
PROTOKÓŁ 
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu,  

Zdrowia i Opieki Społecznej 
Rady Gminy Kołbaskowo 

w dniu 24 luty 2011 r. 
 
 

Posiedzenie otworzyła i poprowadziła Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, 
Zdrowia i Opieki Społecznej p. Iwona Wierzbicka. Obecni byli wszyscy członkowie Komisji. 

W posiedzeniu uczestniczyli również: Wójt p. Małgorzata Schwarz, Przewodniczący Rady 
Gminy p. Ryszard Wierzbicki oraz Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej p. Wiesława 
Czubak. 

 
Spotkanie poświęcone było zaopiniowaniu projektów uchwał przygotowanych na V sesję 

Rady Gminy oraz zapoznaniu się i zaopiniowaniu sprawozdania z działalności Gminnej 
Biblioteki Publicznej za 2010 rok. 

 
1. 
W pierwszej części posiedzenia członkowie Komisji zajęli się analizą sprawozdania  

Gminnej Biblioteki Publicznej za rok 2010. 
Radny Grzegorz Smolicz zauważył, że strona internetowa biblioteki jest bardzo uboga, 

informacji jest niewiele i nie zmieniają się, natomiast adres internetowy podany na stronie, 
fizycznie nie istnieje.  

Dyrektor Biblioteki pani Wiesława Czubak  odpowiedziała, że nie zwróciła na to uwagi. 
Radny Smolicz poinformował, iż wysłał kiedyś do pani Dyrektor maila informacyjnego o 

możliwości otrzymania dotacji na działalnośd i rozwój biblioteki i zapytał czy pani Dyrektor 
korzysta ze strony www. biblioteki. org, na której są informacje o bardzo ciekawych 
programach dofinansowujących rozwój bibliotek, szkolenia. 

Pani Dyrektor odpowiedziała, iż o tym słyszała i ostatnio do biblioteki dotarło pismo z 
Książnicy w tej sprawie. Jeśli chodzi o dotacje z Unii to jest to wielki kłopot. Pani Dyrektor 
stwierdziła, iż trudno jest jej powiedzied jak miałby wyglądad rozwój biblioteki o tak małej 
powierzchni jak ta w Kołbaskowie. Kto miałby się zająd tymi wnioskami, gdyż ona tego nie 
potrafi. Poinformowała, że jest bibliotekarką i zajmuje się zakupami, opracowaniem 
księgozbiorów, sprawozdawczością itd. jeździ do Polic, czy do Książnicy jak trzeba i wtedy już 
trzeba bibliotekę zamknąd. Problemem jest mały metraż pomieszczeo bibliotecznych. W 
Przecławiu został zaplanowany Internet, ale w tak małych pomieszczeniach zmieści się tylko 
jeden komputer, gdyż jest to praktycznie kącik czytelniczy. Jeśli chodzi o rozwój faktyczny 
biblioteki jako instytucji samodzielnej i dużej, to tego rozwoju pani Dyrektor nie widzi, chyba, 
że te dofinansowania do szkoleo lub do Internetu- to tutaj widzi p. Dyrektor sens korzystania 
z dopłat.  

 
Radny Smolicz zapytał, czy kwota wykazana w pozycji „obsługa informatyczna” 2.000,00 

złotych, obejmuje koszty utrzymania strony internetowej i koszty założenia skrzynki 
mailowej, która faktycznie nie istnieje. 

Pani Dyrektor odpowiedziała, iż tym zajmuje się pan informatyk. 
  


