Rada Miejska w Serocku
Komisja Rewizyjna

8 Posiedzenie w dniu 24 wrzeinia 2019
Obrady rozpoczeto 24 wrzeinia 2019 o godz. 15:30, a zakohczono o godz. 16:52 tego samego
dnia.
W posiedzeniu wzielo udzial 4 czlonkow.

-

Obecni:

1. Teresa Krzyczkowska
2. Gabriela Ksirlzyk
3. Slawomir Osiwata

4.

. . .

5.
6. Krzysztof Zakolski

W posiedzeniu udzial wzieli takie:
1. Renata Mulik-Dyrektor Centrum Kultury i Czytelnictwa

2. Iwona Makowska- gtowna ksiegowa CKiCz
1. Otwarcie posiedzenia i pnyjecie porzqdku obrad.
Przewodniczqcy Komisji Stawomir Osiwala otworzyl posiedzenie, powital
wszystkich zebranych, poinforn~owal~
i e w komisji bierze udzial4 radnych.

Przewodniczqcy Komisji przedstawil porzgdek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i przyjecie porzgdku obrad.
2. Kontrola problemowa dotyczqca realizacji zadari i funkcjonowania Centrum Kultury i
Czytelnictwa.
3. Przyjecie protokolow z posiedzen Komisji w
dniach:14.01.2019r.,15.02.2019r.,25.02.2019r.,22.03.2019r.,9.05.2019r.,30.05.2019r.,
9.09.2019r.
4. Sprawy rbzne.
5. Zamkniecie posiedzenia.

2. Kontrola problemowa dotyczqca realizacji zadai i funkcjonowania Centrum
Kultury i Czytelnictwa.

Dyrektor CKiCz Renata Mulik przedstawila zakres dziaiania Centrum Kultury i
Czytelnictwa. Na podstawie Uchwaly nr 465/LV2014 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30
czenvca 2014r., z dniem 1 stycznia 20 15 roku dokonano polqczenia sarnorzqdowych
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instytucji kultury- OSrodka Kultury oraz Biblioteki Publicznej w jednq samoqdowq
instytucjq kultury o nazwie: Centrum Kultury i Czytelnictwa. Do zadari Centrum nalea
prowadzenie wielokierunkowej dzialalnoici rozwijajqcej potrzeby kulturalne i czytelnicze
mieszkaric6w oraz pelnienie fUnkcji informacyjnej na rzecz mieszkaric6w gminy, w
szczeg6lnoSci dzieci i dodzieky, a tak2e upowszechnianie i promocja kultury lokalnej w
kraju i zagranicq. Szczeg6lowe zadania okreila statut. Przejecie przez Centrum mienia
oraz z o b o w i m i wierzytelnoSci $czonych instytucji kultury nastqpilo z chwilq wpisania
Centrum do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez gminq Serock. Przejvie
mienia oraz z o b o w i m i wierzytelnoSci nastqpilo na podstawie sprawozdah finansowych
o m protokol6w zdawczo-odbiorczych tqczonych instytucji, spoqdzonych zgodnie z
zasadami rachunkowofci. Zatqcznikiem do Uchwaly nr 4655W2014 jest Statut Centrum
Kultury i Czytelnictwa, celem dzialania Centrum jest w szczcg6lnoSci prowadzenie
wielokien~nkowejdzialalnoSci rozwijajqcej i zaspokajqcej potrzeby kulturalne i
czytelnicze mieszkahc6w gminy, w szczeg6lnobi dzieci i mlodzieiy, a t a b
upowszechnianie i promocja kultury lokalnej w kraju i zagraniq. Do szczeg6lnego
zakresu dzialania Centrum w zakresie kultury naleg: organizowanie r62norodnych form
edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukq, stwarzanie warunk6w dla amatorskiego
ruchu artystycznego, k61 i klub6w minteresowah, sekcji i zespd6w, organizacja spektakli,
koncert6w, festiwali, wystaw, odczyt6w, imprez artystycznych, rovywkowych i
turystycznych, dziaialno.46 instruktorsko- metodyczna, pr0wadZe~edzialalnoSci
wydawniczej i promocyjnej, koordynacja dzialalnoSci na terenie gminy Serock w zakresie
organizacji imprez kulturalnych, wsp6ldzialanie z instytucjami i organizacjami
spdecznymi w zakresie lepszego zaspokajania potrzeb kultunlnych mieszkaridw,
organizacja i nadzorowanie dzialalnoSci rozrywkowo-rekreacyjnej, inicjowanie i
prowadzenie wsp6tpracy kulturalnej z partnerami w kraju i zagranicq, w szczeg6lnoSci z
miastarni partnerskimi gminy Serock. Do szczeg6lneyo zakresu dzialania Centrum w
zakresie czytelnictwa naleq: gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie material6w
bibliotecznych za szczeg6lnym uwzglqdnienie material6w dotyczqcym wlasnego regionu,
udostqpnianie zbior6w bibliotecznych na miejscu, wypokyczanie do domu oraz
prowadzenie wypokyczen miedzybibliotecznych, udzielanie fachowej pomocy w
wykonystywaniu zbior6w oraz infonnacji o ich zawartobi, popularyzacja ksi*
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czytelnictwa prasy, wsp6ldzialanie z innymi bibliotekami, instytucjami upowszechniania
kultury, organizacjami i towarzystwami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb
edukacyjnych i kultumlnych spoieczelistwa, doskonalenie form i metod pracy
bibliotecznej. W celu uzyskania dodatkowych Srodk6w finansowych na dzialalnoSC
kultumlnq Centrum moke realizowaC odplatne imprezy zlecone, prowadziC impresariat
artystyczny, wykonywa6 ushgi w zakresie informacji, szkolenia, reklamy, wynajmu i
dzierhwy mienia Centrum w zakresie jaki nie powoduje ograniczenia mo2liwoSci
prowadzenia dzialalnoSci podstawowej. Centrum przy wykonywaniu zadah moke
wsp6ipracowaC z innymi instytucjami kultury,plac6wkami oiwiatowymi,
stowarzyszeniami i fundacjami. Organizacje wewnetrznq Centrum okreSla Regulamin
Organizacyjny nadawany p m z Dyrektora Centrum, po zasiegniqciu opinii Burmistrza
Miasta i Gmiiy Serock oraz wlaiciwej komisji Rady Miejskiej w Serocku. Zasady i
warunki konystania z ushg Centrum okreSIa regulamin nadawany przez Dyrektora

