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Zaniemyśl, dnia 28 luty 2012 r. 

 

 

WÓJT GMINY  

w Zaniemyślu 

 

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  

BIBLIOTEKI  PUBLICZNEJ  GMINY  ZANIEMYŚL 

ZA ROK 2011 

 

1. Działalność informacyjno-oświatowa biblioteki  

     a)  zbiory biblioteczne 

Zakupiono w roku sprawozdawczym 562 tomów książek o wartości 13 198,72 złotych; 

z tego zakup : 

- z dotacji gminnej - 9 046,72 zł 

- z dotacji celowej na zakup książek z dotacji Min. Kultury i Dziedz. Narod. – 4152,00 zł.   

Otrzymano w darze od czytelników 40 t. książek o wartości 619,60 zł. 

Ubytkowano na makulaturę w roku sprawozdawczym 381 woluminów o wartości 4,77 zł  jako 

książki zagubione, zniszczone i zdezaktualizowane. 

Ogólny stan księgozbioru biblioteki na dzień 31.12.2011 roku  –  27 535 tomów.  

Wartość księgozbioru na w/w dzień  -  177 204,96 złotych. 

 

    b) sieć biblioteczna 

Na rok sprawozdawczy Biblioteka Publiczna posiada 2 punkty biblioteczne: 

- w świetlicy w Kępie Wielkiej  

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

 

    c) czytelnictwo i wypożyczenia 

Ilość ogółem użytkowników biblioteki (łącznie z punktami bibliotecznymi) 1321. 

Wypożyczono w roku 2011 łącznie z punktami bibliotecznymi 22 284 tomy książek (w bibliotece 

20420 wypożyczenia). Porównując te wyniki z analogicznym okresem roku ubiegłego - 

zauważalny jest wzrost liczby  zapisanych czytelników o 64 osoby jak i wzrost liczby wypożyczeń 

o 269 tomów książek. W czytelni biblioteki udostępniono 420 tomy książek oraz udzielono 288 

informacji bibliograficznych.  

 

     d) programy  

> Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

* „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek”- nasza placówka brała udział w tym programie. 

Pozyskaliśmy dodatkowo na zakup książek kwotę w wysokości 4152,00 zł. 
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> Fundacji Orange  

*„Akademia Orange dla bibliotek” – celem programu jest wspieranie rozwoju społeczeństwa 

informacyjnego poprzez zwiększanie dostępu do nowych technologii komunikacyjnych i promocje 

ich wykorzystania. 

Po złożeniu wniosku otrzymaliśmy z Fundacji Orange dotację w wysokości 2423,39 zł na pokrycie 

kosztów dostępu do Internetu (okres od sierpnia 2009 – do grudnia 2010 roku – zaległa kwota 

605,92 zł przyznana nam w roku 2011, pozostała kwota za rok 2011). 

  

    e) działalność kulturalna biblioteki  

   *  spotkania autorskie – zorganizowano razem 3 w roku sprawozdawczym. 

   W dniu 22 marca 2011 roku odwiedziła bibliotekę Agnieszka Frączek, autorka wierszy i 

opowiadań dla dzieci, doktor nauk humanistycznych, wykładowca na Uniwersytecie 

Warszawskim.  

Spotkanie odbyło się w Przedszkolu Samorządowym w Zaniemyślu dla starszych uczniów i było 

połączone ze sprzedażą książek autorstwa naszego gościa (głównie wydanych w Wydawnictwie 

Literatura).  

   Drugi raz zaprosiliśmy Panią Frączek dla dzieci i młodzieży ze Szkoły Podstawowej i 

Gimnazjum im. Jana Pawła II w Pigłowicach. Spotkanie odbyło się w dniu 14 czerwca dla 

wszystkich uczniów.  

Trzecie spotkanie odbyło się z Katarzyną Majgier, autorką książek dla dzieci i młodzieży.         

Tym razem gościliśmy pisarkę w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Zaniemyślu, w dniu 20 

września.    

    * kiermasze – od 1 grudnia do 16 grudnia odbył się kiermasz mikołajkowo-świąteczny taniej 

książki dla dzieci. Natomiast inne kiermasze - w dniach spotkań autorskich – sprzedaż książek 

naszych gości.  

   * konkursy 

- Ferie zimowe – od 31.01. – 11.02.2011 r. – odbyło się 7 konkursów.  

- Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich ( 23.04.) oraz Tydzień Bibliotek ( 10.05. – 14.05)   

7 konkursów. 

- Dzień Dziecka – zaplanowano 7 konkursów dla różnych grup wiekowych.  

- internetowy o Czesławie Miłoszu – zorganizowany z okazji Roku Czesława Miłosza, według 

regulaminu konkursu nagrodzono tylko jedną osobę, podsumowano konkurs w dniu 30 czerwca w 

100-rocznicę  urodzin wielkiego poety. 

- Konkursy wakacyjne – lipiec, sierpień – 7 konkursów. 

- Konkursy comiesięczne - na końcu każdego miesiąca losujemy jedną osobę z poprawnie 

wypełnionym testem i nagradzamy książką lub innym drobnym upominkiem. 

■ Quiz lekturowy -  biorą w nim udział dzieci klas „0” - IV szkoły podstawowej  

■ Oczytany Małolat – dla dzieci z klas V-VI  

■ Nieustający Konkurs Czytelniczy – dla młodzieży z gimnazjum  

■ Czy jesteśmy oczytani? – dla osób dorosłych, organizowany co dwa miesiące rozpoczęcie 

konkursu w lipcu 2009 r. do nadal –– w formie pytań testowych – należy odpowiedzieć na 20 pytań 

dot. literatury polskiej i obcej. Nagradzamy trzy miejsca wśród osób dorosłych. 

* akcje  

- BookCrossing – czyli „uwalnianie książek” (9 czerwca - Ogólnopolski Dzień Wolnych Książek), 

przystąpiliśmy V raz do tej akcji. Uwalniamy książki pochodzące z darów od czytelników, które 

biblioteka już posiada w swoich zbiorach.  
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Celem tej akcji jest podniesienie poziomu czytelnictwa w Polsce, jak i przekonanie innych, że 

dzielenie jest lepsze od posiadania książek, których się już nie czyta a leżą na półkach.   

- Głośne czytanie dzieciom -  czytano dzieciom przedszkolnym w „Ochronce” oraz w Przedszkolu 

Samorządowym w dniu 8 i 9 czerwca.  

- Światowy Dzień Zdrowia – w dniu 8 kwietnia zorganizowano spotkanie „Poradnia Zdrowia” w 

ramach akcji Tydzień z Internetem. Osoby dorosłe mogły się dowiedzieć jak znaleźć informacje o 

chorobach i dolegliwościach, porady lekarzy i ekspertów, zdrowe przepisy kulinarne.  

* lekcje biblioteczne – zorganizowano razem 4: dwie pierwsze związane z obchodami Dnia 

Bezpiecznego Komputera (w dniu 18 marca) oraz Bezpieczeństwa w Sieci (w dniu 23 marca) – dla 

dzieci z zerówek przedszkolnych. Wiadomości podano w przystępny sposób, aby dzieci 

najmłodsze zapamiętały jak najwięcej poprzez zabawę. Motywem przewodnim wszystkich zabaw 

było poznanie bezpiecznego korzystania z komputera oraz z Internetu. 

Wykorzystano materiały Fundacji Orange „Akademia Orange dla bibliotek”, w którym to 

programie nasza placówka bierze udział. 

Dwie następne lekcje biblioteczne zorganizowano dla dzieci najmłodszych. Tematem głównym 

tych lekcji był „Zaczarowany Świat Baśni”.  

* warsztaty biblioterapeutyczne – celem spotkania były zajęcia twórcze dla seniorów, osób 

samotnych. Pierwszy odbył się w dniu 15 listopada ubiegłego roku pod tytułem „Życie jest 

najpiękniejszą baśnią”, na podstawie utworu H.Ch. Andersena. W roli prowadzącej wystąpiła 

gościnnie Katarzyna Zaradzka, która przybyła na zaproszenie dyr. biblioteki. Tematem spotkania 

było uwrażliwienie na potrzeby innych osób oraz wzmocnienie poczucia własnej wartości.  

Drugie spotkanie odbyło się w dniu 21 listopada. Tematem spotkania było szczęście i pozytywne 

strony życia. Celem było pobudzenie do pozytywnego myślenia, poprawienie nastroju i zmiana 

perspektywy postrzegania rzeczywistości. Spotkanie prowadziła dyr. biblioteki. 

W nowym roku 2012 warsztaty te będą odbywały się cyklicznie co miesiąc. 

* kursy   

- języka angielskiego - na zapotrzebowanie pań seniorek zorganizowano ten kurs od 24 marca 

(trwał do 15 kwietnia).  

- kurs komputerowy – zorganizowany dla seniorów w dniach od 8 do 10 czerwca; prowadził je 

praktykant z ZSE z Łękna Mateusz Tomczak, odbywający praktykę w kawiarence internetowej 

biblioteki. 

      Wszystkie informacje można znaleźć na stronie internetowej Samorządowego Portalu 

Internetowego Zaniemyśla - www.zaniemysl.pl w zakładce Biblioteka Publiczna. 

 

2.  Wykonanie planu finansowego 

PRZYCHODY 

 

Treść Plan Wykonanie 
% 

wykonania 

Stan środków na rachunku bankowym na początku roku 131,67 131,67 - 

dotacja z budżetu gminy 126 717,00 126 717,00 100,00 

dochody własne 2 600,00 3 127,73 120,30 

dotacja od Min. Kultury i Dziedzictwa Narodowego 4 152,00 4 152,00 100,00 

dotacja Fundacja Orange 2 423,39     2 423, 39 100,00 

Razem dochody bieżące 135 892,39 136 420,12    100,39 

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

pożyczka na realizację inwestycji 0,00 0,00     0,00 

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

http://www.zaniemysl.pl/
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Dochody ogółem 135 892,39 136 420,12 100,39 

RAZEM DOCHODY+ STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKU 

BANKOWYM 136 024,06 136 551,79 - 

 

Plan  dochodów ogółem :                                                        135 892,39 zł 

Wykonanie  ( na dzień 31.12.2011 r.)                                     136 420,12 zł                 z tego :   

                            - dotacja podmiotowa z budżetu    -                                          126 717,00 zł 

                            - dotacja od Min. Kultury i Dziedz. Narod.                                  4 152,00 zł  

                            - dotacja Fundacja Orange                                                            2 423,39 zł 

                            - przychody z działalności statutowej                                           3 127,73 zł 

w tym :                            1) usługi bibliograficzne                          1 624,50 

                                        2) za legitymacje                                          209,00 

                                        3) kary za przetrzymywanie 

                                            i zagubienie książek                              1 246,25 

                                       4)  sprzedaż mapek                                         27,50 

                                       5)  odsetki bankowe                                        20,48 

   WYDATKI 

 

Treść Plan Wykonanie 
% 

wykonania 

Zakup pomocy dydaktycznych i książek 13 210,00 13 198,72 99,91 

Akcesoria i programy komputerowe 1 795,00 1 791,78 99,82 

Wynagrodzenia, w tym : 75 850,00 75 845,00 99,99 

          -Wynagrodzenia osobowe pracowników 72 440,00 72 438,00 99,99 

          -'Wynagrodzenia bezosobowe                            3 410,00 3 407,00 99,91 

Podróże służbowe krajowe 370,00 368,15 99,50 

Zakup materiałów  i wyposażenia 6 830,00 6 828,72 99,98 

Zakup energii 7 470,00 7 469,28 99,99 

Zakup usług  pozostałych                           9 050,00 9 041,78 99,91 

Różne opłaty i składki 560,00 553,50 98,84 

Składki na ubezpieczenie społeczne 11 130,00 11 124,33 99,95 

Składki na Fundusz Pracy 1 700,00 1 696,20 99,78 

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 465,00 2 461,34 99,85 

Razem wydatki bieżące 130 430,00 130 378,80 99,96 

Wydatki inwestycyjne - akcesoria i programy 

komputerowe 00,00 00,00   00,00 

Razem wydatki majątkowe 00,00 00,00   00,00 

Wydatki ogółem 130 430,00 130 378,80 99,97 

STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKU BANKOWYM NA KONIEC 

ROKU                           5 594,06               6 172,99 - 

 

 

Plan wydatków ogółem                                                        130 430,00 zł 

Wykonanie wydatków  na dzień 31.12.2011 r.                    130 378,80 zł                z tego : 

 

 Zakup książek                                                                                        13 198,72                                                                                                                                                              

 Akcesoria i programy komputerowe                                                       1 791,78  

    - program Microsoft Office                                              367,77 

    - akcesoria komputerowe                                              1 424,01 

 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                72 438,00 

                 - wynagrodzenia bezosobowe                                                                  3 407,00 

 Podróże służbowe                                                                                       368,15  
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 Zakup materiałów i wyposażenia, z tego m.in.:                                      6 828,72 

     - materiały biurowe, druki biblioteczne,  

                   materiały papiernicze do urządzeń                

                   kserograficznych                                                        2 804,00 

 

    -  środki czystości                                                            474,26 

    -  nagrody dla uczestników konkursów czytel.             1 218,24 

    -  folia do książek                                                             299,65 

    -  krzesła                                                                           707,60 

    - komoda DXK, drabina                                                  483,70 

    - odkurzacz, ładowarka, czajnik                                      358,33 

    - woda, herbata i inne                                                      308,88 

    Zakup energii                                                                                          7 469,28      

    - ogrzewanie biblioteki                                                  4 378,58 

                - energia elektryczna                                                     2 914,59 

                -  woda i ścieki                                                                 176,11  

 Zakup usług pozostałych, z tego m.in. :                                                 9 041,78    

    -   abonament RTV                                                           58,75          

                -  opłaty i znaczki pocztowe                                            142,57  

                -  opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 

                   telefonii stacjonarnej                                                     799,31 

                - zakup usług dostępu do sieci Internet                        1 630, 52                           

                -  abonament na czasopisma                                         2 832,54 

                -  przegląd i remont gaśnic                                               108,24                                               

                -  konserwacja alarmu i kserokopiarki                             750,30  

                -  usługi komunalne                                                         131,19 

                -  abonamenty na programy księgowe                             309,35 

                -  usługi kosiarką                                                              246,00                 

                - szkolenia                                                                        615,74 

                - usługi informatyczne                                                     302,58    

                - remont instalacji elektrycznej                                     1 114,69                 

   Różne opłaty i składki                                                                               553,50   

   Składki na ubezpieczenie społeczne                                                     11 124,33 

   Składki na Fundusz Pracy                                                                       1 696,20 

   Odpisy na fundusz socjalny                                                                    2 461,34 

      Łącznie wydatki biblioteki wyniosły                                                           130 378,80  

      Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2011 r.                   6 172,99 

Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2011 roku – 0,00 złotych , w tym wymagalnych 

0,00 złotych. 

 

 

                                                                                                             Dyrektor Biblioteki 

                                                                                                              Alina Sobkowiak 

 


