
                                                                          Gorzyce dnia 11.05.2020 

 

PROTOKÓŁ  

Komisji Rewizyjnej 

z kontroli w Gminnej Bibliotece Publicznej 

w Gorzycach  

z/s w Rogowie 

 

Skład komisji rewizyjnej: 

1. Stanisław Zbroja – przewodniczący Komisji 

2. Katarzyna Koczwara – zastępca przewodniczącego Komisji 

3. Alicja Lenczyk – członek Komisji 

4. Piotr Zimny - członek Komisji 

Data rozpoczęcia kontroli: 04 marca 2020 

Imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu  

     mgr Anna Jęczmionka - dyrektor 

Wyjaśnień w trakcie kontroli udzielali: 

1. mgr Anna Jęczmionka - dyrektor 

2. mgr Jolanta Kłosok – główna księgowa 

3. mgr Justyna Lazar - bibliotekarz 

4. Joanna Ciuberek – bibliotekarz 

5. Alicja Hiltawska -  kierownik filii w Olzie 

6. Iwona Piecha - kierownik filii w Turzy Śl. 

7. Edyta Piecha – kierownik filii w Czyżowicach 

8. Sylwia Margiciok - kierownik filii w Gorzycach 



Przedmiot kontroli: 

• analiza gospodarki finansowej i zatrudnienia, 

• zapoznanie się ze stanem czytelnictwa w Bibliotece i filiach, 

• przegląd filii Biblioteki Gminnej, 

• przegląd pomieszczeń siedziby głównej i pomieszczeń filii. 

 

Dokonano kontroli w Gminnej Bibliotece Publicznej z siedzibą w Rogowie przy ul. Szkolnej 

3a oraz filii w Czyżowicach, Gorzycach, Olzie i Turzy Śl.  

GBP powstała w 1952 r. Od 2008 r. jej siedziba znajduje się  w Rogowie 

Komisja Rewizyjna  analizowała gospodarkę finansową i działalność statutową biblioteki. 

Koszty bieżącej działalności statutowej w roku 2019 wyniosły 485.330,37 zł. w tym koszty 

wynagrodzeń wraz z pochodnymi wyniosły 372.667,82 zł. 

Zatrudnienie: 13 osób na 6,8 etatu (dyrektor 1 et., księgowa 0,5 et. bibliotekarz 4,5 et., 

specjalista ds. organizacyjno-administracyjnych 0,25 oraz sprzątaczka i palacz CO 

Księgozbiór Biblioteki Gminnej i jej filii na dzień 31.12 2019 roku wynosił  89.981 książki.  

Wydatki na materiały biblioteczne w okresie roku 2019 wyniosły 31.770 zł. 

Szczegółowe wydatki przedstawia  załącznik nr 1 do protokołu.. 

Biblioteka w 2019 r. prenumerowała  27 tytułów czasopism bieżących na łączną kwotę  

 2.786 zł..  Czasopisma „ U NAS”,  „Wieści Powiatu Wodzisławskiego”  i „Śląsk” 

Biblioteka Gminna oraz jej filie otrzymują gratis. 

          Biblioteka Gminna oraz jej filie  mają zarejestrowanych łącznie 2.371 czytelników 

aktywnie wypożyczających książki i korzystających z czytelni. 

Wg grup wiekowych czytelnictwo przedstawia się następująco : 

- do lat 5 - 17 

- 6-12 lat - 454 

- 13-15 lat - 241 



- 16 -19 lat - 227 

- 20-24 lat - 151 

- 25-44 lat - 676 

- 45-60 lat - 363 

- powyżej 60 lat - 242 

Z w/w grup wiekowych  czytelnicy wypożyczający książki  to : 

- osoby uczące się – 1017 czytelników 

- osoby pracujące – 812 czytelników 

-  pozostali – 542 czytelników                                                                                                                      

W roku 2019 liczba odwiedzin w bibliotece oraz jej filiach wynosiła 15.767 czytelników.   

Liczba wypożyczeń na zewnątrz wynosiła  61.931 książek oraz w czytelni 1.082 książki . 

Wypożyczenie czasopism przedstawia się następująco: 

- ogółem wypożyczono 3.398 egzemplarzy czasopism z czego na zewnątrz wypożyczono 

1.672 egz. oraz na miejscu 1.726 egz. 

Łącznie udzielono 1.090 informacji  bibliograficznych, statystycznych, edukacyjnych, 

kulturalnych itp. 

W roku 2019 dla Biblioteki Gminnej i jej filii zakupiono 1527 książek za łączną kwotę       

36.841 zł., w tym: 

- 763 szt. o wartości 19.110 zł. ze środków gminnych, 

- 482 szt. o wartości 12.660 zł. ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

- 282 szt. o wartości  5.071 zł. – darowizny, sponsoring i granty. 

Stan księgozbioru ,wartość zakupów , ilość czytelników oraz stan zatrudnienia na dzień 

31.12.2019 w poszczególnych placówkach przedstawia się następująco: 

 

Miejscowość Stan książek Aktywni 

czytelnicy 

Zakup/kwota zatrudnienie 

Rogów 21.319 911 319/8906 zł 2,75 et. + 0,5et. 

Czyżowice 15.500 558 254/6167 zł. 0,75 et. +0,25et 

Gorzyce 21.270 434 260/6500 zł. 0,75 et. +0,25et 

Turza Śl. 10.947 240 206/5100 zł. 0,5 et + 0,25 et. 

Olza 20.895 228 206/5097 zł. 0,5 et + 0,25 et. 



 

Działalność Gminnej Biblioteki Publicznej. 

Praca biblioteki przebiega bez zakłóceń. W okresie wakacji 2019 przeprowadzono spis 

kontrolny księgozbioru. Biblioteka odnotowuje duże zainteresowanie społecznymi imprezami 

kulturalnymi, współpracuje z licznymi instytucjami, m.in.: przedszkola i szkoły gminne,  

Gminne Centrum Kultury, w tym świetlice wiejskie, Ognisko Muzyczne w Rybniku, 

Towarzystwo Przyjaciół Betlejem w Ostrawie, Towarzystwo Kulturalne Polsko-Czeskie, LGD 

„Morawskie Wrota”, Koło Emerytów i Rencistów, Koło Pszczelarzy, Gminne Biblioteki w 

Lubomi i Godowie , WOLO i ZOL w Gorzycach, parafia w Rogowie, Mniejszość Niemiecka 

z Rogowa.  GBP bardzo mocno angażuje się w rozpowszechnianie czytelnictwa wśród 

społeczeństwa od jego najmłodszych lat - jak wykazano wyżej- oraz dostarcza książki do domu 

osobom starszym, niepełnosprawnym i chorym w ramach usługi „Książka na telefon”. W celu 

zwiększenia liczby czytelników organizuje  się spotkania o różnorodnej tematyce. Biblioteka 

Gminna i jej filie współpracują z organizacjami lokalnymi , amatorami i profesjonalistami w 

dziedzinie kultury . Kilka razy w roku organizuje się koncerty, wystawy, kiermasze i inne 

imprezy okolicznościowe. Biblioteka bierze udział w czytelniczych akcjach ogólnopolskich. 

Pracownicy Biblioteki biorą udział w odpowiednich szkoleniach i innych formach 

doskonalenia zawodowego. 

 

Inicjatywy kulturalne, edukacyjne, oświatowe : 

* Wolontariat uczniów ze Szkoły Podstawowej w Rogowie przez cały rok szkolny 2019. 

* Ognisko muzyczne przez cały rok szkolny 2019 – gitara. 

* Wystawa prac Janusza Węgrzyka - ozdobne koperty, torby ekologiczne i płaskorzeźby                            

    w drewnie . 

* Kiermasz charytatywny biżuterii używanej. 

* Ferie w Bibliotece z Kubą i Bubą. 

* Bal przebierańców dla najmłodszych “Piraci z Karaibów”. 

* Tłusty Czwartek - spotkanie Koła emerytów i Rencistów Górniczych im. Św. Barbary  



    Parafii Rogów. 

* Lekcje biblioteczne przedszkolaków z Rogowa - Spotkanie na Czytanie (bajek). 

* Wystawa obrazów haftu krzyżykowego Blandyny Karwot “Igła z Nitką”. 

* Kiermasz ozdób wielkanocnych WOLO i ZOL w Gorzycach. 

* Lekcje biblioteczne przedszkolaków z Rogowa - zabawy z chustą i tunelem KLANZA 

* Lekcje biblioteczne z okazji Dnia Książki i Dnia Bibliotekarza. 

* Konkurs powiatowy “Kapliczki i krzyże przydrożne - małe formy architektury sakralnej” – 

   przy współpracy z SP w Rogowie. 

* Wystawa pokonkursowa kapliczek i krzyży. 

* Wystawa toreb ekologicznych, wykonanych przez uczniów SP w Rogowie. 

* Zbiórka makulatury dla SP w Rogowie. 

* Współudział pracowników biblioteki Gminnej oraz jej filii i w organizacji dożynek  

    gminnych . 

* Miesięczny cykl lekcji bibliotecznych dla uczniów SP w Rogowie i przedszkolaków                            

   z Rogowa. 

* Wystawa prac Marioli Sasuła i pensjonariuszy WOLO i ZOL Gorzyce – pejzaże. 

* Koncert zespołu SKWER. 

* Spotkanie z Mikołajem dla najmłodszych czytelników. 

* Kiermasz bożonarodzeniowy z WOLO i ZOL w Gorzycach. 

Gminna Biblioteka Publiczna ma swoją stronę internetową:  http://www.bibliotekagorzyce.pl/ 

Komisja Rewizyjna odwiedziła oprócz Biblioteki Gminnej jej filie  w kolejności: Olza, Turza 

Śl., Czyżowice i Gorzyce. W każdej placówce wysłuchano kierownika oraz przeprowadzono 

wizję pomieszczeń.  

     

 WNIOSKI  

http://www.bibliotekagorzyce.pl/


Komisja Rewizyjna Rady Gminy Gorzyce po zapoznaniu się z dokumentacją oraz na podstawie 

przeprowadzonych rozmów i wizji nie wnosi uwag i pozytywnie ocenia pracę                           

irealizację zadań statutowych przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Gorzycach z/s w Rogowie 

oraz jej filii. 

Pracownicy są zaangażowani i oddani pracy. Podejmują  działania dla zaspokojenia 

społecznych potrzeb w dziedzinie czytelnictwa i kultury. Skupiają wokół siebie miłośników 

książek, angażują się w rozwijanie czytelnictwa wśród całej społeczności, także tych 

najmłodszych. 

Ze względu na sytuację epidemiologiczną kontrolę przerwano i zakończono dopiero w dniu           

08. 05. 2020 r. 

 

Podpisy osób udzielających wyjaśnień:                 Podpisy osób kontrolujących:  

 

1) ….............................................................. 1) …................................................................  

2) …............................................................. 2) …................................................................      

3) …..............................................................3) …...........................................................…      

 4) …………………………………………4) …………………………………………….  

 

 

 

 

  

 


