stają się ośrodkami wszechstronnej informacji, kultury, edukacji, miejscami 
aktywizacji środowiska lokalnego. 
 
- Sekretarz Gminy, Renata Smędzik odczytała pismo z Biblioteki Śląskiej  dotyczące 
oceny pracy Gminnej Biblioteki Publicznej  w Poczesnej. 
 

Roczne sprawozdanie finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Poczesnej za 2012 
rok omówił Główny księgowy, Marcin Huras. 
 
Głos zabierali: 
- Iwona Choła zapytała co było przyczyną zakupu mniejszej liczby książek  
w porównaniu do roku 2011. 
- Dyrektor, Jolanta Szczepanik wyjaśniła, że w 2012 roku realizowane były 2 projekty 
w ramach PROW pt.: „Do biblioteki po drodze nie mijam wchodzę; Biblioteka 
miejscem spotkań” oraz „Lato z książką” , które wymagały zabezpieczenia  własnych 
środków. W związku z tym nie było możliwości zaangażowania wolnych środków na 
zakup książek. 
- Iwona Choła pogratulowała pozytywnej oceny wystawionej przez Bibliotekę Śląską, 
podziękowała za sprawozdanie i owocną pracę nad zaszczepianiem w dzieciach 
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sympatii do książki od najmłodszych lat. 
 
Na tym dyskusję zakończono. 
Komisja pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z działalności i sprawozdanie 
finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Poczesnej. 
 
Ad. 2 

Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci prowadzonych przez Gminę szkół 

podstawowych i gimnazjów oraz granic obwodów przedstawiła kierownik SAPO – 

Grażyna Rakowska. 

 

Głosu nikt nie zabrał. 

Komisja jednogłośnie  pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały. 

 

Ad. 3 

Przewodnicząca Komisji przedstawiła pisma jakie wpłynęły do Komisji min.: 

- odpowiedzi Wójta na wnioski Komisji  z dnia 26 marca 2013 roku. 
- od Wójta gminy Poczesna w sprawie ustalenia strategii organizacji letnich imprez 

na terenie gminy Poczesna.  

 

Głos zabierali: 

- Sekretarz gminy poinformowała, że jest już wstępny projekt Dni Gminy Poczesna  

w terminie 22-23 czerwca. W organizację zaangażowane będą zespoły działające 

przy GCKIiR, szkoły, koła gospodyń, organizacje pozarządowe i miejscowa 

społeczność. W te dni gościć  będą w naszej gminie artyści różnych dziedzin tj.  

Teresa Dzielska – aktorka, Juliusz Ursyn Niemcewicz – tenor, Jerzy Kędziora – 

rzeźbiarz, Mariusz Chrzastek – rzeźbiarz, Marcin Wolski – pisarz, satyryk, Jacek 

Frankowski – karykaturzysta, Aleksander Żakowicz- fotograf, Waldemar Ochnia – 

satyryk, parodysta, Jacek Łydźba malarz, TSG Acoustic Trio – zespół muzyczny. 

W te dni odbędą się także rozgrywki sportowe i turniej sołectw. 

Sekretarz gminy poinformowała także o koncercie rodzinnym, który odbędzie się  

w hali sportowej 29 maja z udziałem Ks. Bp. Antoniego Długosza. 

- Marian Kołodziej zapytał czy będą festyny w sołectwach i jak będą one 

finansowane. 

- Sekretarz gminy odpowiedziała, że lokalne środowiska mogą organizować festyny, 

ale bez pomocy środków z budżetu gminy. 

Na tym dyskusję zakończono. 

Na tym Komisja zakończyła posiedzenie.       

Przewodnicząca Komisji Oświaty,  

Kultury, Sportu i Rekreacji 

 

Protokół sporządziła:                                          Iwona Choła                                           

 

Magdalena Caban           


