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Zaniemyśl, dnia 24 luty 2010 r. 

 

 

RADA GMINY  

w Zaniemyślu 

 

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  

BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY ZANIEMYŚL 

ZA ROK 2009  

 

1. Działalność informacyjno-oświatowa biblioteki  

     a)  zbiory biblioteczne 

Zakupiono w roku sprawozdawczym 528 tomów książek o wartości 11 139,05 złotych  ; 

z tego zakup : 

- z dotacji gminnej - 8 532,05 zł 

- dotacja celowa na zakup książek z Min. Kult. i Dziedz. Narodowego - 2607 zł.   

Otrzymano w darze od czytelników 18 t. książek o wartości 117 zł. 

Ubytkowano na makulaturę w roku sprawozdawczym 2865 woluminów o wartości 107,96 zł  jako 

książki zagubione, zniszczone i zdezaktualizowane. 

Ogólny stan księgozbioru biblioteki na dzień 31.12.2009 roku  –  27 436 tomów.  

Wartość księgozbioru na w/w dzień  -  151 380,47 złotych. 

    b) sieć biblioteczna 

Na rok sprawozdawczy Biblioteka Publiczna posiada 2 punkty biblioteczne w Kępie Wielkiej i w 

Szkole Podstawowej i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Pigłowicach. 

    c) czytelnictwo i wypożyczenia 

Ilość użytkowników biblioteki (łącznie z punktami bibliotecznymi) 1018 czytelników. 

Wypożyczono w roku 2009 łącznie z punktami bibliotecznymi 21 636 tomów książek .  

Porównując te wyniki z analogicznym okresem roku ubiegłego - zauważalny jest wzrost liczby  

zapisanych czytelników o 92 osoby oraz wypożyczeń o 6284 tomy. 

W czytelni biblioteki udostępniono 478 tomów książek oraz udzielono 280 informacji 

bibliograficznych.  
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           Od początku roku 2009 uruchomiono komputerowy system wypożyczania książek oraz 

zaprojektowano stronę internetową biblioteki, która działa na serwerze zaniemyskim. 

Praca wypożyczalni stała się w pełni zautomatyzowana, a obsługę czytelników ułatwia czytnik 

kodów kreskowych. Biblioteka drukuje we własnym zakresie legitymacje z kodem kreskowym dla 

każdego użytkownika. Koszt legitymacji to pokrycie kosztów własnych biblioteki – tuszu, papieru 

oraz laminatora.       

    d) działalność kulturalna biblioteki  

*  spotkania autorskie – zorganizowano razem 5 w roku sprawozdawczym. 

W pierwszym półroczu bibliotekę odwiedziła pisarka książek dla dzieci p. Mirosława Woźna. 

Spotkanie odbyło się w Szkole Podstawowej w Czarnotkach w dniu 23 kwietnia 2009 r. 

W drugim półroczu odbyły się 4 spotkania z autorami książek.  

Na zaproszenie Biblioteki w dniu 12 października przybyła pisarka Joanna Papuzińska i 

ilustratorka książek Elżbieta Krygowska-Butlewska. Spotkanie zorganizowano dla dzieci  

przedszkolnych i klas I-VI Szkoły Podstawowej w Śnieciskach.  

Całość spotkania opłaciła Wojew. Bibl. Publiczna i Centrum Animacji Kultury z Poznania.  

Natomiast 23 października złożyła nam wizytę pisarka książek dla dzieci i dorosłych Pani Krystyna 

Śmigielska. Tym razem pojechałyśmy spotkać się z uczniami Szkoły Podstawowej i Gimnazjum 

im. Jana Pawła II w Pigłowicach. 

W dniu 25 listopada gościliśmy baśniopisarkę Wiolettę Piasecką.  

Spotkanie z w/w autorką odbyło się w Przedszkolu Samorządowym w Zaniemyślu. 

Na wszystkich spotkaniach można było zakupić książki naszych gości wraz z autografem. 

* kursy - w miesiącach luty - kwiecień seniorzy mogli bezpłatnie skorzystać z II edycji kursów 

komputerowych dla początkujących, organizowanych przez bibliotekę.  

Kursy prowadził stażysta, odbywający służbę zastępczą w bibliotece ( w/w. poborowy pracował u 

nas od grudnia 2007 r. do czerwca 2009 r. ). 

* pokaz - na początku kwietnia odbył się pokaz kompozycji wielkanocnych w bibliotece. 

Współorganizatorem  pokazu był W.O.D.R. Zespół Doradczy w Środzie Wielkopolskiej. 

Po pokazie wycena kompozycji i możliwość zakupu dekoracji do domu.  

* konkursy 

- Ferie zimowe – od 18.02. – 27.02.2009 r. – odbyły się 3 konkursy.  

- Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich oraz Tydzień Bibliotek – kwiecień - maj –  

4 konkursy. 

W Tygodniu Bibliotek dzieci zapoznają się z działalnością naszej placówki oraz mogą ją zwiedzić. 

Razem odwiedziło bibliotekę w czasie dni majowych ok. 60 dzieci z grup najmłodszych klas 

przedszkolnych i zerówki.  
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Dla dzieci z zerówki zorganizowano także lekcję biblioteczną pt.” Bezpieczny Internet” w czytelni 

biblioteki. Lekcja zakończyła się konkursem rysunkowym na temat bezpieczeństwa dzieci w sieci. 

Nagrodzono wszystkie maluchy, które wzięły udział w konkursie.  

Na zakończenie Tygodnia Bibliotek przyznano tytuły Najaktywniejszego czytelnika w trzech 

grupach wiekowych ( dzieci, młodzież i dorośli ). 

W dniach od 23.04 – 15.05. br. w bibliotece odbył się także kiermasz taniej książki dla dzieci. 

- Konkursy wakacyjne – lipiec, sierpień – 6 konkursów . 

Od 10 lipca wspólnie czytaliśmy „Dzieci z Bullerbyn” – w każdy piątek co tydzień przez okres 

wakacji. 

- Quiz lekturowy - co miesiąc - od stycznia do grudnia - biorą w nim udział dzieci klas  

„0” - IV szkoły podstawowej. Na końcu każdego miesiąca losujemy jedną osobę z poprawnie 

wypełnionym testem i nagradzamy książką. 

- Nieustający Konkurs Czytelniczy – także co miesiąc organizowany, ale dla młodzieży z 

gimnazjum. Losowanie jednej osoby, jak w quizie lekturowym na końcu każdego miesiąca. 

- Czy jesteśmy oczytani? – dla osób dorosłych - rozpoczęcie konkursu w lipcu 2009 r. do nadal – 

co dwa miesiące - w formie testu – należy odpowiedzieć na 20 pytań dot. literatury polskiej i obcej. 

Nagradzamy trzy pierwsze miejsca wśród osób dorosłych. 

* akcja BookCrossing – czyli „uwalnianie książek” (10 czerwca ) - przystąpiliśmy III raz do tej 

akcji. Celem jej jest rozpropagowywanie czytania książek w środkach masowej komunikacji. 

Uwalniamy książki pochodzące z darów od czytelników, które biblioteka już posiada w swoich 

zbiorach.   

 

2.  Wykonanie planu finansowego 

 

PRZYCHODY 

 

Treść Plan Wykonanie 
% 

wykonania 

Stan środków na rachunku bankowym na początku roku 1 697,76 1 697,76 - 

dotacja z budżetu gminy 115 701,00 115 701,00 100,00 

dochody własne 3 200,00 3 111,36 97,23 

dotacja od Min. Kultury i Dziedz. Narodowego 2 607,00 2 607,00 100,00 

Razem dochody bieżące 121 508,00 121 419,36 99,93 

dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji 0,00 0,00 0,00 

pozyczka na realizację inwestycji 0,00 0,00 0,00 

Razem dochody inwestycyjne 0,00 0,00 0,00 

Dochody ogółem 121 508,00 121 419,36 99,93 

RAZEM DOCHODY+ STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKU 

BANKOWYM 123 205,76 123 117,12 - 

 

 



 4 

Plan  dochodów ogółem :                                                           121 508,00 zł 

Wykonanie ( na dzień 31.12.2009 r.)                                         121 419,36 zł               z tego :   

                            - dotacja podmiotowa z budżetu    -                                          115 701,00 zł 

                            - dotacja od Min. Kultury i Dziedz. Narod.                                  2 607,00 zł  

                            - przychody z działalności  

                              statutowej                                                                                    3 111,36 zł     w 

tym : 

                             1) usługi bibliograficzne                                     1 678,68 

                             2) za legitymacje                                                    972,00 

                             3) kary za przetrzymywanie 

                                i zagubienie książek                                            363,45 

                             4)  sprzedaż kompozycji wielkanocnych                 70,00 

                             5)  odsetki bankowe                                                 27,23 

   

   WYDATKI 

 

Treść Plan Wykonanie 
% 

wykonania 

Zakup pomocy dydaktycznych i książek 11 140,00 11 139,05 99,99 

Akcesoria i programy komputerowe 1 596,00 1 595,91 99,99 

Wynagrodzenia, w tym : 65 722,00 65 721,54 100,00 

          -Wynagrodzenia osobowe pracowników 63 555,72 63 555,72 100,00 

          -'Wynagrodzenia bezosobowe 2 166,28 2 165,82 99,98 

Podróże służbowe krajowe 235,00 230,32 98,01 

Zakup materiałów i wyposażenia 8 060,00 8 050,83 99,89 

Zakup energii 6 200,00 6 124,97 98,79 

Zakup usług pozostałych 8 660,00 8 651,86 99,91 

Różne opłaty i składki 500,00 494,65 98,93 

Składki na ubezpieczenie społeczne 10 700,00 10 661,45 99,64 

Składki na Fundusz Pracy 1 570,00 1 558,67 99,28 

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 300,00 2 250,09 97,83 

Razem wydatki bieżące 116 683,00 116 479,34 99,83 

Wydatki inwestycyjne - akcesoria i programy 

komputerowe 4 670,00 4 670,00 100,00 

Razem wydatki majątkowe 4 670,00 4 670,00 0,00 

Wydatki ogółem 121 353,00 121 149,34 99,83 

STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKU BANKOWYM NA KONIEC 

ROKU 155,00 1 967,78 - 

 

Plan wydatków ogółem                                   121 353,00 zł 

Wykonanie na dzień 31.12.2009 r.                 121 149,34 zł              z tego : 

 

 Zakup książek                                                                                        11 139,05 

 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                63 555,72  

                 - wynagrodzenia bezosobowe                                                                  2 165,82 
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 Podróże służbowe                                                                                       230,32  

 Akcesoria i programy komputerowe                                                       6 265,91  

    - program komputerowy SOWA 1                                4 670,00 

    - program Microsoft Office                                              351,36 

    - akcesoria komputerowe                                              1 244,55 

 Zakup materiałów i wyposażenia, z tego m.in.:                                      8 050,83 

     - materiały biurowe, druki biblioteczne,  

                   materiały papiernicze do urządzeń                

                   kserograficznych                                                        1 704,04 

    -  środki czystości                                                              912,96                

    -  nagrody dla uczestników konkursów czytel.              1 262,55 

    -  folia do książek                                                              399,92 

    -  materiały dekoracyjne                                                   284,07 

    -  materiały ogrodnicze                                                       59,09       

    -  komputer                                                                     3 428,20 

    Zakup energii                                                                                          6 124,97      

    - ogrzewanie biblioteki                                                  2 640,04 

                - energia elektryczna                                                     3 328,57 

                -  woda i ścieki                                                                 156,36  

 Zakup usług pozostałych, z tego m.in. :                                                 8 651,86     

    -   abonament RTV                                                         61,50 

                -  opłaty i znaczki pocztowe                                             179,50 

                -  opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 

                     telefonii stacjonarnej, zakup usług dostępu do 

                    sieci Internet                                                               1 900,95 

                -  abonament na czasopisma                                          3 354,95 

                -  konserwacja alarmu, naprawa kserokopiarki                366,00 

                -  usługi komunalne                                                          201,01 

                -   abonament na program księgowy                                236,07 

                -   koszenie trawy, wykonanie pieczątek,  

                     szkolenia i inne usługi                                              1 107,64 

                -  napełnianie tonerów HP                                                317,20    

                -  spotkanie autorskie                                                        400,00 

                - usługi informatyczne                                                      341,60    

                - przegląd i remont gaśnic                                                185,44 

   Różne opłaty i składki                                                                                494,65              
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    Składki na ubezpieczenie społeczne                                                     10 661,45 

    Składki na Fundusz Pracy                                                                       1 558,67 

    Odpisy na fundusz socjalny                                                                    2 250,09 

 

      Łącznie wydatki biblioteki wyniosły                                                           121 149,34  

      Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2009 r.                    1 967,78  

 

Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2009 roku – 0,00 złotych , w tym     wymagalnych 

0,00 złotych. 

 

                                       Główny Księgowy                                         Dyrektor Biblioteki 

                                      Mirosława Walkiewicz                                  Alina Sobkowiak 


