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Spytkowice, dn. 20.01.2020 r.

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Spytkowicach
34-116 Spytkowice, ul. Zamkowa 8
pow. Wadowice, woj. Małopolskie

ANALIZA OPISOWA DZIAŁALNOŚCI
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SPYTKOWICACH
w 2019 roku
Gminna Biblioteka Publiczna w Spytkowicach jest instytucją kultury, której celem jest
zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych, upowszechnianie wiedzy
oraz wspomaganie rozwoju edukacji i kultury. Biblioteka działa na terenie Gminy Spytkowice
poprzez placówki GBP w Spytkowicach z Oddziałem dla Dzieci i Młodzieży oraz Filię
w Bachowicach i Filię w Ryczowie.
I. STAN BIBLIOTEK PUBLICZNYCH w 2019 r.
Liczba bibliotek – 3
Gminna Biblioteka Publiczna w Spytkowicach
Filia w Bachowicach
Filia w Ryczowie
Status formalno-prawny - Instytucja kultury (wpisana do Rejestru instytucji kultury)
II. STATYSTYKA I STAN CZYTELNICTWA GBP W SPYTKOWICACH w 2019 r.
STATYSTYKA GBP W SPYTKOWICACH - 2019 R.
Czytelnicy zarejestrowani
2.014
Odwiedziny
67.222
w wypożyczalni
16.215
w czytelni
782
w czytelni Internetowej
1.111
imprezy kulturalne
2.123
wejścia na stronę Internetową GBP 45.934
Facebook, Google+, sesje IbukLibra
1.057
Wypożyczenia zbiorów ogółem
39.674
udostępnianie na miejscu
2.140
udostępnianie na zewnątrz
37.132
otwarcia IbukLibra
402
Ilość udzielonych informacji
12.030
Informacje biblioteczne i telefoniczne 5.311
Wejścia do katalogu elektronicznego 6.719
Tab.1 – Czytelnicy w 2019 r.
Placówka
Czytelnicy ogółem
GBP Spytkowice +
Oddział dla Dzieci
1089
Filia Bachowice
455
Filia Ryczów
470
Ogółem
2014

w tym do 15 lat
389
234
196
819

Tab. 2 - Ruch czytelniczy w 2019 r.
Wypożyczalnia
+
sesje
IbukLibra

Placówka

Liczba odwiedzin

GBP
Spytkowice
+ Oddział
dla DiMG

Imprezy
kulturalnooświatowe

Czytelnia

Liczba
odwiedzin

8279

Liczba odwiedzin
korzystających
z Internetu

Liczba
uczestniczących
w imprezach

Strona
Internetowa
GBP oraz
Facebook ,
Google+

Razem
odwiedzin

Liczba wejść +
publicznych
rekomendacji

221

681

1405

46617

57577

374

Filia w
Bachowicach

4295

208

78

188

-

4769

Filia w
Ryczowie

3641

353

352

530

-

4876

16589

782

1111

2123

46617

67222

Ogółem

Tab. 3 - Wykorzystanie zbiorów w 2019 r.
Wypożyczalnia
Placówka

GBP
Spytkowice
i ODiMG

Czytelnia

Liczba
wypożyczeń
książek
+ otwarć
Ibuk Libra

Liczba
wypożyczeń
czasopism
bieżących
i roczn.
czasopism

Liczba
wypożyczeń,
zbiorów
elektron.
i audiowiz.

Liczba
udostępn.
książek

Liczba
udostępn.
czasopism
bieżących
i roczn.
czasopism

19676

333

159

225

178

Liczba
udostępn.
zbiorów
audiowiz.
i elektron.

313

Razem

21286

+ 402

Liczba
udzielonych
informacji,
w tym wejść
do katalogu
online

9.497
6.719

Filia
w
Bachowicach

7371

331

15

229

86

23

8055

620

Filia
w Ryczowie

9062

185

0

884

120

82

10333

1913

36511

849

174

1338

384

418

39674

12030

Ogółem:

III. DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA BIBLIOTEK.
Program działalności bibliotek to połączenie tradycyjnych sposobów wykorzystania
ich zasobów ze stopniowym wdrażaniem nowych form aktywności, realizowanych
w placówkach bibliotecznych, który koncentruje się na:
1. gromadzeniu i opracowywaniu oraz systematycznym wzbogacaniu zbiorów książkowych
i multimedialnych oraz różnorodnych dokumentów. Szczególną uwagę w tym zakresie

poświęcono potrzebom edukacyjnym mieszkańców oraz pozyskiwaniu dokumentów
dotyczących Gminy Spytkowice;
2. wypożyczaniu i udostępnianiu zbiorów bibliotecznych oraz udzielaniu informacji;
Najaktywniejszy czytelnik w 2019 r. przeczytał 255 książek, a 17. rekordzistów – ponad 150
w ciągu roku. Najczęściej wypożyczaną pozycją był „Syn zakonnicy” Joanny Jax – 35 razy,
pozostałe książki mieszczące się w rankingu ponad 20 wypożyczeń w ciągu roku to powieści:
Katarzyny Michalak, Krystyny Mirek, Agaty Przybyłek, Karoliny Wilczyńskiej, Marii
Paszyńskiej, Gabrieli Gargaś i Joanny Jax. Ogromną popularnością cieszą się również
książeczki z serii „Kicia Kocia”, które w rankingu 20. najpoczytniejszych lektur 2020 r.
zajmują aż 3 wysokie miejsca.
Stan czytelnictwa w GBP w Spytkowicach na dzień 31.12.2019 r.
 Liczba czytelników: 2.014 (1948+66 Ibuk).
 Liczba wypożyczeń zbiorów: 39.674 (w tym: na zewnątrz – 37.132, otwarcia IbukLibra –
402, na miejscu – 2.140).
 Liczba odwiedzin: 20.605 (w tym w wypożyczalni – 16.215, sesje IbukLibra - 374,
w czytelni 782, w czytelni Internetowej – 1.111 i uczestniczących w imprezach
kulturalnych – 2.123).
 Liczba wejść na stronę Internetową GBP i publicznych rekomendacji w usłudze
Facebook i Google+ – 46.617
 Liczba udzielonych informacji: 12.030 (w tym: informacje online o zbiorach GBP –
korzystanie z katalogu elektronicznego – 6.719).
3. organizowaniu imprez cyklicznych i akcji propagujących czytelnictwo i zachęcających
do korzystania z bibliotek, m. in. spotkania autorskie, wystawy, lekcje biblioteczne, kursy
komputerowe, konkursy, zajęcia plastyczne i literackie, akcje „Ferie z Książką” i „Wakacje
w Bibliotece”, Narodowe Czytanie i Noc Bibliotek. W 2019 roku zorganizowano
w placówkach łącznie 145 imprezy i zajęć, w których uczestniczyły 2.123 osoby;
4. aktywnym uczestnictwie w ogólnopolskiej akcji Instytutu Książki „Mała Książka –
Wielki Człowiek”. W akcji uczestniczy 196 dzieci z roczników 2013-2017, w tym nowych
czytelników – 131, wcześniej zapisanych – 65. Uczestnikom wydano 194 wyprawki
czytelnicze, 277 kart Małego Czytelnika i 102 dyplomy i znaczki zakończenia akcji.
5. organizacji wystaw, wystawek rocznicowych i tematycznych - w 2019 roku
zorganizowano w placówkach łącznie 198 wystaw, wystawek i gazetek promujących naukę,
literaturę i sztukę;
6. prowadzeniu nowych form działalności wynikających z rozwoju elektroniki i potrzeby
dostępu społeczeństwa do wiedzy i informacji.
GBP w Spytkowicach wraz z Filiami posiada 27 komputerów, w tym:
 14 stanowisk internetowych dla mieszkańców gminy w GBP w Spytkowicach;
 2 stanowiska internetowe w Filii w Bachowicach dla mieszkańców wsi Bachowice;
 2 stanowiska internetowe w Filii w Ryczowie dla mieszkańców wsi Ryczów i Półwieś;
 9 stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu dla pracowników w GBP i Filiach.
6. prowadzeniu elektronicznego systemu obsługi bibliotecznej w GBP i Filiach –
4 stanowiska:
 w placówkach bibliotecznych korzystanie z zasobów odbywa się w systemie SOWA firmy
Sokrates–Software z Poznania. GBP i Filie obecnie korzystają z jednego katalogu

centralnego wszystkich zbiorów oraz ze wspólnej bazy czytelników. Bazy danych
i oprogramowanie serwera systemu są posadowione na serwerze hostingowym;
 czytelnikom udostępniono centralny katalog zbiorów GBP i Filii na stronie
internetowej biblioteki oraz portal w.bibliotece.pl, do przeglądania i wyszukiwania
przez przeglądarki WWW.
O pozytywnym znaczeniu katalogu elektronicznego świadczy statystyka jego
wykorzystania online przez czytelników w 2019 r.:
 liczba operacji logowania – 3289
 liczba operacji zmiany hasła – 205
 liczba samoobsługowego rezerwowania materiałów – 679 ( w tym: 386 – literatury
pięknej dla dorosłych, 158 – dla dzieci i młodzieży, 130 – lit. popularnonaukowej
i naukowej, 5 – audiobooków),
 liczba kasowania rezerwacji – 41
 liczba operacji zamawiania materiałów – 462
 liczba kasowania zamówień – 55
 liczba samoobsługowego prolongowania wypożyczeń – 2237 (w tym: 1531 –
literatury pięknej dla dorosłych, 319 – dla dzieci i młodzieży, 328 – lit.
popularnonaukowej i naukowej, 59 – pozostałych materiałów).
7. prowadzeniu działalności informacyjnej bibliotek w oparciu o warsztat informacyjnobibliograficzny;
8. promocji kultury i gminy poprzez działalność wydawniczą i wystawienniczą w bibliotece
i na zewnątrz, promującą walory turystyczne i zabytki Gminy Spytkowice oraz prace
lokalnych artystów.
W 2019 r. GBP w Spytkowicach wydała album „Madonny ziemi rodzinnej św. Jana Pawła II”
w nakładzie 1000 egz. 23 listopada zorganizowano spotkanie promocyjne albumu wraz
z wykładem ks. prof. dra hab. Jana Szczepaniaka „Najświętsza Maryja Panna w dziejach
narodu polskiego”.
IV. ZBIORY BIBLIOTECZNE – STAN I UZUPEŁNIANIE
Stan zbiorów bibliotek w dn. 31.XII.2019 r. łącznie – 75.575 o wartości: 763.663,45 zł.
w tym: Księgozbiory – 73.829 woluminów o wartości 731.354,36 zł.
Roczniki czasopism – 511 wol. – 15.746,03 zł.
Zbiory specjalne (w tym elektroniczne) – 1.235 jedn. inw. o wartości 16.563,06zł.
Zakup nowości wydawniczych w 2019 r.
GBP w Spytkowicach, Filia w Bachowicach i Filia w Ryczowie pozyskały łącznie:
2.417 zbiorów bibliotecznych o wartości 48.213,90 zł, w tym:
1. zakupiono 2.273 zbiorów za kwotę 45.112,73 zł.:
 ze środków własnych Biblioteki – 30.502,73 zł. – 1.535 egz. (1.530 książek o wart. 30.151,39 zł.
i 5 zbiorów audiowizualnych o wartości 351,34 zł)
 ze środków Biblioteki Narodowej – 14.610,00 zł – 738 egz., (716 wol. książek – 14.040,25 zł. i 22 zbiory
audiowizualne o wartości 569,75 zł)
2. pozyskano zbiory ze środków pozabudżetowych:
 dary od czytelników, instytucji i wydawnictw własnych oraz ekwiwalenty – 144 egz. o wartości 3.101,17
zł. (138 wol. książek – 2.951,17 zł. i 6 zbiorów audiowizualnych – 150,00 zł.).

Placówka
GBP w
Spytkowicach
Filia w
Bachowicach
Filia w
Ryczowie

Zakup budżet
Ilość Wartość
837 17530,71

Zakup MKiDN
Ilość Wartość
365
7250,71

5
352

351,34
6670,60

22
157

569,75
3031,08

341

5950,08

194

3758,46

Razem
1530 30.151,37
716 14.040,25
książki:
5
351,34
22
569,75
Razem audio.:
Ogółem:
1535 30.502,73
738 14.610,00
AUDIOWIZUALNE, PUBLIKACJE GBP

Ilość
57
7
2
33
4
2
21
4
2
111
6
15
132

Dary
Wartość
1512,90
140,00
50,00
572,65
80,00
50,00
327,43
80,00
50,00
2.412,98
150,00
300,00
2.862,98

Ekwiwalenty
Ilość Wartość
5
166,39

3

35,80

4

36,00

12

238,19

12

238,19

Ilość
1264
7
29
545
4
2
560
4
2
2369
33
15
2417

Razem
Wartość
26460,71
140,00
971,09
10310,13
80,00
50,00
10071,97
80,00
50,00
46.842,79
1071,09
300,00
48.213,90

W 2019 r. zaprenumerowano dla bibliotek łącznie 16 tytułów czasopism (29 egz.)
o wartości 2.462,19 zł.
Tab. 4 - Stan zbiorów Gminnej Biblioteki Publicznej w Spytkowicach oraz Filii
w Bachowicach i w Ryczowie w dn. 31.12.2019 r.
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.

Nazwa przedmiotu
Księgozbiory łącznie :
Roczniki czasopism :
Zbiory specjalne GBP w Spytkowicach
Dokumenty audiowizualne łącznie:
Dokumenty elektroniczne łącznie:
Razem pozycje 1-5 :

J.m.
wolumin
wolumin
szt.
szt.
szt.

Ilość
73829
511
860
325
50
75.575

Wartość
731.354,36
15.746,03
2.339,05
8.488,43
5.735,58
763.663,45

Biblioteki posiadają również zbiory dla użytkowników z niepełnosprawnością wzroku –
stan na dzień 31.12.2019 r. wynosi: 1015 wol. książek oraz 233 audiobooków. Czytelnicy
mają również możliwość bezpłatnego korzystania z kilku tysięcy e-booków.
Zakup dostępu do zasobu e-book.
Wykupiono dla czytelników dostęp do zasobu e-booków oferowanych przez PWN SA platforma IBUK LIBRA w ramach Konsorcjum Małopolskich Bibliotek Publicznych:
2019 r. - 2144 dostępne tytuły (w tym zakupionych 1149) o wartości 800,00 zł.
Dostęp do zasobu Wolne Lektury:
W ramach systemu bibliotecznego Sowa czytelnicy otrzymali bezpośredni dostęp z katalogu
biblioteki do bezpłatnego zasobu Wolnych Lektur – 2546 tytułów.
Indywidualne kursy językowe online „Funpakiet dla Bibliotek” (angielski, niemiecki,
francuski, włoski, hiszpański) dla 60 czytelników na okres 8 miesięcy, o wartości 359,00 zł.
V. DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO-OŚWIATOWA W 2019 R.
W bibliotekach prowadzono stałe formy działalności kulturalnej, związane
z popularyzacją czytelnictwa: spotkania autorskie, konkursy recytatorskie, wiedzy
i rysunkowe, zajęcia plastyczno – techniczne, lekcje biblioteczne, wystawy oraz wystawki
rocznicowe i zalecające (198), kontynuowano akcje czytelnicze, zawierające bogatą ofertę
imprez kulturalno-rozrywkowych: w lipcu i sierpniu „Wakacje w Bibliotece”, w styczniu

„Ferie z Książką”. Ogółem w 145 formach uczestniczyły 2123 osoby.
W GBP w Spytkowicach zorganizowano m.in.:
 Cykle konkursów czytelniczych i plastycznych w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży –
styczeń/grudzień, m.in.: „Jeżycjada M. Musierowicz” – konkurs pięknego czytania kwiecień, „Dla babci i Dziadka” – warsztaty plastyczne dla dzieci – styczeń;
 Lekcje biblioteczne i spotkania edukacyjne, m.in.: „Warsztaty komiksowe dla dzieci” –
prowadzone przez pisarza Zbigniewa Masternaka – luty, „Jedz kolorowo i czuj się
zdrowo” – spotkanie z dietetykiem – czerwiec, „Spotkania z przedszkolakami
i Oddziałami O” – październik;
 „Komputer dla 40 +” – 4 indywidualne kursy komputerowe – styczeń/grudzień;
 Indywidualne kursy językowe online „Funpakiet dla Bibliotek” (angielski, niemiecki,
francuski, włoski, hiszpański) dla czytelników – marzec/listopad;
 Spotkania autorskie – w GBP gościły: Siostra Anastazja – luty i Krystyna Mirek –
czerwiec;
 „Noc Bibliotek” - czwarta edycja ogólnopolskiej, wieczorno-nocnej imprezy pod
nazwą: „Znajdźmy wspólny język”, w programie m.in.: „Strażacy w akcji” (pokaz
wyposażenia strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Spytkowicach i wozu strażackiego,
działanie sprzętu, czynności strażaków w celu ratowania życia, zdrowia i mienia,
profesjonalny instruktaż udzielania pierwszej pomocy), „Z Policją za pan brat” (zawód
policjanta, osobliwości profesji, ocieplenie wizerunku stróża prawa i porządku, środki
przymusu bezpośredniego, osprzęt wozu policyjnego), „Łowcy skarbów” (gra biblioteczna
na bazie podchodów z wykorzystaniem indeksów katalogu elektronicznego – kto pierwszy
w ciemnościach znajdzie swój skarb - książkę „Mały Książę” Antoine’a de Saint-Exupéry,
projekcja filmu familijnego pt.: "Pytś i Bill", słodki poczęstunek (babeczka z wróżbą,
soki). Uczestnicy otrzymali dyplomy i znaczki Nocy Bibliotek;
 „8 Narodowe Czytanie - nowele polskie” ogólnopolska akcja ogłoszona przez prezydenta
Andrzeja Dudę, czytaniu i słuchaniu tekstów literatury, towarzyszyło oglądanie
fragmentów ekranizacji nowel polskich – wrzesień;
 Finisaż wystawy, wykłady i prezentacje multimedialne: „Malarstwo Sylwii
Prażmowskiej” – finisaż – luty, „Madonny ziemi rodzinnej św. Jana Pawła II”,
„Najświętsza Maryja Panna w dziejach narodu polskiego” – prezentacja i wykład ks.
prof. dra hab. Jana Szczepaniaka – listopad;
 Spektakle teatralne - „Anaruk w Grenlandii” – styczeń, „Zaczarowany medalion” –
lipiec;
 Wakacje w bibliotece: „Tajemnice kosmosu” – zajęcia z astronomii – lipiec, „Mega
bańki mydlane” – puszczanie baniek mydlanych – lipiec, „Szaleni naukowcy” – pokaz
eksperymentów chemicznych – lipiec, „W cyrku” – warsztaty cyrkowe – sierpień,
„Gigantyczna gra planszowa” – sierpień;
 Spotkania promocyjne i publikacje: spotkanie promocyjne albumu „Madonny ziemi
rodzinnej św. Jana Pawła II” połączone z wykładem ks. prof. dra Hab. Jana
Szczepaniaka, prezentacjami multimedialnymi: „Madonny ziemi rodzinnej św. Jana
Pawła II”, „Najświętsza Maryja Panna w dziejach narodu polskiego” oraz degustacją
potraw lokalnych – 23 listopad;
 Wystawy (13 ekspozycji) zewnętrzne oraz ze zbiorów własnych, m.in.: „Akwarele,
pastele, oleje – malarstwo na porcelanie” prace Sylwii Prażmowskiej-Kulig –
styczeń/marzec, „Dolina Karpia w obiektywie” – kwiecień/grudzień.

1/ w GBP w Spytkowicach zorganizowano łącznie 92 formy dla 1.405 uczestników:
Forma pracy
Kursy komputerowe i językowe
Lekcje biblioteczne, wycieczki
Spotkania autorskie i teatralne
Konkursy czytelnicze i spotkania z książką

Prezentacje
Zwiedzanie wystaw
Konkursy i zajęcia plastyczne
Zajęcia edukacyjne
Szkolenia bibliotekarzy
Gazetki i wystawki (86), wystawy (13)

Ilość
60 / 60 godz.

Frekwencja

60
150
230
273
200
190
10
286
6

6 / 6 godz.
5
3
2
1
9

Ogółem:

6 / 18 godz.
99
191

0

1405

92 (imprezy) + 99 (gazetki, wystawki, wystawy) =
191

2/ w Filii w Ryczowie zorganizowano 36 form dla 530 uczestników:
Forma pracy
Konkursy czytelnicze i plastyczne
Zabawy słowem, rozrywki umysłowe
Lekcje biblioteczne i wycieczki
Spotkania teatralne
Zajęcia kulinarne
Wystawki, gazetki
Ogółem:
36 imprez + 34 wystawki

Ilość
5

Frekwencja
39

19
10
1
1
34

226
145
78
42
-

70

530

W Filii w Ryczowie zorganizowano m.in.:
 Konkursy wiedzy i plastyczne – dla dzieci i młodzieży – styczeń/grudzień;
 Lekcje biblioteczne i wycieczki do Filii - przedszkolaki z Przedszkola „Promyczek”
i uczniowie ZSP w Ryczowie – styczeń/grudzień;
 „Kulinarne przysmaki” – pieczenie ciast i ciasteczek z KGW w Ryczowie - lipiec;
 Spektakl profilaktyczno-edukacyjny - Teatr „Blaszany Bębenek” pt.: „Zaczarowany
medalion”- lipiec;
3/ w Filii w Bachowicach przeprowadzono łącznie 17 form dla 188 uczestników.
Formy pracy
Spotkania z książką dla dzieci
Gry i zabawy, rozrywki umysłowe
Zajęcia plastyczne
Zajęcia kulinarne
Gazetki i wystawki książek
Ogółem:
17 imprez + 65 wystawek

Ilość
4
11
1
1
65
82

Frekwencja
63
91
4
30
188

W Filii w Bachowicach zorganizowano m.in.:
 Konkursy czytelnicze, zajęcia plastyczne, rozrywki umysłowe, spotkania z książką oraz
naukę pieczenia pn.: „Kulinarne przysmaki” z Kołem Gospodyń Wiejskich
w Bachowicach – dla dzieci i młodzieży – czerwiec - październik;
VI. MODERNIZACJE I AUTOMATYZACJA.
W 2019 r. na bieżąco uzupełniano wyposażenie placówek bibliotecznych w niezbędne
do codziennej działalności oprogramowania i sprzęty. Na automatyzację przeznaczono –
21.348,00 zł. – opłaty za: domenę, aktualizacje programów komputerowych, czytniki i kody
kreskowe oraz karty biblioteczne dla czytelników, firewall, programy antywirusowe na
serwer i 27 stanowisk komputerowych oraz opłatę aktywacyjną, abonamentową i hostingową
programu bibliotecznego Sowa, usługi informatyczne. Gmina Spytkowice wykonała remont
schodów wejściowych do budynku GBP w Spytkowicach.
VII. WYKONANIE WYDATKÓW I POZYSKANE ŚRODKI.
1. Informacja z wykonania wydatków w 2019 r.
W 2019 roku budżet Gminnej Biblioteki Publicznej w Spytkowicach wynosił: 460.915,45 zł.
w tym:
Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy – 410.000 zł.
Dotacja ze środków finansowych Biblioteki Narodowej przeznaczona w całości na zakup
wydawnictw – 14.610 zł.
Dotacja ze środków PO Ryby – 32.681,00
Dochody własne GBP – 3.624,45 zł
2. Pozyskane środki:
W 2019 r. GBP w Spytkowicach pozyskała środki pozabudżetowe w kwocie 50.915,45 zł.
w tym:
1. Dochody własne: przychody z wpłat za drukowanie, kserokopie, upomnienia –
w 3.624,45 zł.
2. Dotacja celowa w wysokości 14.610 zł. ze środków finansowych Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Programu Wieloletniego "Narodowy Program
Rozwoju Czytelnictwa" Priorytet 1 "Zakup nowości wydawniczych do bibliotek
publicznych", na zakup nowości wydawniczych w 2019 r. Dzięki tej dotacji nasze
Biblioteki wzbogaciły dodatkowo swoje zbiory o 738 woluminów.
3. Dotacja ze środków Unii Europejskiej w wysokości 32.681,00 zł. w ramach działania
4.2 „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach
priorytetu 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, objętego Programem
operacyjnym „Rybactwo i Morze”, na operację: „Dolina Karpia fleszem pisana – promocja
dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i lokalnej akwakultury wśród mieszkańców i gości
Gminy Spytkowice i Doliny Karpia”.
4. Zatrudnienie 1 osoby w pełnym wymiarze czasu pracy, w okresie 01.04-30.09.2019 r.
w ramach Programu Regionalnego „Konserwator”, na podstawie umowy
z Powiatowym Urzędem Pracy w Wadowicach.
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