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Zaniemyśl, dnia 25 luty 2013 r. 

 

 

WÓJT GMINY 

w Zaniemyślu 

 

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  

BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY ZANIEMYŚL 

ZA ROK 2012  

 

1. Działalność informacyjno-oświatowa biblioteki  

     a)  zbiory biblioteczne 

Zakupiono w roku sprawozdawczym 729 tomów książek o wartości 15 494,44 złotych; 

z tego zakup : 

- z dotacji gminnej - 8 903,44 zł 

- dotacja celowa na zakup książek z Min. Kult. i Dziedz. Narodowego – 6591,00 zł   

Otrzymano w darze od czytelników 46 t. książek o wartości 357,60 zł 

Ubytkowano na makulaturę w roku sprawozdawczym 504 woluminów o wartości 318,65 zł  jako 

książki zagubione, zniszczone i zdezaktualizowane. 

Ogólny stan księgozbioru biblioteki na dzień 31.12.2012 roku  –  27 806 tomów.  

Wartość księgozbioru na w/w dzień  -  192 738,35 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) 1133 czytelników. 

Wypożyczono w roku 2012 łącznie z punktami bibliotecznymi 21 328 tomów książek .  

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

użytkowników biblioteki o 188 osoby oraz spadek wypożyczeń o 956 tomów. 

W czytelni biblioteki udostępniono 424 tomy książek, udzielono 216 informacji bibliograficznych 

oraz wypożyczono do domu czytelnikom 1219 razy gazety i czasopisma.  

   d) programy  

 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Biblioteki Narodowej 

-„Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek” -  nasza placówka bierze udział w tym 

programie. Otrzymaliśmy dodatkowo na zakup książek kwotę w wysokości 6591,00 zł. 
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 Fundacji Orange –„Akademia Orange dla bibliotek”- celem programu jest wspierania 

rozwoju społeczeństwa informacyjnego. W roku sprawozdawczym otrzymaliśmy dotację  w 

wysokości 895,01 zł (za okres od stycznia do 3 sierpnia 2012 r., za następny okres 

rozliczeniowy otrzymamy w roku bieżącym)            

    e) działalność kulturalna biblioteki  

*  spotkania autorskie – zorganizowano razem 4 w roku sprawozdawczym. 

W dniu 19 marca br. bibliotekę odwiedził pisarz książek dla dzieci Wiesław Drabik. Spotkanie 

odbyło się w Szkole Podstawowej w Śnieciskach dla uczniów przedszkolnych i klas I-V. 

Drugie spotkanie autorskie zorganizowano z Grzegorzem Kasdepke w dniu 16 maja br. na 

zakończenie Tygodnia Bibliotek. Autor przedstawił swoją twórczość uczniom Zespołu Szkół 

Podstawowych i Gimnazjum z Zaniemyśla. 

W drugim półroczu odbyły się pozostałe 2 spotkania z autorami książek.  

Na zaproszenie Biblioteki w dniu 5 listopada przybyła do nas pisarka książek dla młodzieży i 

dorosłych Olga Rudnicka. Spotkanie zorganizowano w Zespole Szkół Ekonomicznych w Łęknie 

dla młodzieży tej szkoły.   

Natomiast 11 listopada złożył nam wizytę pisarz książek dla dzieci Andrzej Marek Grabowski. 

Odwiedziliśmy z autorem uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Jana Pawła II w 

Pigłowicach. 

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

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

angielskiego dla początkujących, organizowanych przez bibliotekę pt. „Nauka i zabawa z językiem 

angielskim”. Kursy prowadziła stażystka, odbywająca staż w naszej placówce bibliotecznej.  

* pokazy, warsztaty – w dniu 22 maja odbył się pokaz techniki decoupage w bibliotece.               

Po pokazie w październiku zorganizowano jeden odpłatny warsztat tej techniki dla chętnych 

kobiet.   

* konkursy – organizowane są przez cały rok z okazji różnych imprez: 

- Ferie zimowe – od 13.02. – 24.02.2012 r. – odbyło się 6 konkursów.  

Dla dzieci z klas V-VI oraz I-III gimnazjum zorganizowano także konkurs plastyczny na plakat lub 

rymowankę pt.  „Bezpieczeństwo w sieci Internet”. Głównym jego celem była popularyzacja 

bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Internecie oraz zwiększenie świadomości zagrożeń 

wynikających z korzystania z sieci. 

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

6 konkursów. 

W dniu 23 kwietnia przyłączyliśmy się do akcji Głośnego Czytania Dzieciom. Czytaliśmy w 

Ochronce oraz Przedszkolu Samorządowym w Zaniemyślu. Zapoznano dzieci z opowiadaniem o 

Franklinie pt. „Franklin i książka z biblioteki, z którego dzieci dowiedziały się na temat 
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poszanowania książek. Każde dziecko otrzymało także specjalnie dla siebie dedykowany aforyzm 

o książce.  

Po tym spotkaniu w „Tygodniu Bibliotek” (08.05. – 16.05)  najmłodsze dzieci zrobiły okładkę do 

książki dowolną techniką plastyczną. Na zakończenie tego Tygodnia przyznano czytelnikom tytuły 

„Najaktywniejszego czytelnika” w trzech grupach wiekowych (dzieci, młodzież i dorośli). 

- EURO 2012 – od 8.06. – 15.06 - konkurs dla kibiców piłki nożnej, celem było propagowanie 

odbywających się w naszym kraju Mistrzostw Europy 2012 r. 

- „Zabytki ziemi zaniemyskiej” – maj – konkurs plastyczny, głównym celem było zwrócenie uwagi 

na piękno i bogactwo kulturowe naszej małej ojczyzny oraz popularyzacja wiedzy o obiektach 

znajdujących się na terenie gminy Zaniemyśl, a wpisanych do krajowego rejestru zabytków. 

Konkurs był współorganizowany przez Stowarzyszenie Ziemia Zaniemyska. 

- Konkursy wakacyjne – lipiec, sierpień – 6 konkursów  

- Dzień Jana Pawła II (16.10) – dzień ten jest obchodzony w Polsce jako Dzień Jana Pawła II, 

zorganizowano konkurs internetowy, należało w nim rozwiązać test pisemny z pytań dot. życia i 

dzieciństwa naszego papieża oraz dostarczyć test w formie papierowej do naszej placówki. 

Nagrodzono trzy najszybsze osoby 

- Konkurs plastyczny „Portret Janusza Korczaka”(14.11), obchodzony z okazji obchodów Roku 

Korczaka w r. sprawozdawczym, zorganizowany dla dzieci ze SP i G w Pigłowicach 

- Konkurs plastyczny „List do świętego Mikołaja”(18.12), skierowany dla dzieci z punktu 

bibliotecznego. z Kępy Wielkiej 

- Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek (5.11) – z tej okazji zorganizowaliśmy konkurs 

plastyczny dla dzieci z klas zerowych pt. „Mój dzień z bohaterami bajek i/lub baśni” 

- 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. 

*warsztaty twórcze dla seniorów – organizowane są cyklicznie, około 1x raz w miesiącu głównie 

przeznaczone dla seniorek/ów z okazji Roku Seniora, przypadającego w tym roku. W tym roku 

odbyło się 7 spotkań dla tej grupy wiekowej: 6 lutego – „Życiowe cele i mapa marzeń’, 29 lutego – 

„Imiona kobiecości”, 28 marca – „Dzieciństwo”, 25 kwietnia – „Pamiętajmy o ogrodach”,               

8 października „Historia liścia Jasia i jego przyjaciół”, 15 listopada – „Ozdoby i dekoracje z 

makaronu”, 10 grudnia – „Makaronowe dekoracje”.                                                                      
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Rok Seniora zakończyliśmy „Głośnym czytaniem” przedszkolakom opowiadań świątecznych przez 

Panie seniorki. Spotkanie odbyło się w bibliotece przy choince. 

* akcje 

- BookCrossing – czyli „uwalnianie książek” (11 czerwca ) - przystąpiliśmy V 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. Tym 

razem akcja trwała u nas cały rok, w czytelni biblioteki są wyłożone książki, które można sobie 

zabierać do domu. 

- Kampania Tydzień z Internetem „Program Porozmawiajmy o Anglii” (19.03–30.03) akcja dla 

osób starszych, seniorki mogły odbyć wirtualną podróż po Anglii, uzyskać informacje o tym kraju, 

hasłem przewodnim tej kampanii w tym roku była aktywność osób starszych i solidarność 

międzypokoleniowa 

- Tydzień Zakazanych Książek (30.06-06.10) – celem akcji było zwrócenie uwagi na zagadnienie 

cenzury i wolności słowa oraz ukazanie na wartościową literaturę, uznaną w pewnym czasie za 

zakazaną  

- Październik – miesiącem walki z rakiem piersi – przyłączyliśmy się do akcji Towarzystwa 

Średzkich Amazonek, otrzymaliśmy zakładki do książek z wyjaśnieniem techniki samobadania 

piersi, zrobiliśmy wystawkę książek z naszego księgozbioru na temat profilaktyki tego groźnego 

nowotworu   

*lekcje biblioteczne  

- dla dzieci z zerówki „Czy mogę pogłaskać psa” (12.03) – przesłaniem spotkania było pokazanie 

dzieciom zagrożeń wynikających z głaskania obcych psów oraz przedstawienie prezentacji 

multimedialnej na temat ras psów, zorganizowane z okazji Światowego Dnia Psa (9.03) 

- „Święto Calineczki” (3.04) zorganizowane z okazji urodzin autora tej baśni, na lekcji zapoznano 

dzieci z klas zerowych z postacią Hansa Christiana Andersena oraz jego baśnią pt.”Calineczka” 

*teatrzyk Mikołajkowy (7.12) – przedstawienie dla dzieci o skrzacie Milusiu, pomocniku św. 

Mikołaja, zorganizowano w Śnieciskach dla dzieci z tej szkoły podstawowej. Przesłaniem 

spektaklu było wskazanie jak być dobrym człowiekiem oraz przybliżenie tradycji zw. z Mikołajem 

i świętami Bożego Narodzenia 

*zajęcia z biblioterapii (czerwiec) – cykl 5 zajęć biblioterapeutycznych pt. „Podróż ku 

wartościom” dla dzieci z kl. III (dwie grupy) szkoły podstawowej z Zaniemyśla. Tematem cyklu 

było omówienie takich wartości uniwersalnych jak: szacunek, uczciwość, odpowiedzialność, 

mądrość, przyjaźń. Współorganizatorem jednego cyklu spotkań była GKRPA w Zaniemyślu.  

 

           Wszystkie informacje można znaleźć na stronie internetowej Samorządowego Portalu 

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

http://www.zaniemysl.pl/


 5 

2.  Wykonanie planu finansowego 

 

PRZYCHODY 

 

Treść Plan Wykonanie % wykonania 

Stan środków na rachunku bankowym na początku roku 6 172,99 6 172,99  

dotacja z budżetu gminy 129 355,00 129 355,00 100,00 

dochody własne 2 600,00 3 120,42 118,88 

Dotacja z Orange 895,01 895,01 100,00 

dotacja od Min. Kultury i Dziedz. Narodowego 6 591,00 6 591,00 100,00 

Razem dochody bieżące 139 441,01 

                    

139 961,43 100,37 

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 139 441,01 139 961,43 100,37 

RAZEM DOCHODY+ STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKU 

BANKOWYM 145 613,99 146 134,42 100,36 

 

 

Plan  dochodów ogółem :                                                        139 441,00 zł 

Wykonanie ( na dzień 31.12.2012 r.)                                      139 961,43 zł                z tego :   

                              - dotacja podmiotowa z budżetu    -                                          129 355,00 zł 

                             -  dotacja z Biblioteki Narodowej  -                     6 591,00 zł 

                             -  dotacja z Fundacji Orange           895,01 zł 

                             -  przychody z działalności  

                              statutowej                                                                                      3 120,42 zł                                 

w tym : 

1) usługi bibliograficzne  - ksero, wydruk                1 655,90 

2) za legitymacje                                                          142,00 

3) kary za przetrzymywanie 

    i zagubienie książek                                             1 139,95                                                                      

4) za mapki                                                                     4,00 

5) odsetki bankowe                                                       29,42 

6) za książki  /Stowarzyszenie/                                   149,15    
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   WYDATKI 

Treść Plan Wykonanie 
% wykonania 

 

Zakup pomocy dydaktycznych i książek 8 904,00 8 903,44 100,00 

Zakup książek z MK i DN 6 591,00 6 591,00 100,00 

Akcesoria i programy komputerowe   4960,00 4 958,34 99,97 

Wynagrodzenia, w tym : 80 400,00 80 399,00 100,00 

          -Wynagrodzenia osobowe pracowników 76 744,00 76 743,00 100,00 

          -Wynagrodzenia bezosobowe 3 656,00           3 656,00 100,00 

Podróże służbowe krajowe 252,00 251,38 99,76 

Zakup materiałów i wyposażenia 9 068,00 9 067,62 100,00 

Zakup energii 6 873,00 6 872,19 99,99 

Zakup usług pozostałych  10 189,00 10 188,60 100,00 

Różne opłaty i składki 432,00 431,83 99,96 

Składki na ubezpieczenie społeczne 13408,00 13 407,96 100,00 

Składki na Fundusz Pracy 1 424,00 1 423,73 99,99 

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 462,00 2 461,34 99,98 

Razem wydatki bieżące 144 963,00 144 956,43 100,00 

Wydatki inwestycyjne - akcesoria i programy komputerowe    

Razem wydatki majątkowe   0,00 

Wydatki ogółem 144 963,00 144 956,43 100,00 

STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKU BANKOWYM NA DZIEŃ  31.12..2012 30,00 1 177,99 - 

 

Plan wydatków ogółem                                   144 963,00 

Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.                 144 956,43        z tego : 

 

 Zakup książek                                                                                     8 903,44 

 Zakup książek z dotacji Biblioteki Narodowej                                   6 591,00 

 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                           76 743,00               

 - wynagrodzenia bezosobowe                                                            3 656,00 

 Podróże służbowe                                                                                  251,38  

 Akcesoria i programy komputerowe                                                  4 958,34     

- rozszerzenie programu SOWA 1                                 2 800,00 

- program antywirusowy                                                   266,91 

- tusze do drukarek                                                            560,75 

- dyski do komputerów                                                  1 003,07 

- przedłużacz do czytnika, kabel USB i inne                    327,61 

 Zakup materiałów i wyposażenia, z tego m.in.:                                 9 067,62             

- materiały biurowe, kwitariusze przychodowe            1 747,86 

                    materiały papiernicze do urządzeń ksero                                                                                        

     -  nagrody w konkursach czytel.                                    2 169,47 

     - tonery do kserokopiarki                                                  300,12 

    - folia do owijania książek                                                 470,47 
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    - woda, herbata, okulary dla pracowników                     1 146,15     

    - art. przemysłowe, do wyposażenia i wystroju  

     wnętrza: drabinka, wózki biblioteczne, tablica  

     moderacyjna, choinki sztuczne                                        2831,61  

 Zakup energii                                                                                       6 872,19  

    - ogrzewanie biblioteki                                                    4 573,29 

                - energia elektryczna                                                       2 082,22 

                - woda i ścieki                                                                    216,68 

 Zakup usług pozostałych, z tego m.in. :                                            10 188,60 

    -   abonament RTV                                                               59,40 

                -  opłaty i znaczki pocztowe                                               146,00 

                -  opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych  

                   telefonii stacjonarnej                                                       807,47 

                 - zakup usług dostępu do sieci internet                           1 465,30 

                -  abonament na czasopisma                                            3 035,56 

                -  konserwacja alarmu, naprawa kserokopiarki               1 200,48 

                -  usługi komunalne                                                            642,46 

                -  abonament na program księgowy                                   380,69 

                -  szkolenie                                                                         920,00 

                -  usługi informatyczne                                                       658,05 

                - certyfikat kwalifikowany                                                 202,95 

                - prelekcja spektaklu                                                          330,00 

                - przegląd  instalacji gazowej i remont elektrycznej           99,35 

               -  usługi kominiarskie                                                         153,27 

               - przegląd gaśnic                                                                  61,50 

    Różne opłaty i składki                                                                          431,83         

    Składki na ubezpieczenie społeczne                                                13 407,96 

    Składki na Fundusz Pracy                                                                  1 423,73 

    Odpisy na fundusz socjalny                                                               2 461,34 

  Łącznie wydatki biblioteki wyniosły                                                            144 956,43      

  Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2012 r.                     1 177,99 

 

Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2012 roku – 0,00 złotych , w tych  wymagalnych 

0,00 złotych. 

                                                                                                    Dyrektor Biblioteki  

                                                                                                     Alina Sobkowiak 


