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PROTOKÓŁ Nr 54/2018 

z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu oraz Przestrzegania Prawa i Porządku 

Publicznego - odbytej w dniu  6 lipiec 2018 roku. 

Obecni na posiedzeniu członkowie komisji oraz goście zaproszeni wg załączonej listy 

obecności.  

Posiedzeniu przewodniczył Pan Tomasz Madej - Przewodniczący Komisji.  

Porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia Komisji. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji. 

4. Informacja na temat funkcjonowania Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skaryszewie i 

bibliotek szkolnych . 

5. Działania kulturalne realizowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Skaryszewie w 

2018 roku 

6. Działania Klubów Sportowych na terenie gminy i ich wyniki za I półrocze 2018 r.  

7. Informacja o przekazanych stypendiach dla sportowców. 

8. Analiza wykorzystania hal sportowych,   boisk oraz placów zabaw w szkołach na terenie 

Gminy.  

9. Sprawy różne. 

10. Sprawy bieżące. 

11. Zakończenie posiedzenia. 

 

Ad.1. 

- p. T.Madej – Przewodniczący Komisji – dokonał otwarcia 54 posiedzenia Komisji, 

stwierdzając quorum, przy którym Komisja może obradować i podejmować uchwały.  

 

STRESZCZENIE OBRAD: 

Ad.2.  

- p. T.Madej – Przewodniczący Komisji - przedstawił porządek obrad posiedzenia Komisji. 

Zapytał czy są uwagi do porządku obrad Komisji. Poddał pod głosowanie porządek obrad.    

Za – 8, p – 0, w – 0    

Komisja przyjęła przedstawiony porządek obrad jednogłośnie w głosowaniu jawnym.  

Ad.3.  

- p. T. Madej – Przewodniczący Komisji - zapytał czy są uwagi do protokołu Nr 53/2018 

z dnia 18 czerwca 2018r.  Uwag nie zgłoszono, p. Przew. poddał pod głosowanie protokół.  

Za – 7, p – 0, w – 1.  

Komisja przyjęła protokół większością głosów w głosowaniu jawnym.  

Ad.4.  

- p.D.Borkowicz –p.o Dyrektor MGBP – przedstawiła informację na temat funkcjonowania 

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skaryszewie i bibliotek szkolnych.(w załączeniu do 

protokołu). 

Poinformowała, że MGBP w Skaryszewie zatrudnia na pełnym etacie 3 osoby, 1 osoba na ¾ 

etatu, 1 osoba na ½ etatu.  

Obecnie jest prowadzony remont pomieszczenia biblioteki w Odechowie. 

- p.T.Madej – pyta, czy są pobierane opłaty za udostępnienie drukarki 3D oraz czy 

obcokrajowcy są zapisani jako czytelnicy w bibliotece publicznej.  Jaką wizje  pracy 

biblioteki widzi p.dyrektor. 

- p.J.Borkowicz - odp. że umowa podpisana w ramach Lokalne Centrum Kompetencji 

umożliwia udostępnienie bezpłatne korzystania z urządzenia wielofunkcyjnego (drukarka, 
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kserokopiarka i skaner). Ponieważ jest to projekt bezpłatny, umowa gwarantuje zapewnienie 

papieru i tuszu. Obcokrajowcy nie są czytelnikami biblioteki korzystają wyłącznie z internetu, 

który jest bezpłatny, jest prowadzony rejestr udostępnienia.         

- Został wydłużony czas pracy biblioteki w Skaryszewie, spowodował wzrost czytelnictwa 

natomiast praca zatrudnionych bibliotekarzy jest zgodna z kodeksem pracy. Praca w sobotę 

od 9 -14 bardzo się sprawdziła w praktyce jest duże zainteresowanie spośród czytelników. 

- będzie prowadzonych więcej spotkań autorskich, koszt jednego spotkania ok. 5000zł. 

- w filiach będzie prowadzonych więcej spotkań autorskich oraz teatrzyków dla dzieci.   

- na bieżąco są prowadzone opracowania nowych książek. 

- prowadzona jest promocja bibliotek w Gminie. 

 

Ad.5.  

- p.D.Borkowicz –p.o Dyrektor MGBP – przedstawiła  działania kulturalne realizowane przez 

Miejską Bibliotekę Publiczną w Skaryszewie w 2018 roku-(w załączeniu do protokołu). 

Ad.6. 

Działania Klubów Sportowych na terenie gminy i ich wyniki za I półrocze 2018 r. – 

przedstawił p.R.Karolak-(w załączeniu do protokołu). 

- p.D.Rogala – pyta odnośnie budowy budynku sportowego na stadionie w Skaryszewie oraz 

o możliwości pozyskania dotacji na ten cel. Czy zostały wprowadzone korekty do projektu 

budynku. 

- p.R.Karolak – odp. że projekt został opracowany, środki można pozyskać i Ministerstwa 

Sportu koszty kwalifikowalne wynoszą 50 % są dofinansowania na budowę bieżni i zadań  

lekkoatletycznych. Wniosek może zostać złożony jeśli zadanie jest umieszczone w budżecie.      

- korekty co do budowy budynku, polegają na dokonaniu podzielenia budynku, co daje 

możliwość ubiegania się o dotację z PROW. Koszt całkowity inwestycji 1 300 000zł.  

Ad.7. 

- p.R.Karolak – przedstawił informację o przekazanych stypendiach dla sportowców. 

Ad.8. 

- p.R.Karolak – przedstawił  analizę wykorzystania hal sportowych,   boisk oraz placów 

zabaw w szkołach na terenie Gminy-(w załączeniu do protokołu). 

Ad.9. 

Sprawy bieżące. 

-p.D.Rogala – wnioskuje o udzielenie na piśmie odpowiedzi w sprawie dot. określenia  

terminu zakupu stojaków rowerowych na które przeznaczono środki w budżecie w wysokości 

24 000zł. 

 

Ad.10.Zakończenie posiedzenia. 

Na tym zakończono 54 posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu oraz Przestrzegania 

Prawa i Porządku Publicznego.   

 

Protokołowała:                                                                      Przewodniczący Komisji: 

 

Barbara Malmon                                                                             Tomasz Madej 

 

 


