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Zaniemyśl, dnia 24 luty 2015 r. 

 

 

RADA GMINY 

w Zaniemyślu 

 

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  

BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY ZANIEMYŚL 

ZA ROK 2014  

 

1. Działalność informacyjno-oświatowa biblioteki  

     a)  zbiory biblioteczne 

Zakupiono w roku sprawozdawczym 694 tomy książek o wartości 15 650,61 złotych; 

z tego zakup : 

- z dotacji gminnej - 9 104,61 zł 

- z dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - 6 546,00 zł.   

Otrzymano w darze od czytelników 38 t. książek o wartości 479,00 zł. 

Ubytkowano na makulaturę w roku sprawozdawczym 2 585 woluminów o wartości 201,58 zł  jako 

książki zniszczone i zdezaktualizowane.  

Ogólny stan księgozbioru biblioteki na dzień 31.12.2014 roku  – 26 381 tomów.  

Wartość księgozbioru na w/w dzień  -  224 328,37 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) 1 141 czytelników. 

Wypożyczono w roku 2014 łącznie z punktami bibliotecznymi 19 743 tomy książek co stanowi 

298,5 wypożyczeń na 100 mieszkańców.  

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

użytkowników biblioteki o 27 osób ale spadek ilości wypożyczeń o 1 754 tomy. 

W czytelni biblioteki udostępniono 239 tomów książek na miejscu, udzielono 109 informacji 

bibliograficznych oraz wypożyczono czytelnikom do domu 1 049 razy gazety i czasopisma oraz 

336 wycinków prasowych dot. regionu. 
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   d) programy  

 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, przekazywane środki przez Bibliotekę 

Narodową - „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” - nasza placówka bierze udział w 

tym programie.  

Otrzymaliśmy dodatkowo na zakup książek kwotę w wysokości 6 546,00 zł. 

 Fundacji Orange –„Akademia Orange dla bibliotek”- celem programu jest wspieranie 

rozwoju społeczeństwa informacyjnego. W roku sprawozdawczym otrzymaliśmy dotację  w 

wysokości 1 475,85 zł. 

    e) działalność kulturalna biblioteki  

 

*  SPOTKANIA AUTORSKIE – zorganizowano razem 8 w roku sprawozdawczym.                            

W dniu 8 lutego odwiedziła bibliotekę ilustratorka książek dla dzieci Elżbieta Krygowska-

Butlewska. Poprowadziła warsztaty ilustratorskie w czytelni biblioteki dla 20 osób z grupy 

wiekowej od 6 do 12 lat. Składały się one z dwóch części: w pierwszej nasz gość opowiadał o 

ilustracjach i pokazał ciekawostki o nich. W drugiej – dzieci pracowały nad swoimi ilustracjami, 

które wykonały z przygotowanych przez Panią Krygowską materiałów. Trójka dzieci napisała 

krótkie opowiadanie do zrobionych przez siebie ilustracji. Ilustratorka nagrodziła „małych 

ilustratorów” książkami ze swoim autografem.                                                                                                                      

Powyższe spotkanie opłaciła Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury z 

Poznania.   

  W Tygodniu Bibliotek (od 8 do 15 maja) biblioteka zorganizowała trzy spotkania z pisarzami. 

Pierwsze odbyło się w dniu 9 maja z Elizą Piotrowską dla dzieci 5-6 letnich z Przedszkola 

Samorządowego z Zaniemyśla. Dwa następne natomiast w dniu 14 maja. Jedno z Romanem 

Pankiewiczem dla dzieci ze SP w Śnieciskach, natomiast drugie z Janem Hyjkiem, który odwiedził 

dzieci i młodzież w SPiG w Pigłowicach.                                                                                          

Spotkanie z Janem Hyjkiem opłaciła Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji 

Kultury z Poznania. 

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

Na zaproszenie naszej placówki przybyła do Zaniemyśla autorka książek Barbara Kosmowska.          

W dniu 6 czerwca  zorganizowano spotkanie tej pisarki z młodzieżą gimnazjalną ze Szkoły 

Podstawowej i Gimnazjum z Zaniemyśla.                                                                                                                                   

Natomiast 23 października odbyło się spotkanie z Gają Kołodziej dla uczniów gimnazjum ze 

Szkoły w Pigłowicach. Młoda pisarka namawiała młodzież do pisania książek. Problematyka 

spotkania dotyczyła promowania czytelnictwa i wspierania nowych talentów literackich.                                                                                                                                                     

W tym samym miesiącu (28 października) nasza placówka zorganizowała jeszcze spotkanie 
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autorskie z Wiesławem Drabikiem. Przeznaczone było dla dwóch grup dzieci z klas „O” ze Szkoły 

Podstawowej z Zaniemyśla.  

Biblioteka zaprosiła także aktora Piotra Witonia na dwa spotkania literacko-teatralne, zachęcające 

do czytelnictwa książek. Gość zagrał dwie  role - Ambrożego Kleksa dla dzieci ze Szkoły 

Podstawowej w Śnieciskach oraz – Tygryska ze Stumilowego Lasu dla dzieci najmłodszych z 

Ochronki im. E. Bojanowskiego z Zaniemyśla.  

 

* LEKCJE BIBLIOTECZNE  

- Światowy Dzień Kota (17 luty) – zorganizowano dla dzieci 6-letnich z Przedszkola 

Samorządowego. Oprócz ciekawostek o kotach, ilustracji kotów i „kocich” zabaw rozmawiano 

także o przyjaźni na podstawie kocich historii z pewnego podwórka autorki Melanii Kapelusz.  

- Światowy dzień Psa (9 marca) – zwróciliśmy dzieciom uwagę na rasy psów, nadające się do 

pilnowania gospodarstwa oraz do pomocy osobom niepełnosprawnym w tym m.in. niewidomym. 

Uczyliśmy dzieci, że wybór psa to wielki obowiązek i odpowiedzialność, rozmawialiśmy z dziećmi 

na temat zaufania do obcych psów. Druga grupa 5-latków z Przedszkola Samorządowego nauczyła 

się pozycji obronnej (ochronnej), stosowanej przy ataku psa.   

- Tydzień Bibliotek – odbyły się trzy lekcje biblioteczne: dla klasy „O”  (wychowawca Katarzyna 

Gorzelanna), dla Kółka Ortograficznego (wychowawca Elżbieta Piasecka) oraz dla uczniów 5-6 

letnich z Przedszkola Samorządowego. Tematem pierwszej lekcji była rozmowa o Bibliotece i 

ciekawostkach z nią związanych, druga była w formie prezentacji multimedialnej, w której 

omówiono etapy powstawania książki. Natomiast trzecia dotyczyła uzależnień komputerowych, 

dlatego przeczytano dzieciom bajkę „pomagajkę” pt.  „Komputerowe królestwo Bobrusia”. 

Skierowana jest ona do dzieci, które spędzają zbyt dużo czasu przy komputerze. Ale 

przeczytaliśmy ją dzieciom z przedszkola profilaktycznie. 

- Lekcja patriotyzmu dla starszaków – dla 6-latków z Przedszkola Samorządowego z okazji 

Święta Niepodległości. Rozmawialiśmy z dziećmi o symbolach narodowych Polski oraz 

wysłuchaliśmy legendy o orle białym. Na podstawie książki J. Olech „Kto ty jesteś?” maluchy 

dowiedziały się   jak one same mogą zostać patriotami/patriotkami. 

 

* KONKURSY – organizowane są przez cały rok z okazji różnych rocznic, wydarzeń: 

- Ferie zimowe – odbyły się 3 konkursy: Walentynkowy oraz dwa plastyczne („Mój ulubieniec kot 

czy pies”, „Mistrz Recyklingu, zrobienie czegoś ciekawego z odzysku”) 

- Tydzień Bibliotek – 4 konkursy w tym 3 plastyczne: „Święty uśmiechnięty – Jan Paweł II”, 

„Moja ulubiona książka” (biblioteczna zakładka), „Książka – oknem na świat” oraz 1 literacki pt. 

„Bajkowe zgadywanki” 
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Na zakończenie Tygodnia Bibliotek przyznano czytelnikom tytuły „Najaktywniejszego czytelnika” 

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

- Konkursy wakacyjne – lipiec, sierpień – 6 konkursów literackich oraz 1 duży dot. zestawu 

książek do przeczytania według trzech kategorii ( książki fantastyczne, obyczajowe i przygodowo-

podróżnicze). 

- „Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek” (5 listopada) – konkurs plastyczny  

- „Moje Marzenia” – konkurs plastyczny w dniu 15 grudnia 

- Konkursy comiesięczne dla dzieci i młodzieży:  

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

 Oczytany Małolat – dla dzieci klas IV - VI 

  Nieustający Konkurs Czytelniczy – dla młodzieży z gimnazjum.  

Na końcu każdego miesiąca losujemy jedną osobę, która poprawnie wypełniła test pisemny dla 

swojej kategorii wiekowej i nagradzamy ją książką. 

- 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. 

 

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

miesiącu z przerwą wakacyjną. W roku sprawozdawczym odbyło się 7 spotkań dla tej grupy 

wiekowej: 31 stycznia – „ABC Internetu”, 26 września – „ABC Internetu cz.2”, 20 listopada – 

„Dekoracje na torbach ekologicznych z motywem świątecznym”, 21 listopada – „Refleksje 

przedświąteczne dla wszystkich – spotkanie z poezją ks. Twardowskiego”, 26 listopada „Wyprawa 

do Miejsc Życzliwości”, 5 grudnia – „Aniołkowe warsztaty z makaronu”, 15 grudnia – „Wieczór 

poezji ks. Twardowskiego”.     

                                                                   

* AKCJE 

- BookCrossing – czyli Ogólnopolskie Święto Wolnych Książek  (17 czerwca ) - przystąpiliśmy 

VIII  raz do tej akcji, a była to XI edycja tej inicjatywy w całej Polsce. Celem jej jest 

rozpropagowywanie czytania książek w środkach masowej komunikacji oraz dzielenie się książką 

z innymi. Uwolniliśmy 153  książki pochodzące z darów od czytelników, które biblioteka już 

posiada w swoich zbiorach. Ale akcja ta trwa u nas cały rok, w czytelni biblioteki są wyłożone 

książki, które można sobie zabierać do domu lub się nimi wymieniać. 

- Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich 23 kwietnia – przypomnieliśmy historię tego święta 

oraz ogłosiliśmy 10 najbardziej „poczytnych” książek w naszej placówce. 

- Głośne Czytanie Dzieciom (16 i 17 grudnia) – u nas głośne czytanie opowiadań związanych ze 

świętami przez Panie seniorki pod nazwą – „Seniorzy – dzieciom”.  
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* WYSTAWY KSIĄŻEK, FOTOGRAFII 

-  „Imię to nie fraszka” – o kobiecie na 8 marca i o mężczyźnie na 10 marca, 

-  „Kanonizacja papieży Jana Pawła II i Jana XXIII” – 27 kwietnia 

- „O pracy” oraz „10-lecie wejścia Polski do UE” – 1 maja 

- „Dzień Flagi” – 2 maja 

-  „Wystawa fotografii autorów, którzy odwiedzili bibliotekę w ostatnim 10-leciu” oraz 

„Kserokopie wpisów tych autorów do kroniki biblioteki” z okazji Tygodnia Bibliotek od 8 do 15 

maja. 

  - „Światowy Dzień Pluszowego Misia” – 25 listopada 

  

           Szczegółowe 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 

1 778,72 1 778,72 100,00 

dotacja z budżetu gminy 138 800,00 138 800,00 100,00 

dochody własne 2 600,00  2 185,63  84,07 

dotacja z Orange 1 475,85  1 475,85  100,00 

dotacja od Min. Kultury i Dziedz. Narodowego 6 546,00 6 546,00 100,00 

Razem dochody bieżące   149 421,85    149 007,48 99,73 

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 149 421,85 149 007,48  99,73 

RAZEM DOCHODY+ TAN ŚRODKÓW NA RACHUNKU 

BANKOWYM 151 200,57 150 786,20 
 

 

Plan  dochodów ogółem :                                                        149 421,85 zł 

 

Wykonanie ( na dzień 31.12.2014 r.)                                      149 007,48 zł                   z tego :                                           

                            - dotacja podmiotowa z budżetu    -                                            138 800,00 zł                   

                           -  dotacja z Fundacji Orange                   1 475,85 zł 

                           - dotacja Min. Kultury i Dziedzictwa Narodowego                         6 546,00 zł 

                            - przychody z działalności  

                              statutowej                                                                                      2 185,63 zł                                  

 

http://www.zaniemysl.pl/
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w tym : 

             1) usługi bibliograficzne  - ksero                                 465,80 

             2) wydruki z Internetu                                                  771,80 

 3)  za legitymacje                                                          102,00 

 4)  kary za przetrzymywanie książek                            494,30 

 5)  odsetki bankowe                                                        23,33 

 6)  za książki  ubytkowane                                            158,00 

 7)  fax                                                                              31,50  

                         8) za sprzedaż makulatury                                              63,90 

                         9) za udział w warsztatach                                              75,00 

 

 

   WYDATKI 

Treść Plan Wykonanie 
% wykonania 

 

Zakup pomocy dydaktycznych i książek 9 105,00 9 104,61 100,00 

Zakup książek z MK i DN 6 546,00  6 546,00 100,00 

Akcesoria i programy komputerowe   2 861,00 2 860,65  99,99 

Wynagrodzenia, w tym : 86 889,00 86 888,18 100,00 

          -Wynagrodzenia osobowe pracowników 82 517,00 82 516,18 100,00 

          -Wynagrodzenia bezosobowe 4 372,00 4 372,000 100,00 

Podróże służbowe krajowe 315,00 314,17 99,71 

Zakup materiałów i wyposażenia 8 749,00 8 748,11 99,99 

Zakup energii 7 015,00 7 014,46 100,00 

Zakup usług pozostałych  9 701,00 9 700,88 100,00 

Różne opłaty i składki 508,00 507,69 99,94 

Składki na ubezpieczenie społeczne 14 760,00 14 759,99 100,00 

Składki na Fundusz Pracy 1 015,00 1 014,33 99,94 

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

Razem wydatki bieżące 149 926,00 149 920,41 100,00 

Wydatki inwestycyjne - akcesoria i programy komputerowe    

Razem wydatki majątkowe   0,00 

Wydatki ogółem 149 926,00 149 920,41 100,00 

STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKU BANKOWYM NA DZIEŃ  31.12.2014 516,00 865,79 - 

 

Plan wydatków ogółem                                   149 926,00 

Wykonanie na dzień 31.12.2014                     149 920,41              z  tego : 

 

 Zakup książek                                                                                         9 104,61 

 Zakup książek z MK i DN            6 546,00 

 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               82 516,18                    

- wynagrodzenia bezosobowe                                                                 4 372,00 
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 Podróże służbowe                                                                                      314,17 

 Akcesoria i programy komputerowe                                                      2 860,65 

- program komputerowy Microsoft Office                       1 068,87 

- program antywirusowy                                                      436,65 

- tusze do drukarek                                                               550,91 

- monitor, zasilacz, klawiatura do komputera                      804,22                                    

 Zakup materiałów i wyposażenia, z tego m.in.:                                     8 748,11 

- świadczenia na rzecz pracowników                                1 063,14 

                 - materiały biurowe, plastyczne                                         1 099,22 

- materiały papiernicze do urządzeń                                    300,50 

                   kserograficznych  i drukarek                                                         

      - nagrody dla uczestników konkursów czytel.                 2 007,75 

     - środki czystości         90,44 

     - art. przemysłowe, wyposażenia                                      2 179,80 

     - krzesła obrotowe                                                             1 045,95 

     - gaśnica    221,40 

    Zakup energii:                                                                                        7 014,46  

                - ogrzewanie biblioteki                                                      4 275,66 

                - energia elektryczna                                                          2 533,60 

                - woda i ścieki                                                                       205,30 

 Zakup usług pozostałych, z tego m.in. :                                             9 700,88                 

                -  opłaty i znaczki pocztowe, abonament RTV                    173,12 

                -  opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych  

                    telefonii stacjonarnej                                                         758,13 

                 - zakup usług dostępu do sieci internetowej                     1 465,30 

                -  prenumerata czasopism                                                   2 451,00 

                -  konserwacja systemu alarmowego                                     492,00 

                - usługi komunalne, kosiarka, piła motorowa                       975,08 

                - abonament na program księgowy                                       309,35 

                - usługi komputerowe                                                         1 381,29 

                - konserwacja i naprawa kserokopiarki                                 516,60 

                - podpis elektroniczny        202,95 

                - naprawa schodów        330,00 

                - przeglądy kominiarskie, CO, gaśnic                                   246,06 

                - warsztaty teatralno – literackie                                           400,00 
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    Różne opłaty i składki                                                                              507,69 

    Składki na ubezpieczenie społeczne                                                    14 759,99 

    Składki na Fundusz Pracy                                                                      1 014,33 

    Odpisy na fundusz socjalny                                                                   2 461,34 

 

 Łącznie wydatki biblioteki wyniosły                                                               149 920,41 

 Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2014 r.                           865,79 

 

Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2014 roku – 0,00 złotych, w tych  wymagalnych 

0,00 złotych. 

 

                           Główny Księgowy                                          Dyrektor Biblioteki 

                       Mirosława Walkiewicz                                    mgr Alina Sobkowiak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


