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Zaniemyśl, dnia 27 luty 2014 r. 

 

 

WÓJT GMINY 

w Zaniemyślu 

 

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  

BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY ZANIEMYŚL 

ZA ROK 2013  

 

1. Działalność informacyjno-oświatowa biblioteki  

     a)  zbiory biblioteczne 

Zakupiono w roku sprawozdawczym 690 tomów książek o wartości 15 317,87 złotych; 

z tego zakup : 

- z dotacji gminnej - 9 213,87 zł 

- dotacja celowa na zakup książek z Min. Kult. i Dziedz. Narodowego – 6 104,00 zł.   

Otrzymano w darze od czytelników 41 t. książek o wartości 369,00 zł. 

Ubytkowano na makulaturę w roku sprawozdawczym 303 woluminy o wartości 24,88 zł  jako 

książki zagubione, zniszczone i zdezaktualizowane.  

Ogólny stan księgozbioru biblioteki na dzień 31.12.2013 roku  – 28 234 tomów.  

Wartość księgozbioru na w/w dzień  -  208 400,34 złotych. 

    b) sieć biblioteczna 

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

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

    c) czytelnictwo i wypożyczenia 

Ilość użytkowników biblioteki (łącznie z punktami bibliotecznymi) 1114 czytelników. 

Wypożyczono w roku 2013 łącznie z punktami bibliotecznymi 21 497 tomów książek.  

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

użytkowników biblioteki o 19 osób ale wzrost wypożyczeń o 169 tomów. 

W czytelni biblioteki udostępniono 409 tomów książek na miejscu, udzielono 185 informacji 

bibliograficznych oraz wypożyczono czytelnikom do domu 1181 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 6 104,00 zł. 
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 Fundacji Orange –„Akademia Orange dla bibliotek”- celem programu jest wspieranie 

rozwoju społeczeństwa informacyjnego. W roku sprawozdawczym otrzymaliśmy dotację  w 

wysokości 2 090,79 zł (za okres od sierpnia 2012 do grudnia 2013 r.)            

    e) działalność kulturalna biblioteki  

 

*  SPOTKANIA AUTORSKIE – zorganizowano razem 6 w roku sprawozdawczym.                         

W dniu 25 kwietnia br. bibliotekę odwiedził pisarz i podróżnik Roman Pankiewicz. Spotkanie 

odbyło się w Szkole Podstawowej w Śnieciskach dla uczniów kl. IV-VI tejże szkoły. Autor bardzo 

ciekawie opowiadał o Islandii, w której spędził 3,5 roku swojego życia. Wypowiedź o 

ciekawostkach i tradycjach tego kraju ubarwił kolorowymi slajdami, które bardzo zaciekawiły 

młodych słuchaczy.                                                                                                                                 

Drugie spotkanie autorskie zorganizowano z Tomaszem Kruczkiem, pedagogiem, pisarzem, 

animatorem kultury w dniu 7 maja br. Fascynacja epoką średniowiecza to pasja pana Kruczka, 

dlatego uczniowie mogli się przenieść w odległe czasy i zobaczyć repliki uzbrojenia rycerskiego 

wraz ze strojami średniowiecznymi. Gość przedstawił swoją twórczość uczniom Zespołu Szkół 

Podstawowych i Gimnazjum z Pigłowic. Spotkanie opłaciła W.B.P. i C.A.K z Poznania.                             

W drugim półroczu odbyły się pozostałe 4 spotkania z autorami książek.                                                 

Na zaproszenie Biblioteki w dniu 20 września przybył do nas ilustrator książek dla dzieci i 

młodzieży Artur Nowicki. Spotkanie zorganizowano dla dzieci młodszych  z klas I-III  ze Szkoły z 

Pigłowic. Warsztaty ilustratorskie składały się z 2 części: w pierwszej nasz gość opowiadał o 

ilustracjach w książce, pokazał ciekawostki. W drugiej zrobiono wspólną książkę, która powstała 

przy współudziale dzieci.                                                                                                                     

Natomiast 22 września odbyło się spotkanie dla dorosłych z autorem książki pt. Krioterapia. To 

warto wiedzieć oraz praktykiem prowadzącym gabinet krioterapii w Olkuszu – Zbigniewem Kołbą. 

Problematyka spotkania dotyczyła leczenia niską temperaturą, hartowania organizmu, leczenia 

bezsenności oraz wypalenia organizmu. Skierowane było do ludzi w wieku średnim i starszym.                                                                                                                                                     

W dniu 7 listopada br. nasza placówka zorganizowała spotkanie autorskie z Panią Renatą 

Piątkowską. Przeznaczone było dla dzieci z klas II – III szkoły podstawowej, a odbyło się w Szkole 

Podstawowej i Gimnazjum w Zaniemyślu.  

W dniu 15 listopada w Szkole Podstawowej w Śnieciskach odbyło się spotkanie z pisarzem 

Łukaszem Wierzbickim. Autor jest redaktorem, biografistą, pisze książki dla dzieci oraz dorosłych. 

Fascynacja podróżami znajduje uzasadnienie w  jego powieściach. Znany jest z takich utworów dla 

dzieci jak: Afryka Kazika, Dziadek i niedźwiadek. Historia prawdziwa, Wyprawa niesłychana 

Benedykta i Jana. Historia prawdziwa, Wróżby dla Kuźmy. Bajka. Powyższe drugie spotkanie w 

ramach dobrej współpracy pozyskaliśmy bezpłatnie z W.B.P i C.A.K z Poznania (co zdarza się raz 

na 2-3 lata).  
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Na wszystkich spotkaniach można było zakupić książki naszych gości wraz z autografami 

pisarzy/pisarek. 

* WARSZTATY – w dniu 22 lutego odbyły się odpłatne warsztaty w technice decoupage dla 

chętnych 8 pań oraz 23 marca warsztaty „kartka świąteczna” dla dzieci z punktu bibliotecznego z 

Kępy Wielkiej.    

* LEKCJE BIBLIOTECZNE  

- Dzień Bezpiecznego Internetu (8 luty) – zorganizowano dla dzieci z przedszkola (dwie grupy)  

lekcję biblioteczną na temat zagrożeń z Internetu, omówiono dobre i złe strony sieci Internet. 

Zadaniem do wykonania dla dzieci był kolaż dowolną techniką z przygotowanych materiałów:       

I grupa zrobiła – „Internetowe plusy i minusy”, II grupa – „Znaki zakazu i nakazu do zastosowania 

w Internecie”. Głównym jego celem była popularyzacja bezpieczeństwa dzieci najmłodszych w 

Internecie oraz zwiększenie świadomości zagrożeń wynikających z korzystania z sieci.  

- Walentynki dla przedszkolaków - na zajęciach opowiedziano dzieciom o św. Walentym, dlaczego 

był patronem wszystkich zakochanych, o kulturze pocałunku w innych kulturach i tradycjach. Nie 

obyło się także bez zabaw i utworów miłosnych dla dzieci najmłodszych. 

- Spotkanie z biblioteką – w dniu 21 maja klasa I c. przybyła na spotkanie do naszej placówki. 

Dzieci zapoznały się z działalnością naszej placówki, obejrzały wypożyczalnię i czytelnię, 

zaznajomiły się z zasadami korzystania z księgozbioru. Drugą wycieczkę do biblioteki nasza 

placówka przyjęła w grudniu. Gościliśmy dzieci z przedszkola z Czarnotek, które bardzo chętnie 

zwiedziły wypożyczalnię i wysłuchały krótkiej pogadanki, dostosowanej do wieku dzieci na temat 

wypożyczania książek.   

 

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

- Ferie zimowe – odbyło się 5 konkursów.  

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

11 konkursów. Były to konkursy z twórczości Juliana Tuwima, gdyż rok 2013 był Rokiem Juliana 

Tuwima, ale nie zabrakło także konkursów frazeologicznych, gwarowych i plastycznych m.in. na 

wykonanie portretów postaci do cyklu książek M. Musierowicz tzw. „Jeżycjady” oraz 

fotograficzny „Książka łączy pokolenia”.  

 Na zakończenie Tygodnia Bibliotek przyznano czytelnikom tytuły „Najaktywniejszego 

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

- Konkursy wakacyjne – lipiec, sierpień – 6 konkursów  

- 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. 
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- 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 – organizowany od 5 lat – co dwa miesiące - w 

formie testu, w którym należy odpowiedzieć na 20 pytań dot. literatury polskiej i obcej. 

Nagradzamy trzy miejsca wśród osób dorosłych. 

- Pamięć o Powstaniu Wielkopolskim w moim regionie – organizowany przez W.B.P. i C.A.K. – 

dwie uczennice ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum z Pigłowic wzięły udział w tym konkursie 

 

*WARSZTATY TWÓRCZE DLA SENIORÓW – organizowane są cyklicznie, około 1x raz w 

miesiącu. W roku sprawozdawczym odbyło się 7 spotkań dla tej grupy wiekowej: 15 lutego – 

„Koncert życzeń z okazji Walentynek”, 20 marca – „Kartka świąteczna”, 24 kwietnia – „10 rad dla 

seniorów”, 20 maj – „Super produkty dla seniora”, 1 października „Podkładki pod filiżankę”, 21 

listopada – „Warsztaty z pastelami”, 9 grudnia – „Warsztaty z decoupage”.     

                                                                   

* AKCJE 

- BookCrossing – czyli „uwalnianie książek” (20 czerwca ) - przystąpiliśmy VI 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 lub się nimi wymieniać. 

- Tydzień Profilaktyki Uzależnień – od 7-15 czerwca – przyłączyliśmy się do tej akcji 

zapraszając do spotkań z bajkami terapeutycznymi. Omówiliśmy z dziećmi niebezpieczeństwa zbyt 

długiego oglądania telewizji czy grania w gry komputerowe. 

 

*ZAJĘCIA Z BIBLIOTERAPII  połączone ze spotkaniami z baśnią (kwiecień) – cykl autorski 

dyrektora biblioteki - 6 zajęć biblioterapeutycznych pt. „Baśń w życiu pomaga” dla dzieci klas 

zerowych z Przedszkola w Zaniemyślu. Tematem cyklu było omówienie z zerówkowiczami 

wartości posłuszeństwa rodzicom, uczciwości, mówienia prawdy, tolerancji dla innych. Poruszono 

z dziećmi także temat śmierci, który nie powinien być pomijany w rozmowach z najmłodszymi. 

Rozmawiano z dziećmi na ten temat, aby je „przygotować” na rozstania, smutek, żałobę, które nie 

omijają nikogo z nas, a są nieodłączne w naszym życiu. Według założeń biblioterapii takie 

wcześniejsze rozmowy pomagają im lepiej radzić sobie w tych sytuacjach krytycznych.  

Cykl 4 wybranych spotkań z w/wym. odbył się także w Szkole Podstawowej w Śnieciskach.  

 

           Wszystkie informacje można znaleźć na stronie internetowej Samorządowego Portalu 

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

http://www.zaniemysl.pl/
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2.  Wykonanie planu finansowego 

 

PRZYCHODY 

 

Treść Plan Wykonanie % 

wykonania 

Stan środków na rachunku bankowym na początku 

roku 

1 177,99 1 177,99 100,00 

dotacja z budżetu gminy 133 412,00 133 412,00  100,00 

dochody własne 2 600,00  3 052,64 117,41 

dotacja z Orange 2 090,79 2 090,79  100,00 

dotacja od Min. Kultury i Dziedz. Narodowego 6 104,00 6 104,00 100,00 

Razem dochody bieżące   144 206,79 144 659,43,93 100,31 

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 144 206,79 144 659,43 100,31 

RAZEM DOCHODY+ TAN ŚRODKÓW NA RACHUNKU 

BANKOWYM 145 384,78 145 837,42 
 

 

Plan  dochodów ogółem :                                                        144 206,79 zł 

Wykonanie ( na dzień 31.12.2013 r.)                                      144 659,43 zł                           z tego :   

                            - dotacja podmiotowa z budżetu    -                                           133 412,00 zł 

                            - dotacja Biblioteki Narodowej                      6 104,00 zł 

                            - dotacja z Fundacji Orange                                       2 090,79 zł 

                            - przychody z działalności  

                              statutowej                                                                                    3 052,64 zł                                 

w tym : 

1) usługi bibliograficzne  - ksero, wydruk               1 974,05 

2) za legitymacje                                                           85,00 

3) kary za przetrzymywanie 

    i zagubienie książek                                                730,85                                                                    

4) odsetki bankowe                                                       36,74 

5) za książki ubytkowane                                           226,00   
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   WYDATKI 

Treść Plan Wykonanie 
% wykonania 

 

Zakup pomocy dydaktycznych i książek 9 214,00 9 213,87 99,99 

Zakup książek z MK i DN 6 104,00  6 104,00 100,00 

Akcesoria i programy komputerowe   3 201,00 3 200,90 100,00 

Wynagrodzenia, w tym : 80 522,00 80 521,59 100,00 

          -Wynagrodzenia osobowe pracowników 77 157,00 77 156,59 100,00 

          -Wynagrodzenia bezosobowe 3 365,00            3 365,00 100,00 

Podróże służbowe krajowe 232,00 232,00 100,00 

Zakup materiałów i wyposażenia 8 925,00 8 924,30 100,00 

Zakup energii 7 482,00 7 481,47 100,00 

Zakup usług pozostałych  10 106,00 10 105,07 100,00 

Różne opłaty i składki 573,00 572,55 99,93 

Składki na ubezpieczenie społeczne 14 204,00 14 203,99 100,00 

Składki na Fundusz Pracy 1 038,00 1 037,61 99,97 

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 462,00  2 461,35 99,98 

Razem wydatki bieżące 144 063,00 144 058,70 100,00 

Wydatki inwestycyjne - akcesoria i programy komputerowe    

Razem wydatki majątkowe   0,00 

Wydatki ogółem 144 063,00 144 058,70 100,00 

STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKU BANKOWYM NA DZIEŃ  31.12.2013 35,00 1 778,72 - 

 

Plan wydatków ogółem                                  144 063,00 

Wykonanie na dzień 31.12.2013                    144 058,70                                         z  tego : 

 

 Zakup książek z dotacji gminnej                                                             9 213,87 

 Zakup książek z dotacji MK i DN             6 104,00 

 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               77 156,59               

- wynagrodzenia bezosobowe                                                                 3 365,00 

 Podróże służbowe                                                                                      232,00 

 Świadczenia na rzecz pracowników                                                          302,91 

 Akcesoria i programy komputerowe                                                      3 200,90  

- rozszerzenie programu bibliot. SOWA 1                     1 130,00 

- program antywirusowy                                                   249,44 

- tusze do drukarek                                                         1 338,93 

- dysk do komputera                                                          369,37 

- listwa zasilająca                                                              113,16         

 Zakup materiałów i wyposażenia, z tego m.in.:                                     8 621,39 

                 - materiały biurowe                                                            706,90 

                 - materiały papiernicze do urządzeń                                  209,08 

                   kserograficznych  i drukarek                                                          

                 - środki czystości                                                                820,50 
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     - nagrody dla uczestników konkursów czytel.                1 689,08  

     - folia do owijania książek                                                 275,61 

     - art. przemysłowe, wyposażenia                                    1 104,65 

     - farby do malowania czytelni                                           699,94  

     - komputer z oprogramowaniem Windows 7                 2 716,63 

     - aparat fotograficzny                                                        399,00 

    Zakup energii:                                                                                        7 481,47 

                - ogrzewanie biblioteki                                                    4 755,37 

                - energia elektryczna                                                        2 523,46 

                - woda i ścieki                                                                     202,64 

 Zakup usług pozostałych, z tego m.in. :                                               10 105,07 

                -  abonament RTV                                                                65,17 

                -  opłaty i znaczki pocztowe                                               120,57 

                -  opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych  

                   telefonii stacjonarnej                                                        739,78 

                -  zakup usług dostępu do sieci internetowej                   1 467,14 

                -  abonament na czasopisma                                            2 199,98 

                -  konserwacja alarmu                                                         492,00 

                -  usługi komunalne (usługi kosiarką, przycinka drzew  

                   i krzewów oraz ich transport)                                        1020,53 

                - abonament na program księgowy                                    309,35 

                - przegląd instalacji gazowej i naprawa oświetlenia          186,68                                                                                                        

                - usługi komputerowe                                                     1 512,90 

                - prelekcja o krioterapii                                                      490,00 

                - przegląd gaśnic, usługi kominiarskie                               100,97 

                - malowanie pomieszczenia czytelni biblioteki              1 400,00 

    Różne opłaty i składki                                                                              572,55 

    Składki na ubezpieczenie społeczne                                                    14 203,99 

    Składki na Fundusz Pracy                                                                      1 037,61 

    Odpisy na fundusz socjalny                                                                   2 461,35 

 Łącznie wydatki biblioteki wyniosły                                                               144 058,70 

 Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2013 r.                        1 778,72 

Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2013 roku – 0,00 złotych , w tych  wymagalnych 

0,00 złotych. 

                                                                                                           Dyrektor Biblioteki 

                                                                                                       mgr Alina Sobkowiak 


