
Protokbl nr 612017 
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 17 sierpnia 2017r. 

Posiedzenie Komisji odbyto siq w Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku, ul. Pultuska 35. 
Poczqtekposiedzenia o go&. 13.30. 

Posiedzenie Komisji otworzyla Przewodniczqca Komisji Rewizyjnej Jolanta Kaczrnarska 
i poinformowda, i e  w posiedzeniu Komisji uczestniczy 6 radnych (lista obecno8ci- zalqcznik 
nr I), co stanowi quorum, przy kt6rym Komisja moie obradowab. Ponadto w posiedzeniu 
Komisji uczestniczyli: Dyrektor Centrurn Kultury i Czytelnictwa (CKiCz) Tomasz Gqsikowski 
oraz Gl6wna Ksiqgowa Centrum Kultury i Czytelnictwa (CKiCz) Ewa Grzybowska (lista 
obecnogci- zalqcznik nr 2). 

Przewodniczqca Komisji Jolanta Kaczmarska 
Przedstawila nastqpujqcy porzqdek posiedzenia Kornisji: 

1. Kontrola dzialalnoici Centnun Kultury i Czytelnictwa za 2016r. w zakresie 
czytelnictwa. 

2. Sprawy roine. 

Do przedstawionego porqdku posiedzenia Komisji nie zgloszono iadnych uwag. Poqdek 
zostal przyjqty bez uwag. 

1. 
Kontrola dziaIalnoSci Centrum Kultury i Czytelnictwa za 2016r. w zakresie czytelnictwa 

Dyrektor CKiCz Tomasz Gqsikowski 
,,Bardzo cieszq siq, i e  mozemy o bibliotece porozrnawiak, bo jest to niesamowity tw6r, kt6ry 
od pocqtku wziqlem pod swoje skrzydla. Przejgcie z dawnych pomieszczeli biblioteki, 
z piwnicy do nowego pomieszczenia na ul. KoSciuszki to skok cywilizacyjny. Moze nie jest to 
miejsce bardzo duie, ale na razie na potrzeby serockie w zupel-noSci wystarczy. Wydalo mi siq 
na tyle poruszyk pracownikami, gl6wnie biblioteki, ieby m6c z tym miejscem w jakii sposbb, 
opr6cz tego, ie wypoiycza siq tam ksiqzki, zrobib cog jeszcze. Szereg imprez, kt6re udalo siq 
zrobiC, rozszerzyb spotkania o spotkania historyczne i r6ine nowe przedsiqwziqcia, ktdre udalo 
siq wlqczyb, to duia radosb. Dwa dni temu pojawila siq akcja na plaiy, w kt6rq 
zaangaiowaligmy siq razem z legionowskq bibliotekq, tzw. ksiqzka objazdowa. Dwa lata temu 
wprowadzilem ju2 coi takiego, aby na wielu imprezach pojawialo siq r6wniei nasze stanowisko 
biblioteczne, poniewai z czytelnictwem wcale nie jest tak ile. Myglq, ke czytelnictwo 
w Serocku zaczyna siq kierowab w dobrq stronq. Wiele takich rzeczy, jak nowoczesne 
komputery, kt6re siq pojawily, nowy system internetowy, katalog wszystkich nowoSci 
bibliotecnych, kt6re zakupilismy w ostatnim roku. Zam6wiligmy 5 takich katalogbw, aby 
2 byly w bibliotece, 1 w Centrum Kultury i Czytelnictwa, 1 w Urzqdzie Miasta i Gminy oraz 
1 na tzw. imprezy plenerowe. Chcemy tym r6wniez zainteresowak szkoly. Na kaidej ze stron 

podzielonej tematycznie, nie tylko jest inforrnacja o tytule i autorze, ale &e pokazane sq 
okladki tych ksieek. Od pewnego momentu staramy siq pozyskak do biblioteki osobq po 
studiach bibliotecznych. Trwa to juz od ponad roku, niestety nie udaje narn siq. Nie jest to iadnq 
niespodziankq, dlatego ze Biblioteka Narodowa potrzebuje na dzisiaj 8 etatow bibliotecznych. 
PrzedstawiliSmy Pahstwu przedsiqwziqcia biblioteczne odbywajqce siq w latach 2015-2017 
(zalqcznik nr 3). W tym czasie udalo siq zorganizowak wiele ciekawych przedsiqwziqk. Wainq 



dla mnie sprawq bylo pojawienie siq spotkah historycznych oraz spotkah z ksiqzkq historycznq. 
Nie wiern dlaczego talc siq staio, ale dzisiaj slowo patriotyzm mocno siq zdewaluowaio i nie 
wiadomo dlaczego wiele osbb, szczeg6lnie mlodych, imieszy. Staram siq podtrzymywak 
dawne, dobre tradycje zwipane ze slowem patriotyzm i w bardzo sprytny sposbb docierai do 
tych mlodych ludzi, poka- przyklady ludzi w historii Polski i nie tylko, zeby do nich dotrzek. 
Mam wreenie, ze spotkania o Sosabowskim i o husarii spowodowaiy na pewno bardzo 
pozytywny oddiwiqk. W tym roku chcemy siq pochyliC jeszcze nad Tadeuszem KoSciuszko, 
chcemy sprowadzik film, kt6ry byl jui emitowany w TVP Historia. Ten rok jest rokiern 
Tadeusza Koiciuszki. Na pocqtkiem przysziego roku chcemy bardziej pochylii siq nad 
serockim RadziwiUem, kt6ry ma sw6j gr6b na cmentarzu w Woli Kielpinskiej. 
Fajne elementy, jak wymy4lony dwa lata temu bieg z ksiqkq, ktory udalo siq dolqczyk do 
serockich biegdw, stai siq tez sprawdzonq wizyt6wkq. Wlqczenie siq w akcjq Narodowe 
Czytanie, bylo czym.4 naturalnym. Literatura, kt6ra jest wziqta, pmez kameralne imprezy na 
Rynku, jakie robimy, wlqczajqc zawsze jednego aktora zwiqzanego doid mocno albo z tym 
autorem albo z tym tytulem ksi-, myilq, i e  tez jest bardzo cenne. Spotkania autorskie do tej 
pory byly gl6wnie zwipme z poezjq. Rozszerzyliimy te spotkania autorskie o spotkania 
z ksiqzkq historycznq., z ksiqzkq podrbbicq, jak r6wniez spotkania z pewnyrni osobami, kt6re 
sq m e ,  lubiane i akurat majq pomysl, aby napisai ksiqzkq o sobie czy z sobq zwipmq. 
Wlqczyliimy siq w noce bibliotek. W tym roku mieliimy okazjq zaprosiC niezwykiego 
cziowieka- Tomasza Lerskiego, kt6ry r6wniez swoje zbiory zwiqzane z p-i patefonowymi, 
z nagraniami ksi@ek na plytach szelakowych z lat 20. czy 30. udostqpnil. 
Wainq sprawq jest to, ze ktokolwiek tu nie przyjedzie i troche po Serocku pochodzi, niezwykle 
pozytywnie odnosi siq do Serocka, co Centrum Kultury i Czytelnictwa, do naszych 
pracownik6w. MySlq, ze tego typu spotkania sq niezwykle istotne, poniewa2 promujq to 
miejsce." 

Przewodniczcfca Komisji Jolanta Kacvnarska 
,,Panic Dy-rektorze, przede wszystkim bardzo dziqkujemy. O w l  Pan zycie biblioteki 
i Centrurn. Dzieje siq duio, pojawia siq wiele fantastycznych ludzi, ciekawych przedsiqwziqd. 
Myilq, ze notowania Serocka poszly w gorq." 

Radny Slawomir Osiwala 
,,Bardzo dobrze oceniam, ze coS w zakresie funkcjonowania czytelnictwa zmienilo siq, jeSli 
chodzi o forrnulq. 
Od kiedy zmienila siq struktura, tzn. od kiedy biblioteka funkcjonuje w strukturze wsp6lnie 
z OSrodkiem Kultury? Jak realizowane sq zadania ustawowe biblioteki? Czy marny 
opracowany statut biblioteki czy regulamin jej funkcjonowania? JeSli zadania biblioteczne, sq 
realizowane, to w jaki spos6b one sq ujqte w statucie OSrodka? Czy jui w statucie mamy 
zapisane, jakie zadania w zakresie czytelnictwa sq i w jaki spos6b sq realizowane? Jak wyglqda 
wsp6lpraca z innymi bibliotekami? Czy funkcjonujq filie biblioteczne?" 

Dyrektor CKiCz Tornasz Gqsikowski 
,,Polqczenie Biblioteki i OSrodka Kultury nastqpilo w 201 5r. na mocy uchwaly Rady Miejskiej. 
Uwahm, ze to polqczenie bylo bardzo dobrym pomyslem. W wiqkszo4ci oSrodkbw, kt6re 
starajq siq i mySlq do46 globalnie o tyrn co siq bqdzie w mieicie dzialo przez najbliisze 20 lat, 
tego typu pomysly sq realizowane. Pomysly te nie sq mile widziane przez Srodowiska 
biblioteczne, w szczeg6lnoSci przez Bibliotekq Wojew6dzkq. Uwaiam, ze sq to bardzo 
skostniale Srodowiska, kt6re mocno siq zatrzymaiy, stanowiq tzw. sztandarowy program, to oni 
powinni nieSC najlepsze pomysly, to oni powinni wdr-6 nowe propozycje zwiqzane 
z czytelnictwem, niestety tego nie robiq. Ciqgle my414 troche kategoriami sprzed kilku lat. 










