
ZARZĄDZENIE NR 41/2019
WÓJTA GMINY PYSZNICA

z dnia 26 marca 2019 r.

w sprawie ustalenia celów i zadań dla jednostek organizacyjnych

Na podstawie art. 69 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r.  
poz. 2077, z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się  cele i zadania dla jednostek organizacyjnych Gminy Pysznica na rok 2019 i rok szkolny 
2019/2020 w brzmieniu załącznika.

§ 2. 1. Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikom Urzędu Gminy Pysznica i innych jednostek 
organizacyjnych Gminy Pysznica.

2. Wszyscy pracownicy potwierdzają własnoręcznym podpisem fakt zapoznania się z treścią niniejszego 
zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt

Łukasz Bajgierowicz
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Załącznik do zarządzenia Nr 41/2019

Wójta Gminy Pysznica

z dnia 26 marca 2019 r.

Cele i zadania dla  Gminy Pysznica  na rok 2019

Misja Gminy Pysznica: „Chcemy być gminą mieszkaniowo – usługowo – rekreacyjno – rolniczą. Naszym bogactwem jest czyste środowisko, szacunek dla 
tradycji, historii oraz dla dokonań przodków. Warto jest mieszkać w gminie Pysznica i warto tu przyjeżdżać, bowiem każdy może tu znaleźć miejsce dla siebie.”

Przygotowanie celów i zadań na rok 2019 oparto na Strategii Rozwoju Gminy Pysznica na lata 2016-2022, misji Gminy, planach finansowych oraz założeniach 
do budżetu Gminy.

W zgodzie z misją zaproponowano cele i zadania dla jednostek podległych oraz  mierniki ich osiągnięcia.

Cele i zadania Gminy są zarazem celami  i zadaniami Urzędu Gminy.

W przypadku jednostek oświatowych cele i zadania określono na rok szkolny 2019/2020.
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Cele i zadania Urzędu Gminy Pysznica na rok 2019

Lp. Zadanie lub cel oraz ich powiązanie ze 
Strategią Rozwoju Gminy Pysznica

Miernik Wartość miernika Odpowiedzialne komórki 
organizacyjne/osoby

Zasoby

Termin raportu 
(sprawozdania) 

z osiągnięcia celu 
składanego do Wójta 

Gminy

1 Kanalizacja ( Olszowiec dalszy ciąg)
Cel: Uporządkowanie gospodarki 
wodno-ściekowej

Zakończenie prac                                    
i rozliczenie 
zadania

Odbiór prac, zapłata 
wykonawcy

Ryszard Szado

2 700 000,00

31.01.2019 r.

2 Wodociągi – odcinki na terenie gminy
Cel: Uporządkowanie gospodarki 
wodno-ściekowej.

Zakończenie prac                             
i rozliczenie 
zadania

Odbiór prac, zapłata 
wykonawcom

Ryszard Szado

150 000,00

31.01.2019 r.

3 Drogi gminne
Cel: Rozwój komunikacji na terenie 
gminy.

Zakończenie prac                     
i rozliczenie 
zadania

Odbiór prac, zapłata 
wykonawcy

Ryszard Szado

373 214,00

31.01.2019 r.

4 Drogi wewnętrzne
Cel: Rozwój systemu komunikacji          
na terenie gminy

Zakończenie prac                            
i rozliczenie 
zadania

Odbiór prac, zapłata 
wykonawcom

Ryszard Szado

751 000,00

31.01.2019 r.

5 Zakup gruntu
Cel: Poprawa obsługi mieszkańców 
gminy

Zakup gruntu Zapłata właścicielom Anna Wojtala

50 000,00

31.01.2019 r.

6 Urząd Gminy – zakup sprzętu 
komputerowego
Cel: Sprawniejsza obsługa mieszkańców

Zakończenie prac 
i rozliczenie 
zadania

Odbiór sprzętu, zapłata 
wykonawcom

Mariusz Sałach

13 000,00

31.01.2019 r.

7 Zakup samochodu ratowniczo-
gaśniczego
Cel: poprawa jakości bezpieczeństwa 
mieszkańców gminy

Zakończenie prac 
i rozliczenie 
zadania

Odbiór samochodu, 
zapłata dostawcom

Ryszard Szado

400 000,00

31.01.2019 r.

8 Szkoła Kłyżów – budowa sieci 
internetowej wraz z modernizacją 
monitoringu
Cel: Zwiększenie dostępności do 
edukacji, kultury, rozrywki i sportu

Zakończenie prac 
i rozliczenie 
zadania

Odbiór prac, zapłata 
wykonawcom

Kapuścińska Bożena
Artur Mierzwa

47 000,00

31.01.2019 r.

9 Szkoła Kłyżów –wykonanie wjazdu do 
szkoły

Zakończenie prac 
i rozliczenie 

Odbiór prac, zapłata 
wykonawcom

Kapuścińska Bożena
Artur Mierzwa

31.01.2019 r.
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Cel: Zwiększenie dostępności do 
edukacji, kultury, rozrywki i sportu

zadania
10 000,00

10 Szkoła Krzaki – wykonanie 
infrastruktury teleinformatycznej
Cel: Zwiększenie dostępności do 
edukacji, kultury, rozrywki i sportu

Zakończenie prac                      
i rozliczenie 
zadania

Odbiór prac, zapłata 
wykonawcom

Monika Kłykocińska
Artur Mierzwa

20 000,00

31.01.2019 r.

11 Budowa ogrodzenia przy ul. Strażackiej -
boisko w Kłyżowie- fundusz sołecki
Cel: Zwiększenie dostępności do 
edukacji, kultury, rozrywki i sportu

Zakończenie prac                      
i rozliczenie 
zadania

Odbiór prac, zapłata 
wykonawcom

Adrian Świątek

29 213,60

31.01.2019 r.

12 Wykonanie ogrodzenia w Olszowcu-  
fundusz sołecki
Cel: Zwiększenie dostępności do 
edukacji, kultury, rozrywki i sportu

Zakończenie prac                      
i rozliczenie 
zadania

Odbiór prac , zapłata 
dostawcom

Adrian Świątek

14 000,00

31.01.2019 r.

13 Budowa placu zabaw wraz z elementami 
siłowni plenerowej przy przedszkolu 
w Brandwicy- fundusz solecki 
Cel: Zwiększenie dostępności do 
edukacji, kultury, rozrywki i sportu

Zakończenie prac                      
i rozliczenie 
zadania

Odbiór , zapłata 
dostawcom

Adrian Świątek

28.636,78

31.01.2019 r.

14 Wykonanie ogrodzenia działki na której 
stoi remiza OSP w Studzieńcu i świetlica 
wiejska-fundusz sołecki
Cel: Zwiększenie dostępności do 
edukacji, kultury, rozrywki i sportu

Zakończenie prac                      
i rozliczenie 
zadania

Odbiór , zapłata 
dostawcom

Adrian Świątek

12 000,00

31.01.2019 r.

15 Zakup urządzeń na plac zabaw 
w Olszowcu – fundusz sołecki
Cel: Zwiększenie dostępności do 
edukacji, kultury, rozrywki i sportu

Zakończenie prac                      
i rozliczenie 
zadania

Odbiór , zapłata 
dostawcom

Adrian Świątek

6 000,00

31.01.2019 r.

16 Zakup kosiarki do utrzymania boiska 
sportowego w Pysznicy przy ul. Krętej – 
fundusz solecki
Cel: Poprawa obsługi mieszkańców 
gminy

Zakończenie prac                      
i rozliczenie 
zadania

Odbiór , zapłata 
dostawcom

Adrian Świątek

12 000,00

31.01.2019 r.

17 Oświetlenie ulic
Cel: Rozwój gospodarczy gminy               
i poprawa bezpieczeństwa mieszkańców

Zakończenie prac 
i rozliczenie 
zadania

Odbiór, zapłata 
wykonawcom

Adrian Świątek

140 000,00

31.01.2019 r.

18 Rozbudowa budynku użyteczności 
publicznej w Pysznicy ze zmianą 
sposobu użytkowania części parteru na 
Gminną Bibliotekę Publiczną
Cel: Rozwój gospodarczy gminy               
i poprawa bezpieczeństwa mieszkańców

Zakończenie prac                      
i rozliczenie 
zadania

Odbiór prac, zapłata 
wykonawcom

Adrian Świątek

372 000,00

31.01.2019 r.
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Cele i zadania Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pysznicy na 2019 r

Planowanie procesów edukacyjnych w celu stworzenia płaszczyzn właściwego rozwojowi uczniów.

Lp. Zadanie i cel Miernik Wartość miernika Opis ryzyka Prawdopo
dobieństwo

Wartość
pkt.ryzyka

Reakcja
na ryzyko

1

Doskonalenie procesu uczenia się 
i nauczania umożliwiającego 
uczniom powiązanie różnych 
dziedzin wiedzy i jej 
wykorzystanie w nawiązaniu do 
aktualnych spraw codziennego 
życia i problemów otaczającego 
świata

Doskonalenie kompetencji 
kluczowych - organizacja 
pozalekcyjnych zajęć 
laboratoryjnych („Szkolne 
eksperymentowanie”)

Ilość 
zorganizowanych  
zajęć (co najmniej 
5 razy 
w semestrze).

Brak zaangażowania 
uczniów i rodziców 2 2

Wprowadzenie 
działań 
doskonalących 
(zmiana 
charakteru zajęć, 
zwiększenie 
atrakcyjności, 
zmiana tematyki, 
zapisy 
uczestników 
z listy 
rezerwowej ).

2

Prowadzenie działalności 
innowacyjnej i wykorzystywanie 
technologii informacyjno-
komunikacyjnych w procesie 
nauczania

Działania innowacyjne 
wzbogacające ofertę 
edukacyjną szkoły

Ilość innowacji 
(minimum 
8 w roku)

Brak zaangażowania 
nauczycieli.
Nieadekwatna oferta 
niezgodna 
z zainteresowaniami 
i oczekiwaniami 
uczniów.

1 1

Wprowadzenie 
działań 
doskonalących 
wynikających
z nadzoru 
pedagogicznego.
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Cele i zadania Publicznej Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Jastkowicach na rok 2019

Lp. Cel lub zadanie Miernik Wartość miernika Opis ryzyka (identyfikacja) Prawdopo-
dobieństwo

Wartość
punktowa
ryzyka

Reakcja na ryzyko

 1 Cel:
Usprawnienie 
realizacji procesów 
edukacyjnych.

Treści podstawy 
programowej nie są 
realizowane zgodnie 
z planem i rozkładem 
materiału.

Realizacja podstawy 
programowej w min. 
95%

Nieobecność nauczycieli 
w pracy( zwolnienia 
lekarskie, itp.), kumulacja dni 
wolnych, oraz wycieczek 
szkolnych i imprez w dniach, 
w których zgodnie z planem 
zajęć szkolnych odbywają się 
lekcje z przedmiotu 
realizowanego raz 
w tygodniu.

1 3 Systematyczna kontrola 
wpisów w dzienniku, 
organizacja zastępstw 
zgodnie 
z kwalifikacjami 
nauczycieli, właściwe 
planowanie wycieczek   
i imprez szkolnych.

 2 Cel:
Utrzymanie 
rekrutacji do szkoły
i oddziału 
przedszkolnego na 
tym samym lub 
wyższym poziomie.

Zbyt mała liczba 
kandydatów.

Ilość oddziałów 
przedszkolnych 
utrzymana na 
poziomie -2, a klasy 
I na poziomie – 1.

Zmniejszająca się liczba 
kandydatów do szkoły 
wskutek zmian 
demograficznych,
dzieci z obwodu szkoły 
zapisywane do innych szkół 
poza obwodem, pobyt 
rodziców i dzieci z obwodu 
za granicą.

1 2 Promocja szkoły 
w środowisku, 
dostosowanie oferty 
placówki do wymagań 
rynkowych,

3 Cel:
Poprawa bazy 
dydaktycznej
i sportowej szkoły.

Brak klasopracowni 
oraz pomocy 
dydaktycznych do 
prowadzenia zajęć 
dostosowanych do 
nowej podstawy 
programowej.

Wzrost wyników 
nauczania poprzez 
wykorzystanie nowych 
technologii i pomocy 
dydaktycznych. 
Wysokie miejsca we 
współzawodnictwie 
sportowym uczniów
i szkoły.

Nieatrakcyjne
i zdekompletowane pomoce 
dydaktyczne oraz  
przestarzałe i zniszczone 
zaplecze sportowe szkoły.

1 3 Doposażenie 
i utworzenie nowych 
klasopracowni oraz 
doposażenie bazy 
sportowej w nowe 
urządzenia sportowe. 
Wnioski unijne oraz 
programy rządowe.
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Najważniejsze cele i zadania Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kłyżowie do realizacji w roku 2019

Cel strategiczny Cel operacyjny Zadanie (realizacja 
procesu)

Mierniki 
określające 

stopień 
realizacji celu

Zakładana wartość 
miernika do 
osiągnięcia

Termin realizacji Osoby 
odpowiedzialne

Zorganizowanie  
pracowni 
przedmiotowych: 
biologiczno – 
geograficznej,                   
fizyczno – chemicznej 
i TIK

2 nowe 
pracownie 
przedmiotowe,                
1 doposażona

100% Do końca lutego 
2019

Dyrektor, 
nauczyciele –
opiekunowie 
pracowni szkolnych

Wprowadzenie                
do szkoły 
nowoczesnych 
technologii

Powszechniejsze 
wykorzystywanie  
technologii  
komputerowej                
w procesie edukacyjnym

Liczba 
nauczycieli 
korzystających                 
z mobilnej 
pracowni 
komputerowej 
składającej się                
z 14 laptopów

80% Na bieżąco Dyrektor, 
nauczyciele 
przedmiotowi

Udział nauczycieli                    
w szkoleniach: 
wykorzystanie 
nowoczesnych 
technologii                   
w nauczaniu, nauczanie 
metodą eksperymentu

Liczba 
nauczycieli po 
rekrutacji:
TIK -16 osób
P. przyrodnicze:               
1 osoba

100% Marzec 2019 Dyrektor, 
nauczyciele 
zakwalifikowani               
do udziału na 
podstawie 
regulaminu 
rekrutacji

Realizacja projektu 
edukacyjnego „Szkolne 
eksperymentowanie 
w Gminie Pysznica”

Zwiększenie 
kompetencji 
kluczowych uczniów                                   
i nauczycieli

Udział uczniów                
w zajęciach 
z zastosowaniem 
eksperymentów 
przyrodniczych

5 grup 
zajęciowych

100% Marzec –czerwiec 
2019- grupa 5
Do końca 2019 r. –
grupy I -IV

Dyrektor, 
nauczyciele 
realizatorzy projektu

Poprawa jakości pracy 
szkoły

Wdrożenie 
nowatorskich 
rozwiązań 
edukacyjnych               
w formie innowacji 
pedagogicznych

Wdrożenie innowacji 
pedagogicznych             
wg obowiązującej  
w szkole procedury

Liczba 
innowacji: 5

100% Styczeń –czerwiec 
2019

Realizatorzy 
innowacji

Doskonalenie 
pracowników szkoły

Pozyskiwanie przez
nauczycieli                            

Udział nauczycieli             
i pracowników 

69% nauczycieli 
zostanie 

100% Do 1 marca 2019 Dyrektor szkoły
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i pracowników 
obsługi kwalifikacji               
w zakresie udzielania 
pierwszej pomocy

niepedagogicznych 
w szkoleniu

przeszkolonych 
przez  PSP 
Kłyżów

31% odbędzie 
szkolenia                           
w szkołach 
macierzystych

Wzbogacenie 
ceremoniału szkolnego

Nadanie szkole 
sztandaru

Pozyskiwanie środków 
finansowych                    
na zakup sztandaru, 
organizowanie akcji 
społecznych

Powołanie zespołu 
zadaniowego nauczycieli 
przygotowujących 
gminną uroczystość

Liczba akcji: 2

Liczba 
nauczycieli: 5

100%

100%

Do 30 kwietnia 2019 Dyrektor szkoły, 
przewodniczący 
Rady Rodziców,  
zespół zadaniowy 
nauczycieli

Dbanie o wizerunek 
szkoły

Doposażenie szkoły  
w środki trwałe                       
i wyposażenie

Wymiana ławek na 
dolnym korytarzu;

Zakup tablic 
wystawowych                 
do organizowania wystaw                                
i prezentowania 
wytworów pracy 
uczniów;

Zakup gabloty  na 
sztandar                               
i odnowienie ściany, na 
której zostanie 
zamontowana

Wg planu finansowego I kwartał 2019 Dyrektor szkoły, 
księgowy
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Cele i zadania Publicznej Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Krzakach na rok szkolny 2019/2020

Lp. Zadnie lub cel Nr 
ryzyka

Opis ryzyka Skutek 
(1-5)

Prawdopodobieństwo 
(1-5)

Wartość 
punktowa 
ryzyka

Właściciel 
ryzyka

Istniejące 
mechanizmy 
kontroli

Reakcja na 
ryzyko i jej 
termin

1. Wprowadzenie 
dziennika 
elektronicznego 
w szkole.

1.1 Obawa nauczycieli 
i uczniów, rodziców.

1 3 3 Dyrektor Przegląd 
dokumentacji                     
w tym zakresie.

Zwiększenie 
szkoleń 
nauczycieli.
31.08.2020

2. Poprawne 
prowadzenie 
dokumentacji 
pracy 
wychowawcy                     
i nauczyciela.

2.1 Braki 
w dokumentacji.

2 1 2 Dyrektor Bieżąca kontrola 
dokumentacji pracy 
nauczyciela (e-
dziennik, arkusze 
ocen, protokoły ze 
spotkania 
z wychowawcami). 
Bieżące 
informowanie 
nauczycieli 
o zaistniałych 
brakach                              
i błędach.

Poprawne 
prowadzenie 
dokumentacji 
pracy 
wychowawcy                     
i nauczyciela.
31.08.2020
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Cele i zadania w Przedszkolu w Pysznicy w roku 2019

Lp. Zadanie lub cel Nr 
ryzyka

Opis ryzyka 
( identyfikacja)

Skutek 
( 1-5)

Prawdopodobieństwo
 ( 1-5)

Wartość 
punktowa 

ryzyka

Właściciel 
ryzyka

Istniejące 
mechanizmy 

kontroli

Reakcja 
na ryzyko 

i jej 
termin

1. Realizacja projektu
” Przedszkole pod 
Wesołym Słonkiem”
Cel: objęcie edukacją 
przedszkolną jak 
największej ilości 
chętnych dzieci.

1 brak dzieci

brak środków
finansowych

2

2

2

2

4

4

Dorota 
Dąbrowska
Beata 
Tarnowska 
Magdalena 
Tomala

Projekt 
„Przedszkole 
pod Wesołym 
słonkiem”

Nie 
dotyczy

2. Wdrożenie programu ‘ 
Przyjaciele Zippiego”
Cel; rozwijanie 
umiejętności 
społecznych 
i emocjonalnych u dzieci 
, zmniejszenie liczby 
zachowań 
antyspołecznych

1 zbyt mała liczba 
rodziców 
wyrażających zgodę 
na udział dziecka 
w programie

nagła choroba 
przeszkolonego 
nauczyciela

1

1

2

2

2

2

Dorota 
Dąbrowska 
Marta Kozyra 
Anna Małek 
Agnieszka 
Gęśla

Program „ 
Przyjaciele 
Zippiego”

Nie 
dotyczy
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Cele i zadania Ośrodka Pomocy Społecznej w Pysznicy na rok 2019

Lp. Zadanie lub cel oraz ich powiązanie ze Strategią Rozwoju Gminy 
Pysznica

Miernik Wartość 
miernika

Termin raportu (sprawozdania) 
z osiągniętego celu składanego do 
Wójta gminy

Cel; Pomoc rodzinom w zakresie usług opiekuńczych1.

Zadanie: objęcie usługami potrzebujące rodziny i osoby Ilość wydanych 
decyzji na usługi

%

31.01.2020

Cel; wsparcie dla rodzin w przyznawaniu świadczenia Dobry Start 
(300)

Ilość wypłaconych 
świadczeń

%2.

Zadanie; ustalanie uprawnień i wypłata świadczeń Dobry Start (300)

31.01.2020
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Plan zadań Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Pysznicy na rok 2019
powiązanych z realizacją celów wynikających ze Strategii Rozwoju Gminy Pysznica

Lp. Cel strategii 
Rozwoju Gminy

Zadanie GZOSP Miernik Wartość 
miernika

Opis ryzyka Prawdopodobieństwo 
wystąpienia ryzyka

Wartość 
pkt. ryzyka

Reakcja na ryzyko

Brak ofert 
szkoleń

1 2 Informowanie 
pracowników
o dostępnych 
ofertach szkoleń 
i motywowanie ich
do wzięcia w nich 
udziału.

1. Sprawniejsza 
obsługa 
mieszkańców 
Gminy Pysznica

Podniesienie 
kwalifikacji kadry 
pracowników 
GZOSP poprzez 
szkolenia.

Ilość 
pracowników 
przeszkolo-nych
w zakresie zadań 
jakie realizują

4

Długotrwała 
nieobecność 
pracownika 
w pracy

1 2 Zatrudnienie 
pracownika
„na zastępstwo”
i skierowanie go na 
szkolenie

Brak ofert 
wykonaw-ców 1 2

Dokładny opis 
zamówienia, jak 
najdłuższy termin 
złożenia ofert, 
podział zamówienia 
na części
i dopuszczenie 
w SIWZ składania 
ofert częściowych .

2. Pobudzenie 
aktywności 
społecznej oraz 
zaspokojenie 
potrzeb
kulturalnych, 
edukacyjnych
i sportowo – 
rekreacyjnych 
mieszkańców 
Gminy Pysznica

Realizacja
i rozliczanie
projektów: 
„Przedszkole Pod 
Wesołym Słonkiem”
oraz „Szkolne 
eksperymentowanie 
w Gminie Pysznica” 
dofinansowanych ze 
środków EFS    
w ramach RPO-WP 
2014-2020

% wartość 
rozliczenia 
środków

100 % 
przyznanych 
środków EFS

Brak chętnych 
kandydatów 
(uczniów ) do 
wzięcia udziału                   
w projektach

1 2 Rozpropagowanie 
informacji                                          
o możliwościach 
wzięcia udziału 
w projektach we 
wszystkich 
placówkach 
oświatowych oraz na 
stronach www.
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Cele i zadania Domu Kultury w Pysznicy na rok 2019

Lp. Cel i zadania  oraz ich powiązanie ze strategią 
Rozwoju Gminy Pysznica

Miernik Wartość miernika Termin raportu (sprawozdania) 
z osiągniętego celu składanego do 
Wójta Gminy

1 CEL: Aktywizacja i edukacja kulturalna lokalnej 
społeczności
Zadanie:
* prowadzenie zajęć edukacyjnych i warsztatów 
artystycznych
i klubów zainteresowań
* wspieranie i rozwój amatorskiego ruchu 
artystycznego oraz
zainteresowanie wiedzą i sztuką
* Promocja twórczości artystycznej

Ilość zajęć, spotkań
i wyjazdów

18 wydarzeń 31.01.2020

2 CEL: Zwiększenie dostępu do usług kulturalnych

ZADANIA:
*organizacja różnorodnych przedsięwzięć 
kulturalnych:
przedstawień teatralnych, koncertów, wystaw, imprez
artystyczno-rozrywkowych.

Ilość wydarzeń 26 wydarzeń 31.01.2020
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Cele i zadania Gminnej Biblioteki Publicznej w Pysznicy na rok 2019

Lp. Zadanie i cel oraz ich powiązanie ze strategią Rozwoju 
Gminy Pysznica

Miernik Wartość miernika Termin raportu (sprawozdania) 
z osiągniętego celu składanego do 
Wójta Gminy

1 Upowszechnianie czytelnictwa książek dzieci 
i młodzieży poprzez organizowanie spotkań autorskich

Ilość spotkań Min. 2 31.01.2020

2 Spotkania Dyskusyjnych Klubów Książki w Pysznicy 
i Kłyżowie
Cel: Promowanie współczesnej literatury i kultury 
wśród dzieci i młodzieży

Ilość spotkań Min 15 31.01.2020

3. Kontynuowanie ewidencji zbiorów bibliotecznych przy 
pomocy programu Sowa.
Cel: Ogólna dostępność bazy zbiorów bibliotecznych 
dla czytelników w katalogu internetowym na stronie 
biblioteki.

ilość wprowadzonych 
zbiorów

Około 1 200 książek rocznie 31.01.2020
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