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Protokół nr 24/2016 
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z kontroli Biblioteki 

Publicznej i Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich 
z dnia 29 czerwca 2016 roku 

 
 

Kontrolę przeprowadziła Komisja w dniu 29 kwietnia 2016 roku w następującym składzie: 
1. Piotr Charkiewicz- przewodniczący komisji 
2. Bogdan Mularczyk- zastępca przewodniczącego 
3. Henryk Nowak- członek 
4. Elżbieta Zamojska- członek 

Kontrolę przeprowadzono, realizując zadanie zlecone Komisji przez Radę Gminy w planie 
pracy Komisji przyjętym uchwałą Nr XII/81/2015 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 
17 grudnia 2015 roku. 
W kontroli uczestniczyli i informacji udzielali dyrektor Biblioteki Publicznej w Mikołajkach 
Pomorskich pani Jadwiga Stępniak oraz dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach 
Pomorskich pan Arkadiusz Dzikowski. 
 
Do pkt 1. 

Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. 
Przewodniczący komisji Piotr Charkiewicz o godz. 1200 otworzył posiedzenie, przywitał 
obecnych na posiedzeniu kierowników jednostek organizacyjnych, wójta oraz członków 
komisji rewizyjnej i stwierdził, iż obrady są prawomocne. Zgodnie z listą obecności (zał. nr 1) 
obecnych 4 członków na stan 4. 
 
Do pkt. 2. 
 Przedstawienie porządku posiedzenia. 
Przewodniczący komisji odczytał zaproponowany porządek posiedzenia: 
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności posiedzenia. 
2. Przedstawienie porządku posiedzenia. 
3. Kontrola działalności Biblioteki: 

a) ocena  wykorzystania budżetu za 2015 r.: 
  - dotacja z budżetu gminy – rozliczenie środków, 
  - pozabudżetowe źródła pozyskiwania środków, 
 - dochody własne. 

            b)  analiza działalności biblioteki: 
           -  upowszechnianie czytelnictwa, 

                  -  rozwijanie zainteresowań wśród dzieci i młodzieży, 
                  -  komputeryzacja biblioteki. 
4. Kontrola działalności Gminnego Ośrodka Kultury: 

a) ocena wykorzystania budżetu za 2015 r.: 
- wydatkowanie i rozliczenie środków budżetowych- dotacja z budżetu gminy,  
- przychody i rozchody dochodów własnych poniesionych w 2015 r., 
- wydatki związanie z energią elektryczną, i z ogrzewaniem, 

b) Formy działalności GOK: 
- rozwijanie zainteresowań, 
- integracja gminnej społeczności poprzez organizowanie imprez rekreacyjnych,  
  sportowych i kulturalnych. 

5. Sformułowanie wniosków pokontrolnych. 
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6. Sprawy bieżące, informacje. 
7. Zakończenie posiedzenia. 

 
Członkowie komisji nie wnieśli uwag i propozycji zmian do porządku posiedzenia. 
 
 Kontrolujący dokonali następujących czynności kontrolnych: przeanalizowano 
informacje z działalności kontrolowanych jednostek za rok 2015 oraz sprawozdania 
finansowe za 2015 rok. 
 
Do pkt 3. 
 Kontrola działalności Biblioteki: 
 
 Dyrektor Biblioteki Publicznej w Mikołajkach Pomorskich Pani Jadwiga Stępniak 
poinformowała, że w 2015 roku Biblioteka Publiczna otrzymała 80.000 zł dotacji z budżetu 
gminy. Pieniądze te w największym stopniu wykorzystano na wynagrodzenia- 56.199,52 zł, 
co stanowi 70,25% dotacji. W ubiegłym roku biblioteka otrzymała z „Fundacji Orange dla 
bibliotek” dotację w kwocie 860,91 zł oraz dotację celową w kwocie 3.200 zł.  
Dochody własne w roku poprzednim wyniosły 4.138,58 zł. 
Członek komisji Henryk Nowak spostrzegł, że zużycie materiałów w informacji Biblioteki 
Publicznej różni się od sprawozdania rocznego za 2015 rok. W pierwszym przypadku jest 
kwota 3.393,01 zł a w drugim 3.730,00 zł. 
Pani Jadwiga Stępniak wyjaśniła, że w informacji podała kwotę wydatkowaną z dotacji 
budżetu gminy, a reszta została pokryta ze środków własnych. 
Członek komisji Bogdan Mularczyk-czy jeżeli utworzylibyśmy więcej punktów 
bibliotecznych na świetlicach i wzrosłaby liczba czytelników, to czy otrzymalibyśmy więcej 
pieniędzy z Biblioteki Narodowej? 
Pani Jadwiga Stępniak- myślę, że tak, jednakże zastanawiam się również nad zakupem 
audiobooków. 
Dyrektor Biblioteki Publicznej  wyjaśniła, że w 2015 roku biblioteka wykonywała prace z 
zakresu upowszechniania czytelnictwa, takie jak: wystawki książkowe, spotkanie strażaków z 
dziećmi zespołu szkół oraz odbył się cykl spotkań promujących czytelnictwo wśród dzieci 
realizując projekt „Czytam sobie w bibliotece”.  
Pani Stępniak powiedziała, że w 2015 roku otwarto „Kącik dla malucha”, w ramach którego 
dzieci mogły pobawić się zabawkami zakupionymi na ten cel, a mamy- wymienić się swoimi 
doświadczeniami w wychowywaniu dzieci. 
Innymi formami upowszechniania czytelnictwa były pasowanie na czytelnika, warsztaty 
plastyczne, spotkania autorskie, zrealizowano projekt Fundacji Orange „E-motywacja”, w 
którym osoby starsze miały możliwość spotkać się z ludźmi z teatru, kina i nauki. 
Dyrektor Biblioteki Publicznej poinformowała również, że stara się uzupełniać zbiory 
biblioteczne pod kątem zainteresowań swoich czytelników. 
Przewodniczący komisji Piotr Charkiewicz- czy jeśli jakaś lektura jest omawiana w szkole, 
czy mają Państwo wystarczającą ilość książek?  
Pani Jadwiga Stępniak- nie, biblioteka szkolna powinna zapewnić lektury, jednakże my 
również posiadamy sporą ilość lektur. 
Członek Henryk Nowak- czy zakup audiobooków poprawiłby frekwencję czytelników? 
Pani Jadwiga Stępniak- myślę, że nie, poza tym nikt nie pyta o audiobooki. 
W następnej kolejności Pani Jadwiga Stępniak poinformowała, że Biblioteka Publiczna 
wyposażona jest w 11 komputerów oraz, że od kwietnia 2016 roku strona internetowa 
biblioteki ma nowa szatę graficzną. 
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Członek Bogdan Mularczyk- czy zauważyła pani spadek czytelnictwa w stosunku do lat 
ubiegłych? 
Pani Jadwiga Stępniak- wręcz przeciwnie, uważam że czytelnictwo wzrosło. 
 
Do pkt 4. 
 Kontrola działalności Gminnego Ośrodka Kultury 
 
 Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury pan Arkadiusz Dzikowski przedstawił plan 
wydatków na 2015 rok i wykonanie oraz nadmienił, że wzrosły delegacje, które stanową 
238,49%, ze względu na to, że nastąpiła konieczność częstego wyjeżdżania. Zużycie 
materiałów stanowi 284,86% dotacji, a także wzrósł transport w związku z wyjazdami do 
Rosji. Pan Dzikowski szczegółowo przedstawił sprawozdanie finansowe z wykorzystania 
środków Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich za 2015 rok. 
Przewodniczący komisji zapytał, czy Gminny Ośrodek Kultury i Bibliotekę Publiczną 
ochrania ta sama firma. 
Pan Dzikowski odpowiedział, że Gminny Ośrodek Kultury korzysta z usług innej firmy. 
Przewodniczący komisji- na czym polega ta ochrona? Czy tylko przyjeżdżają na włączony 
alarm? 
Pan Dzikowski- serwisują systemy alarmowe w Cieszymowie i w Gminnym Ośrodku 
Kultury. 
Przewodniczący komisji- pozostałe świetlice mają alarmy? 
Pan Dzikowski- nie i na razie nie ma takiej potrzeby, nie potrzebujemy również monitoringu 
wizyjnego, ponieważ nie posiadamy żadnych obiektów i urządzeń. 
W następnej kolejności przedstawił formy działalności GOK-u. Stwierdził, że stałe formy 
dają efekt przywiązania oraz przynoszą rezultaty. GOK prowadzi m.in. śpiew karaoke dla 
dzieci, zajęcia dla dorosłych, tj. gra „w baśkę”, w 2015 roku funkcjonowało jeszcze kółko 
teatralne dla dorosłych, którego w tym roku już nie ma, ponieważ nie było zainteresowania 
nim. GOK prowadzi sekcje: rękodzielniczo- plastyczną, zajęć świetlicowych oraz muzyczną. 
Radny Bogdan Mularczyk- jaka jest frekwencja w świetlicy w Cieszymowie w przypadku 
prowadzenia zajęć muzycznych? 
Pan Dzikowski odpowiedział, że frekwencja jest różna, zależy to m.in. od pogody. 
 
Do pkt 5. 
 Sformułowanie wniosków pokontrolnych. 
 
Przewodniczący komisji poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania z działalności 
Biblioteki Publicznej w Mikołajkach Pomorskich za 2015 rok. Komisja w składzie 4 
członków na stan 4 pozytywnie jednogłośnie przyjęła sprawozdanie z działalności Biblioteki 
Publicznej w Mikołajkach Pomorskich za 2015 rok. 
 
Następnie Przewodniczący komisji poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania z 
działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich za 2015 rok. Komisja w 
składzie 4 członków na stan 4 pozytywnie jednogłośnie przyjęła sprawozdanie z działalności 
Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich za 2015 rok. 
 
 
Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których po jednym 
doręczono Przewodniczącemu Rady Gminy, Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej Rady 
Gminy oraz kierownikowi kontrolowanego podmiotu. 
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Kontrolowany nie wnosi zastrzeżeń do protokołu. 
 
Do pkt 6. 
 Sprawy bieżące, informacje. 
 
Nie wniesiono żadnych spraw. 
 
Do pkt 7. 
 Zakończenie posiedzenia. 
 
W związku z tym, że porządek posiedzenia został zrealizowany, przewodniczący komisji rewizyjnej 
zamknął posiedzenie. 
 
 
 
Data i miejsce podpisania protokołu:                             Mikołajki Pom., 05.07.2016 r. 
 
 

Podpis kierownika                                                                        Podpisy  kontroluj ących: 
kontrolowanego podmiotu 
 
 

1. .......................................... 
       (Piotr Charkiewicz) 

 
 

2. ………………………….. 
   (Bogdan Mularczyk) 
 
 

                                                      3.     ……………………….... 
      (Henryk Nowak) 
 
  

 4.   .......................................... 
   (Elżbieta Zamojska) 
 
 

Pouczenie. 
W przypadku odmowy podpisania protokołu przez kierownika kontrolowanego podmiotu, jest on 

obowiązany do złożenia- w terminie 3 dni od daty odmowy – pisemnego wyjaśnienia jej przyczyn. Wyjaśnienie 
składa się na ręce Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 
Kierownik kontrolowanego podmiotu może złożyć na ręce Przewodniczącego Rady uwagi dotyczące kontroli i 
jej wyników w terminie 7 dni od daty przedstawienia kierownikowi kontrolowanego podmiotu protokołu 
pokontrolnego do podpisania. 
 
Załączniki do protokołu: 
 

1. Lista obecności. 
2. Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej w Mikołajkach Pomorskich za 2015 

rok. 
3. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich 

za 2015 rok. 
 
 
Protokółowała Magdalena Wojtacka 
 

………………………………………………. 
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