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                                                                                                   Zaniemyśl, dnia 27.07.2015 r. 

 

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO 

BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY ZANIEMYŚL 

ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU 

 

1. Księgozbiór biblioteki   

   Ogólny stan zbiorów biblioteki na dzień 30.06.2015 roku – 25 437 tomów o wartości  

229 411,03 złotych. 

Zakupiono w I półroczu 197 woluminów książek o wartości 4 835,12 złotych, z darów od 

czytelników otrzymano 68 sztuk książek o wartości 906,00 złotych. 

Wycofano ze zbiorów biblioteki 1 209 pozycji książkowych o wartości 658,46 złotych jako 

książki zniszczone lub zdezaktualizowane. 

2. Działalność biblioteki 

a)  udostępnianie zbiorów 

    W okresie sprawozdawczym wypożyczalnia biblioteki zarejestrowała (łącznie z 2 punktami 

bibliotecznymi) 827 czytelników. Wypożyczono łącznie z punktami bibliotecznymi 10 335 

tomów książek. Porównując analogiczny okres roku ubiegłego – zanotowano spadek liczby 

użytkowników biblioteki o 20 osób, natomiast wzrost wypożyczeń o 255 woluminów. 

W czytelni biblioteki udostępniono 101 pozycji książkowych oraz udzielono 50 informacji 

bibliograficznych z tych książek oraz z Internetu. Wypożyczono do domu 308 sztuk 

czasopism i gazet, z których skorzystało 99 osób.  

Czytelnicy odwiedzili czytelnię w I półroczu br. 777 razy. 

b) kulturalno-oświatowa  

 spotkania autorskie 

   Łącznie zorganizowano sześć spotkań z pisarzami w I półroczu 2015 roku. Jedno spotkanie 

urządzono w formie warsztatu literacko-plastycznego z ilustratorką książek dla dzieci 

Elżbietą Krygowską-Butlewską w dniu 25 lutego. Natomiast dwa inne spotkania odbyły się w 

dniu 29 kwietnia br. z Michałem Zawadką. Jedno dla uczniów kl. I – III Szkoły Podstawowej 

w Śnieciskach, a drugie dla młodzieży gimnazjum w Zaniemyślu.  

W maju gościliśmy dwie autorki – Agnieszkę Gadzińską oraz Joannę Krzyżanek. Pierwsza to 

pisarka książek o Sklocie, która spotkała się z dziećmi w Szkole Podstawowej w Pigłowicach 

w dniu 18 maja. Natomiast drugi nasz gość przybył do nas w dniu 20 maja i spotkanie odbyło 

się w Szkole Podstawowej w Zaniemyślu dla dzieci klas I-III tej placówki. 
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W dniu 24 czerwca odbyło się w czytelni biblioteki spotkanie z naszą regionalną poetką 

Natalią Skrzypczak, która zadebiutowała w maju tomikiem poezji.  

   Na spotkania z E. Krygowską-Butlewską i Joanną Krzyżanek udało się pozyskać środki z 

Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury z Poznania, która była 

płatnikiem tych spotkań. Natomiast Natalia Skrzypczak zrobiła pierwsze swoje  spotkanie za 

darmo ale dla zaprzyjaźnionej grupy osób.  

 konkursy 

   W dniu 11 stycznia zorganizowano w punkcie bibliotecznym w Kępie Wielkiej konkurs 

plastyczny na „Portret Gwiazdora”. 

Natomiast w roku sprawozdawczym w bibliotece odbyły się także inne konkursy dla różnych 

grup wiekowych z okazji m.in. ferii zimowych, Walentynek, Dnia Dziecka, ferii letnich. 

Co miesiąc organizujemy konkursy wiedzy literackiej: dla dzieci klas „0”- IV Quiz lekturowy, 

dla uczniów klas IV-VI Oczytany Małolat, dla gimnazjalistów Nieustający Konkurs 

Czytelniczy. Co dwa miesiące przygotowujemy także konkurs dla dorosłych czytelników, 

mieszkających na terenie gminy Zaniemyśl pod nazwą Czy jesteśmy oczytani? 

 warsztaty 

   Organizowane są cyklicznie, około 1 x raz w miesiącu, głównie dla grupy wiekowej – 

seniorów. Łącznie odbyło się sześć spotkań warsztatowych w okresie sprawozdawczym. 

Dotyczyły one nie tylko tematyki literackiej, ale także plastycznej i internetowej (motyw 

świadomego i bezpiecznego korzystania z wirtualnego świata).    

 lekcje biblioteczne 

   W dniu 21 marca kierowniczka punktu bibliotecznego w Kępie Wielkiej zorganizowała 

spotkanie ze strażakami OSP Kępa i konkurs Co wiem o straży pożarnej? 

Natomiast w bibliotece publicznej w dniu 17 kwietnia odbyły się dwie lekcje biblioteczne dla 

dzieci z Przedszkola Samorządowego – dla klasy „O” – Wyprawa do Krainy Uśmiechu, a dla                 

4-5 – latków - „Uśmiech dla każdego”.  

 festyny, baliki 

   11 stycznia w świetlicy wiejskiej w Kępie Wielkiej odbył się balik karnawałowy dla dzieci 

z tej miejscowości. Drugą okazją do zabawy tych dzieci był festyn rodzinny z okazji Dnia 

Matki, Ojca i Dziecka z przedstawieniem dedykowanym dla mam i ojców pt. Mama, tata i ja. 

Powyższe imprezy zorganizowała kierowniczka punktu bibliotecznego we współpracy z 

mieszkańcami. 
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 akcje, projekty, programy 

   Biblioteka bierze udział w projekcie „Przeciw Przemocy – Mobilna Akademia Świadomego 

Seniora”, który realizuje Stowarzyszenie Pomocy „Krąg” Nowe Miasto nad Wartą w 

partnerstwie ze Stowarzyszeniem Pomocy „SOS” i innymi organizacjami. W bibliotece 

odbyły się dwa w/wym. spotkania w dniach 13 maja oraz 10 czerwca, przewiduje się jeszcze 

cztery takie zebrania do końca miesiąca października br.) 

Akcja do której dołączyliśmy po raz IX to Ogólnopolskie Święto Wolnych Książek tzw. 

bookcrossing czyli uwalnianie książek. Była to XII edycja tej inicjatywy w całej Polsce,               

a biblioteka zaniemyska brała w niej udział jako pierwsza w powiecie średzkim. 

Książki pochodziły z różnych źródeł, głównie z darów od czytelników. 

Uczestniczymy także w Programie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Zakup 

nowości wydawniczych do bibliotek”. Zaplanowano do nas kwotę dotacji podmiotowej w 

wysokości 7 807 zł na zakup księgozbioru w ramach Narodowego Programu Rozwoju 

Czytelnictwa. Zadanie to realizuje w imieniu Ministerstwa - Biblioteka Narodowa. 

 

   Szczegółowe  informacje dotyczące powyższej działalności kulturalnej naszej placówki 

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 

2 000,00 865,79 43,29 

dotacja z budżetu gminy 142 485,00       70 505,00 49,48 

dochody własne 2 500,00              1 351,84  54,07 

dotacja z Orange 860,91 0  0 

dotacja od Min. Kultury i Dziedz. Narodowego 7 807,00 0 0 

Razem dochody bieżące 153652,91   71 856,84 46,76 

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 

Dochody ogółem 153 652,91 71 856,84  46,76 

RAZEM DOCHODY+STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKU 

BANKOWYM 155 652,91 72 722,63  
 

 

http://www.zaniemysl.pl/
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Plan  dochodów ogółem :                                                          153 652,91 

 

Wykonanie ( na dzień 30.06.2015 r.)                                          71 856,84       z tego:  

- dotacja podmiotowa z budżetu    -                                                                          70 505,00                         

     - przychody z działalności statutowej                                                                          1 351,84     

        w tym :                                         

1) usługi bibliograficzne  - ksero                                160,40 

2) wydruki z Internetu                                                 659,90 

3)  za legitymacje                                                            48,00 

4)  kary za przetrzymywanie książek                            343,70 

5)  wpłata za zagubione książki                               26,00 

6)  odsetki bankowe                                                        12,34 

7)  za książki  ubytkowane                                              45,00 

8)  usługi fax-u                                                                11,50  

                        9) za sprzedaż makulatury                                              45,00 

 

   WYDATKI 

 

Treść Plan Wykonanie 
% wykonania 

 

Zakup pomocy dydaktycznych i książek 9 000,00 4 835,12 53,47 

Zakup książek z MK i DN 7 807,00 00,00 0,00 

Akcesoria i programy komputerowe   2 500,00 1 137,55  45,51 

Wynagrodzenia, w tym : 90 855,00 41 370,00 45,54 

          -Wynagrodzenia osobowe pracowników 86 855,00 40 970,00 47,17 

          -Wynagrodzenia bezosobowe 4 000,00 400,000 10,00 

Podróże służbowe krajowe 300,00 248,25  82,75 

Zakup materiałów  i wyposażenia 5 500,00            2 306,28 41,94 

Zakup energii 7 800,00 4 856,68 62,27 

Zakup usług pozostałych  10 561,00 5 049,44 47,82 

Różne opłaty i składki 488,00 468,00 95,91 

Składki na ubezpieczenie społeczne 16 250,00 7 425,46 45,70 

Składki na Fundusz Pracy 2 130,00 522,45 24,53 

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 462,00  1 850,00 75,15 

Razem wydatki bieżące 155 653,00 70 069,23 45,02 

Wydatki  inwestycyjne - akcesoria i programy komputerowe    

Razem wydatki majątkowe   0,00 

Wydatki ogółem 155 653,00 70 069,23  45,02 

STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKU BANKOWYM NA DZIEŃ  30.06.2015 00,00 2 653,40 - 
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Plan wydatków ogółem                                   155 653,00 

Wykonanie na dzień 30.06.2015                       70 069,23              z  tego : 

 

 Zakup książek                                                                                         4 835,12 

 Zakup książek z MK i DN                   0,00 

 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               40 970,00                    

- wynagrodzenia bezosobowe                                                                    400,00 

 Podróże służbowe                                                                                      248,25 

 Świadczenia na rzecz pracowników                                                          839,00 

 Akcesoria i programy komputerowe                                                       1 137,55 

- program antywirusowy                                                      436,65 

- tusze do drukarek                                                               700,90 

 Zakup materiałów i wyposażenia, z tego m.in.:                                      2 306,28             

- materiały biurowe                                                              514,73 

- materiały papiernicze do urządzeń                                     128,02 

                   kserograficznych  i drukarek                                                         

      -  nagrody dla uczestników konkursów czytel.                 1 101,92  

      - środki czystości                                                                  154,14 

    - zgrzewarka elektryczna                                                        356,70 

    - ciasto                                                                                      50,77     

    Zakup energii:                                                                                          4 856,68  

                - ogrzewanie biblioteki                                                        3 616,43 

                - energia elektryczna                                                            1 158,75 

                - woda i ścieki                                                                           81,50 

 Zakup usług pozostałych, z tego m.in. :                                                  4 210,44             

-  abonament RTV                                                                 75,25 

                -  opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych  

                    telefonii stacjonarnej                                                         298,94 

                 - zakup usług dostępu do sieci internetowej                         608,85 

                -  prenumerata czasopism                                                   1 100,30 

                -  konserwacja systemu alarmowego                                     123,00 

                -  usługi komunalne                                                                 63,15 

                - remont instalacji elektrycznej      180,20 

                - usługi kosiarką                           98,40 
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                -  abonament na program księgowy                                      309,35               

                - warsztaty literackie                                                          1 353,00 

    Różne opłaty i składki                                                                              468,00 

    Składki na ubezpieczenie społeczne                                                      7 425,46 

    Składki na Fundusz Pracy                                                                         522,45 

    Odpisy na fundusz socjalny                                                                   1 850,00 

 

 Łącznie wydatki biblioteki wyniosły                                                                 70 069,23 

 Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2015 r.                        2 653,40 

 

Stan należności i zobowiązań na dzień 30.06.2015 roku – 0,00 złotych, w tych  

wymagalnych 0,00 złotych. 

 

                                                                                                              Dyrektor Biblioteki  

                                                                                                          mgr Alina Sobkowiak 

 


