
 1 

Zaniemyśl, dnia 25 luty 2016 r. 

 

 

RADA GMINY 

Zaniemyśl 

 

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  

BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY ZANIEMYŚL 

ZA ROK 2015  

 

1. Działalność informacyjno-oświatowa   

     a)  zbiory biblioteczne 

Zakupiono w roku sprawozdawczym  tomów książek o wartości 16 830,44 złotych; 

z tego zakup : 

- z dotacji gminnej - 9 023,44 zł 

- dotacja celowa na zakup książek z Biblioteki Narodowej - 7 807,00 zł   

Otrzymano w darze od czytelników 68 t. książek o wartości 906,00 zł 

Ubytkowano na makulaturę w roku sprawozdawczym 389 woluminów o wartości 822,29 zł  jako 

książki zagubione, zniszczone i zdezaktualizowane. 

Ogólny stan księgozbioru biblioteki na dzień 31.12.2015 roku  –  25 902 tomów.  

Wartość księgozbioru na w/w dzień  -  241 242,52 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) 1 021 czytelników. 

Wypożyczono w roku 2015 łącznie z punktami bibliotecznymi 19 875 tomów książek .  

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

wypożyczeń o 132 tomy, natomiast spadek czytelników biblioteki o 120 osób. 

W czytelni biblioteki udostępniono 123 tomy książek oraz udzielono 60 informacji 

bibliograficznych. Z wypożyczeń do domu gazet i i czasopism czytelnicy korzystali 737 razy.   
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  d) programy  

 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, przekazywane środki przez Bibliotekę 

Narodową 

-„Zakup nowości wydawniczych do bibliotek w ramach Narodowego Programu Rozwoju 

Czytelnictwa” -  nasza placówka bierze udział w tym programie. Otrzymaliśmy dodatkowo na 

zakup książek kwotę w wysokości 7 807,00 zł. 

 Fundacji Orange – zakończyliśmy w roku sprawozdawczym ten projekt. 

Współpracowaliśmy z tą fundacją od 2010-2014 roku, organizując różne projekty dla dzieci 

i seniorów. Uzyskaliśmy także dotację w powyższych latach na pokrycie kosztów dostępu 

do Internetu w wysokości 8 386,65 zł. 

W roku 2015 zostaliśmy uhonorowani z tej fundacji Certyfikatem „Biblioteki z P@sją”.   

 

  2. Działalność kulturalna   

 

* spotkania autorskie – zorganizowano razem 10 w roku sprawozdawczym., w tym 3 spotkania 

opłaciła Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury z Poznania., 1 było 

bezpłatne. 

W dniu 25 lutego br. bibliotekę odwiedziła ilustratorka książek dla dzieci Elżbieta Krygowska-

Butlewska, absolwentka Wydziału Grafiki i PWSSP w Poznaniu, założycielka wydawnictwa Mila, 

gdzie współpracuje z najlepszymi autorami i ilustratorami wydając wartościową literaturę.  

Tematem spotkania były warsztaty literacko-plastyczne, w tym roku były to „Ptasie warsztaty”. 

Odbyły się w czasie ferii zimowych w czytelni biblioteki dla uczniów w wieku od 6-14 lat. 

Wzorem roku ubiegłego spotkanie opłaciła Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji 

Kultury z Poznania. 

Drugie spotkanie zorganizowano z autorem książek dla dzieci i młodzieży, założycielem 

wydawnictwa  Mind & Dream, mówcą inspiracyjno-motywacyjnym Michałem Zawadką.                 

Pisarz przedstawił dwa programy : jeden dla dzieci ze szkoły podstawowej  w Śnieciskach pt. 

„Bajkopisarstwo czyli retoryka młodego człowieka”, drugi dla młodzieży gimnazjalnej z 

Zaniemyśla pt. „Społeczny savoir vivre czyli jak nie nadepnąć światu na odcisk”. W pierwszym 

dzieci dowiedziały się, kim jest retor, poznały wartość języka w codziennej komunikacji, nauczyły 

się także budować pełną wypowiedź oraz dbać o bogate i zróżnicowane słownictwo. W drugim 

uczestnicy dowiedzieli się o kreatywności, tolerancji, przyjaźni, była też mowa o rozsądku, pasjach 

i marzeniach. Warsztaty literackie odbyły się w dniu 29 kwietnia roku sprawozdawczego. 

Na zakończenie Tygodnia Bibliotek odwiedziła nas pisarka Agnieszka Gadzińska. Ma w swoim 

dorobku trzy pozycje książkowe o przygodach sześcioletniej Skloty. Autorka przedstawiła 
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dzieciom urywki swoich utworów i opowiedziała o swojej twórczości, a spotkała się z dziećmi ze 

szkoły w Pigłowicach w dniu 18 maja. 

W dniu 20 maja 2015 roku uczniowie klas I-III Szkoły Podstawowej w Zaniemyślu mieli okazję do 

ciekawego spotkania z pisarką Joanną Krzyżanek. Autorka stworzyła takie bohaterki, jak Cecylię 

Knedelek, Lamelię Szczęśliwą, kurę Adelę i inne. Dzieci mogły zobaczyć osobiście te postaci, 

bowiem ilustracje z książek naszego gościa zostały pokazane na dużym ekranie. Do obejrzenia i 

przytulenia była także sama bohaterka utworów Joanny Krzyżanek – lalka Lamelia Szczęśliwa.  

 Głównym  organizatorem i płatnikiem spotkania z w/wym. pisarką była Wojewódzka Biblioteka 

Publiczna i Centrum Animacji Kultury z Poznania.                                                                                               

W czerwcu w czytelni biblioteki odbyło się promocyjne spotkanie autorskie naszej regionalnej 

poetki Natalii Skrzypczak. Inspiracją było ukazanie się w maju jej debiutanckiego tomiku  poezji 

pt. „Przejść na drugi brzeg”.                                                                                                                     

W drugim półroczu roku 2015 na zaproszenie Biblioteki przybyła do nas pisarka książek dla 

dorosłych Iwona Joanna Walczak. Spotkanie zorganizowano w czytelni biblioteki, gdzie autorka 

zapoznała wszystkich przybyłych ze swoją twórczością i przeczytała fragmenty swoich powieści. 

Opowiedziała też o swojej pracy i zdradziła tajniki pisania swoich utworów.                                                                                                                                         

Płatnikiem tego trzeciego spotkania w roku sprawozdawczym była W.B.P. i C.A.K. z Poznania.                  

W dniu 6 listopada gościliśmy pisarkę dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych  – Barbarę 

Kosmowską. Autorka ukończyła filologię polską na Uniwersytecie Gdańskim, przez krótki okres 

była także nauczycielką języka polskiego w Bytowie. Jest także autorką słuchowisk dla dzieci i 

młodzieży, współpracowała też z czasopismem dla dzieci Guliwer. Kilka powieści zdobyło 

prestiżowe wyróżnienia. Spotkanie odbyło się w progach Gimnazjum w Zaniemyślu. Młodzież 

bardzo ciepło przyjęła pisarkę i chętnie zadawała pytania.                                                                        

Po raz drugi w roku 2015 przyjęła zaproszenie na spotkanie autorka m.in. kury Adeli czyli Joanna 

Krzyżanek. Odwiedziła tym razem dzieci z Przedszkola Samorządowego z Zaniemyśla. Ze 

spotkania z pisarką nasi milusińscy dowiedzieli się, co się przydarzyło sympatycznej właścicielce 

piór, pięknego dzioba i czerwonych kaloszy. Spotkanie zakończyło się warsztatem robienia 

pięknych dżdżownic i ciasteczek z pachnącego cytryną i czekoladą ciasta, które później mogła 

zjeść kura Adela. Sama bohaterka książek, czyli Adela też zawitała do dzieci i narobiła trochę 

zamieszania.                                                                                                                                          

Natomiast 12 listopada złożyła nam wizytę pisarka, ilustratorka książek dla dzieci, tłumacz języka 

włoskiego oraz krytyk sztuki w jednej osobie - Eliza Piotrowska. Ukończyła Wydział Historii 

Sztuki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytet La Sapienza w 

Rzymie. Była także pracownikiem Muzeum Narodowego w Poznaniu, gdzie współorganizowała 

Muzealną Akademię Dziecięcą, które to przedsięwzięcie zostało wyróżnione w Konkursie 

Muzealne Wydarzenie Roku Sybilla organizowanym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa 
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Narodowego. Autorka spotkała się z dziećmi w szkole w Pigłowicach.                                                                                                                                           

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

* kursy komputerowe -  w ramach projektu Mobilnej Kawiarenki AS odbyło się 10 kursów 

komputerowych dla seniorów w czytelni naszej placówki. W czasie tych spotkań emeryci uczyli się 

jak poszukiwać wiadomości w Internecie, pozyskali informacje o ściąganiu darmowych 

programów z oficyn dostępnych w sieci. Nie obyło się także bez lekcji kopiowania i nagrywania 

fotografii z cyfrowych aparatów fotograficznych. Aby była to mobilna kawiarenka to nasi „cyfrowi 

seniorzy” korzystali także z przenośnych  laptopów. Był to projekt „Przeciw Przemocy” – Mobilna 

Akademia świadomego Seniora”. Projekt był realizowany w ramach programu Obywatele dla 

demokracji i finansowany z Funduszu EOG, w którym biblioteka wzięła udział.   

* warsztaty dla seniorów – odbywają się w bibliotece cyklicznie około 1 raz w miesiącu. W tym 

roku odbyło się 10 spotkań dla tej grupy wiekowej: 6 lutego „Wiklinowe serduszka”, 23 lutego 

„Seniorzy też mogą odkrywać Internet” (tematyka świadomego i bezpiecznego korzystania z 

wirtualnego świata), 18 marca „ Bajkoterapia dla wnucząt”, 23 marca „Podkładki pod potrawy 

wielkanocne”, 24 kwietnia „Wiosenne zajączki”, 15 maja „Międzynarodowy Dzień Rodziny’,                   

29 września i 18 listopada „Drzewo mojego życia”, 18 listopada „Listopad Poetycki z poezją 

miłosną”, 27 listopada „Radości i smutki starości”. 

* konkursy – organizowane są przez cały rok z okazji różnych rocznic i wydarzeń. W tym roku 

zorganizowano je z okazji takich uroczystości: 

- Gwiazdka – konkurs plastyczny „Portret Gwiazdora”  

- Walentynki – z okazji tej uroczystości organizujemy od trzech lat Walentynkowy Konkurs 

Literacki w dniu 14 lutego. Nagradzamy tylko jedną osobę, która poprawnie i najszybciej  rozwiąże 

test konkursowy. 

- Ferie zimowe – od 16.02. – 27.02.2012 r. – odbyło się 11 konkursów.  

- Konkurs wiedzy o Janie Pawle II – zorganizowany w roku sprawozdawczym w dniu 2 kwietnia - 

z okazji 10 rocznicy śmierci papieża – był to 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 tylko jedną osobę, która najszybciej rozwiązała test. 

- Dzień Dziecka – 3 konkursy 

- Ferie letnie – 14 konkursów 

-  „Każda rodzina jest inna” – konkurs plastyczny w dniu 30 listopada  

- 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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- Oczytany Małolat – dla dzieci z klas V-VI – nagradzamy jedną osobę z tej grupy wiekowej (co 

miesiąc). 

- 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 lipca 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. 

 

* akcje 

- BookCrossing – czyli „uwalnianie książek” (18 czerwca ) - przystąpiliśmy IX 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.                   

W roku sprawozdawczym akcja trwała u nas przez cały rok, bowiem w czytelni biblioteki są 

codziennie wykładane książki, które można sobie zabierać do domu.                                                        

- E-motywacja – odbyły się tylko dwa spotkania projektu Fundacji Orange. Naszym 

sprzymierzeńcem był Internet i nowe technologie, które wykorzystaliśmy jako narzędzie do 

odkrywania świata i pokonywania barier społecznych. Za pośrednictwem Internetu połączyliśmy 

się z placówkami zgłoszonymi do projektu i goszczącymi w nich czytelnikami. 

 

* lekcje biblioteczne                                                                                                                                               

- dla dzieci z zerówki „Wyprawa do Krainy Uśmiechu” (17.04) – lekcja miała na celu zwrócenie 

dzieciom uwagi na moc uśmiechu, z którego nie zawsze zdajemy sobie sprawę. Zwiedziliśmy ze 

„starszakami” różne krainy, w których panuje życzliwość i dobroć (m.in. Krainę Dobrych Życzeń, 

Żartu, Miłości i Przyjaźni, Marzeń i Czegoś Słodkiego).                                                                                      

- dla młodszej grupy dzieci z Przedszkola Samorządowego „Uśmiech dla każdego” (17.04) - 

Omówiliśmy z dziećmi potęgę uśmiechu, który niczym czarodziejskie zaklęcie potrafi przemienić 

smutek w radość. W tym celu wykorzystaliśmy do zajęć utwór literacki oraz zapoznaliśmy naszych 

przedszkolaków  z polskimi osobistościami, tzw. Kawalerami  Orderu Uśmiechu, którzy otrzymali 

tę nagrodę na wniosek właśnie dzieci.  

 

* wycieczki do biblioteki – w dniu 23 września gościliśmy trzy klasy pierwsze z gimnazjum z 

Zaniemyśla. Celem była integracja młodzieży oraz zapoznanie z lokalnymi instytucjami. 

* festyn – z okazji Dnia Matki, Ojca i Dziecka, zorganizowany w Kępie Wielkiej w dniu 14 

czerwca, współorganizatorem tej imprezy plenerowej była m.in. kierowniczka punktu 

bibliotecznego w tej miejscowości. 
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             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 

865,79 865,79 100,00 

dotacja z budżetu gminy 158 305,00 158 305,00 100,00 

dochody własne 2 938,00          2 933,01  99,83 

dotacja od Min. Kultury i Dziedz. Narodowego 7 807,00 7 807,00  100,00 

Razem dochody bieżące 169 050,00 169 045,01 99,99 

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 169 050,00 169 045,01 99,99 
RAZEM DOCHODY+STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKU 

BANKOWYM 169 915,79 169 910,80  
 

 

Plan  dochodów ogółem :                                                          169 050,00 

 

Wykonanie ( na dzień 31.12.2015 r.)                                        169 045,01      z tego:  

     - dotacja podmiotowa z budżetu    -                                                                          158 305,00 

     - dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego                                                7 807,00                        

     - przychody z działalności statutowej                                                                           2 933,01   

        w tym :                                         

                        1) usługi bibliograficzne  - ksero                                   331,20 

2) wydruki z Internetu                                                    995,70 

3)  za legitymacje                                                           102,00 

4)  kary za przetrzymywanie książek                             850,45 

5)  wpłata za zagubione książki                                45,00 

6)  odsetki bankowe                                                         26,00 

7)  za książki  ubytkowane                                               55,00 

8)  usługi fax-u                                                                 34,50  

                        9) za sprzedaż makulatury                                             145,00 

                      10) za rozliczenie energii elekt., wody i ścieków  

                           ( Związek Wędkarski koło Zaniemyśl )                    348,16 

                       

http://www.zaniemysl.pl/
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   WYDATKI 

 

Treść Plan Wykonanie 
% wykonania 

 

Zakup pomocy dydaktycznych i książek 9 030,00 9 023,44   99,93 

Zakup książek z MK i DN 7 807,00 7 807,00 100,00 

Akcesoria i programy komputerowe   2 010,00 2 005,00   99,75 

Wynagrodzenia, w tym : 104 825,00 104 820,37    99,99 

          -Wynagrodzenia osobowe pracowników 101 250,00 101 245,37   99,99 

          -Wynagrodzenia bezosobowe 3 575,00           3 575,00 100,00 

Podróże służbowe krajowe 396,00 390,90    98,71 

Zakup materiałów  i wyposażenia 6 535,00            6 030,20   92,27 

Zakup energii 7 710,00 7 705,41   99,94 

Zakup usług pozostałych  9 495,00 8 994,04   94,72 

Różne opłaty i składki 520,00 511,29   98,33 

Składki na ubezpieczenie społeczne 16 550,00 16 046,56   96,96 

Składki na Fundusz Pracy 1 710,00 1 173,24   68,61 

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 462,00  2 461,34   99,97 

Razem wydatki bieżące 169 050,00 166 968,79  98,77 

Wydatki  inwestycyjne - akcesoria i programy komputerowe    

Razem wydatki majątkowe    0,00 

Wydatki ogółem 169 050 ,00 166 968,79  98,77 

STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKU BANKOWYM NA DZIEŃ  31.12.2015               0,00 2 942,01 

  

 

Plan wydatków ogółem                                    169 050,00 

Wykonanie na dzień 31.12.2015                      166 968,79                                        z  tego : 

 

 Zakup książek z dotacji gminnej                                                            9 023, 44 

 Zakup książek z MK i DN             7 807,00 

 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                              101 245,37 

- w tym odprawa emerytalna i nagroda jubileuszowa                           13 590,00 

      - wynagrodzenia bezosobowe                                                                  3 575,00 

 Podróże służbowe                                                                                       390,90 

 Świadczenia na rzecz pracowników                                                        1 077,19 

 Akcesoria i programy komputerowe                                                       2 005,00 

- program antywirusowy, rozszerzenie programu                 658,05 

- tusze, tonery do drukarek                                                 1 346,95 

 Zakup materiałów i wyposażenia, z tego m.in.:                                      6 008,01                 

- materiały biurowe                                                               506,97 

- materiały papiernicze do urządzeń                                     240,40 

                    kserograficznych  i drukarek                                                         

     -  nagrody dla uczestników konkursów czytel.                   1 993,18 



 8 

     - środki czystości                                                                    411,51 

     - zgrzewarka elektryczna                                                       356,70 

     - folia do książek         380,07 

     - materiały szkoleniowe                                                         349,82 

     - karty katalogowe, karta książki                                           132,22 

     - wentylatory stojące - 2 szt.                                                  209,10 

     - krzesła – 15 szt.                                                                1 130,17   

     - inne          297,87  

  Zakup energii:                                                                                            7 705,41  

                - ogrzewanie biblioteki                                                        4 573,14 

                - energia elektryczna                                                            2 926,85 

                - woda i ścieki                                                                         205,42 

 Zakup usług pozostałych, z tego m.in. :                                                     7 939,04            

- abonament RTV, znaczki pocztowe                                  222,25 

                 -  opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych  

                    telefonii stacjonarnej                                                         610,89 

                 - zakup usług dostępu do sieci internetowej                      1 295,19 

                 -  prenumerata czasopism                                                  2 429,08 

                 -  konserwacja systemu alarmowego                                    492,00 

                 -  usługi komunalne                                                              137,42 

                 - remont instalacji elektrycznej       247,85 

                 - wykonanie pomiarów elektrycznych                                 159,90 

                 - usługi kosiarką              246,00 

                 - naprawa żaluzji, przegląd gaśnic                                       167,97 

                 - abonament na program księgowy                                      309,35  

                 - konserwacja kserokopiarki          268,14              

                 - warsztaty literackie                                                         1 353,00 

                    Różne opłaty i składki                                                                                511,29 

    Składki na ubezpieczenie społeczne                                                       16 046,56 

    Składki na Fundusz Pracy                                                                         1 173,24 

    Odpisy na fundusz socjalny                                                                      2 461,34 

 Łącznie wydatki biblioteki wyniosły                                                                  166 968,79 

 Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2015 r.                           2 942,01 

 

Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2015 roku – 0,00 złotych, w tych  wymagalnych 

0,00 złotych. 


