ZARZĄDZENIE NR 290/2014
PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC
z dnia 27 sierpnia 2014 r.
w sprawie przyznania nagrody rocznej za 2013 r. Pani Halinie Majewskiej – Dyrektorowi Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Bolesławcu
Na podstawie:
- art. 1 pkt 3, art. 2 pkt 1 oraz art.10 ust. 2 i 7 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób
kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 254, zmiany: Dz. U. z 2013 r.
poz. 1645)
- Zarządzenia nr 467/2012 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie
szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami
prawnymi gminy miejskiej oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej zmienionego
zarządzeniem nr 261/2013 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 4 lipca 2013 r. po rozpatrzeniu
wniosku
Naczelnika
Wydziału
Społecznego
Urzędu
Miasta
Bolesławiec
z dnia
19 sierpnia 2014 r. w związku z zatwierdzeniem rocznego sprawozdania finansowego samorządowej
instytucji kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bolesławcu uchwałą Nr LI/424/2014 Rady Miasta
Bolesławiec z dnia 25 czerwca 2014 roku
zarządzam, co następuje:
§ 1. Przyznaję Pani Halinie Majewskiej – Dyrektorowi Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bolesławcu
nagrodę roczną za 2013 r. w wysokości 6.500,00 zł ( słownie: sześć tysięcy pięćset złotych 00/100).
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Społecznego Urzędu Miasta
Bolesławiec.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. KJ/KJ

Prezydent Miasta Bolesławiec
Piotr Roman
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Uzasadnienie
Przesłanki merytoryczne przyznania nagrody:
I.. W 2013 roku pozyskano dodatkowe fundusze ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego:
- na zakup książek w wysokości 25 100 zł. – w ramach programu operacyjnego "Promocja czytelnictwa
– Rozwój księgozbiorów bibliotek". Dotacja została przeznaczona w całości na wzbogacenie zbiorów.
- 10 000 zł. - w ramach programu operacyjnego „Promocja literatury i czytelnictwa”, priorytet
„Promocja czytelnictwa”, zadanie „Wydarzenialiterackie i promocja nowości wydawniczych”.
II. Wartość zaakceptowanego projektu „Czas na czytanie i mądre wychowanie" ogółem 13 699 zł. Dzięki
temu zorganizowano cykl 15 spotkań, warsztatów z pisarzami, ilustratorami promujący wartościową
literaturę dla dzieci i młodzieży.
III. Kolejne pozyskane środki finansowe pochodziły z programu Instytutu Książki „Kraszewski.
Komputery dla bibliotek”. Biblioteka otrzymała 20 000 zł, dzięki którym zakupiono 6 nowocześnie
wyposażonych stanowisk komputerowych. Poprawiły one komfort pracy bibliotekarzyi służą czytelnikom.
Efektem docelowym będzie stworzenie do końca 2015 roku katalogu on-line obejmującego całość zbiorów.
IV. Udział w projekcie DyskusyjneKluby Książki to wymierne korzyści w postaci bezpłatnego zestawu
ciekawej literatury i pokrycie kosztów dwóch spotkań autorskich. Zainaugurowano także bardzo cenną
inicjatywęKlub Głuchego Czytelnika, we współpracy z Europejskim Centrum Obsługi Głuchych.
V. Pracownik Biblioteki uzyskał grant w wysokości 1670 € (ok.7 tys.zł.) z programu Grundtvig –
Uczenie się przez całe życie - w celu udziału w szkoleniu we Włoszech nt. rozwijania umiejętnościedukacji
osób starszych.
VI. W ramach prowadzonej Akademii Orange dla Bibliotek Fundacja Orange przekazała 5 237 zł
VII. Dary od osób prywatnych i instytucjiwzbogaciły nasze zbiory o ponad tysiąc woluminów,wartości
około 12 300.
VIII. W 2013 roku Biblioteka zarejestrowała 9 271 czytelników,nastąpił wzrost o 734 osoby.
Podwyższyło to wskaźnik odnoszący się do ogółu mieszkańców,który wynosi obecnie 24,2 % i plasuje
placówkę w czołówce Dolnego Śląska.
IX. Zbiory wzbogaciły się o 5224 wol. wartości prawie 103 tys. zł. Z tego zakup stanowił 77%, a reszta
pochodziła z darów. Obecnie kolekcja przekroczyła 150 tys. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszy się
Mediateka.
X. Po raz trzeci Biblioteka została nagrodzona za najlepiejprzeprowadzoną kampanię czytelniczą w akcji
„Cała Polska czyta dzieciom”.
XI. W ciągu roku z usług Biblioteki skorzystało 105 tysięcy osób. Wypożyczalizbiory, korzystali
z Internetu, brali udział w wydarzeniach kulturalno-edukacyjnych,zasięgali informacji,uczyli się języka
angielskiego i obsługi komputera. Zorganizowano blisko 300 różnorodnych form popularyzacji
czytelnictwa.
XII. Nie zaniedbuje się doskonalenia kadry, tak by sprostała nowoczesnym wyzwaniom
technologicznym,informacyjnym,by jak najlepiejdostosować ofertę do zmieniającychsię potrzeb
środowiska.
XIII. Utworzono Akademię Seniora, gdzie seniorzy poznają podstawy obsługi komputera i posługiwania
się Internetem – w 134 spotkaniach szkoleniowych uczestniczyło 1 100 osób.
XIV. Podwoiła się liczba odwiedzin wirtualnych – 900 tysięcy.Nadal jest zapewniony dostęp do książek
w formacie elektronicznymw największejświatowej bibliotece World eBook Library oraz
za pośrednictwem czytelni ibuk.pl - odnotowano 2747 sesji wyszukiwawczych,w trakcie których
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skorzystano z ponad 35 tysięcy dokumentów.
Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bolesławcu w ustawowym terminie złożył sprawozdanie
finansowe z działalności instytucji za 2013 r. 25 czerwca 2014 r. Rada Miasta zatwierdziła sprawozdanie.
19 sierpnia 2014 r. Naczelnik Wydziału Społecznego wystąpił z wnioskiem o przyznanie nagrody rocznej
dla Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej. Wniosek został zaakceptowany przez Prezydenta Miasta.
Jednocześnie spełnione zostały pozostałe przesłanki określone w zarządzeniu Prezydenta Miasta w sprawie
szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami
prawnymi gminy miejskiejoraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej, aby Dyrektor mógł otrzymać
nagrodę roczną za 2013 r.
KJ/KJ
Prezydent Miasta Bolesławiec
Piotr Roman
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