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                                                                                  wykonania budżetu  Gminy                                                                           

Pyzdry za  I półrocze 2013 rok 
 

 
INFORMACJA 

  o przebiegu wykonania planu finansowego 
Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Pyzdrach 

za  I półrocze 2013 rok 
 
 

  Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Pyzdrach głównym celem jej działalności jest 
obsługa biblioteczna i służba informacyjna . Misja biblioteki nie ogranicza się tylko do 
świadczenia usług informacyjnych i udostępniania zbiorów. Publiczny charakter biblioteki 
sprawia, że jest ona miejscem spotkań społeczności lokalnej. Do dyspozycji Czytelników w 
bibliotece znajdują się trzy zestawy komputerowe z dostępem do internetu. W celach 
informacyjnych z sieci skorzystać może każdy. Biblioteka posiada księgozbiór podręczny, 
udostępniany na miejscu lub wypożyczany na krótki okres. W bibliotece organizowane są 
różnego typu imprezy kulturalne m.in. spotkania z pisarzami. 
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w 2013 roku otrzymała na swą 
działalność statutową dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej 
instytucji kultury w kwocie 141.000,00 zł, oraz otrzymała od Fundacji Orange na 
pokrycie  wydatków Internetu kwotę 3.397,64 zł 
 
Na dzień 30 czerwca 2013 roku dochody M-G Biblioteki Publicznej  wynosiły    
73.897,64 zł tj 
- 70.500,00zł tj.  50,00% otrzymanej dotacji podmiotowej  
-  3.397,64zł  tj. 100% dochodów na pokrycie wydatków Internetu  
 
 
Dyrektor Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Pyzdrach przedstawia 
przebieg poniesionych rozchodów /wydatków/ w I półroczu 2013 roku. 
 

Dz. Rozdział & Okre ślenie kwalifikacji Plan Wykonanie % 

921 92116 3020 Wydatki osobowe 
niezaliczane do 

wynagrodzeń-BHP 

650,00 0,00 0 

921 92116 4010 Wynagrodzenia osobowe 
pracowników 

80600,00 45172,30 56,04 

921 92116 4110 Składki na Ubezpieczenia 15300,00 7144,24 46,69 



Dz. Rozdział & Okre ślenie kwalifikacji Plan Wykonanie % 

Społeczne 

921 92116 4120 Składki na Fundusz Pracy 2100,00 508,72 24,22 

921 92116 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5000,00 2400,00 48,00 

921 92116 4210 Zakup materiałów 9500,00 7060,78 74,32 

921 92116 4240 Zakup pomocy 
dydaktycznych, książek 

7000,00 1142,00 16,31 

921 92116 4260 Zakup energii, gazu wody 3500,00 1896,07 54,17 

921 92116 4280 Zakup usług zdrowotnych 1000,00 309,00 30,90 

921 92116 4300 Zakup usług pozostałych 3000,00 1875,83 62,52 

921 92116 4350 Zakup usług internetowych 8497,64 2295,67 27,01 

921 92116 4370 Zakup usług telefonii 
stacjonarnej 

2000,00 772,97 38,64 

921 92116 4410 Podróże służbowe krajowe 1250,00 219,95 17,59 

921 92116 4430 Ubezpieczenia mienia, różne 
opłaty 

1700,00 1628,00 95,76 

921 92116 4440 Odpisy na ZFŚS 3300,00 1093,93 33,14 

   OGÓŁEM: 144.397,64 73.519,46  
 

 

Dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Pyzdrach informuje, że na dzień  

30 czerwca 2013 roku  nie powstały  żadne zobowiązania i należności. 

 
 

Informacja z działalności Miejsko-Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Pyzdrach 

za I półrocze 2013 
 

1. Działalność informacyjno-oświatowa 
Ogólny stan księgozbioru biblioteki na dzień 30 czerwca 2013 – to 36301 tomy. 
Zakupiono w pierwszym półroczu 53 książki o wartości 1.142,00 zł. 
W pierwszym półroczu biblioteka zarejestrowała 683 (łącznie z filią 
biblioteczną)  czytelników, wypożyczono łącznie 10442 tomów książek. W roku 
bieżącym biblioteka kontynuuje  Cyfrowe Archiwum Tradycji Lokalnej. 
Chcemy przy współpracy z mieszkańcami miasta i gminy ratować od 
zapomnienia zasoby lokalnego dziedzictwa historycznego. 
Działalność kulturalna biblioteki prowadzona jest w zależności od środków 
finansowych, przyznanych na ten cel. 
 



          27 lutego  Spotkanie z podróżnikiem Krzysztofem Kryzą 

          20 marca Biblioteka przyłączyła się do akcji „W 80 minut dookoła 
świata”     Wspólna zabawa dla osób w różnym wieku. Wirtualna podróż po    
wielu kontynentach. Odkrywanie nowych rzeczy i możliwości Internetu                                                                   

       

Tydzień biblioteki 2013- podsumowanie 
Po raz dziesiąty Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich zorganizowało Tydzień 
Bibliotek - program promocji czytelnictwa i bibliotek. Pyzdrska biblioteka po 
raz kolejny wzięła udział w akcji- świętowaliśmy od 14 do 21 maja. 

Hasłem Tygodnia Bibliotek 2013 było  

            „Biblioteka przestrzenią dla kreatywnych”  
Z tej okazji przygotowaliśmy dla naszych czytelników wiele atrakcji. 

            14 maja na ,,Spotkanie z legendą ‘’  przyszli do biblioteki uczniowie 
klasy drugiej z Pyzdrskiej Szkoły Podstawowej. Dzieci wysłuchały legendy o 
warszawskim potworze Bazyliszku czytanej przez panią Barbarę Sulkowską. 

Gościem specjalnym spotkania był dyrektor Pyzdrskiego Muzeum pan Michał 
Czerniak. Kustosz przedstawił dzieciom legendę o powstaniu miasta Pyzdry 
czyli o Bolesławie Pobożnym, jego bracie Przemyśle i ,,pizdroju’’ oraz o 
Królewiczu Kazimierzu i jego ucieczce przed krzyżakami tunelem pod Wartą. 

            15 i 16 maja biblioteką zawładnęły przedszkolaki: grupy pięciolatków i 
zerówki. W ciągu tych dwóch dni królowały wiersze Juliana Tuwima. W 
magiczny świat  Tuwimowskich  wierszy dzieci przeniosły panie Barbara 
Sulkowska i Lidia Mularczyk. Poczytać dzieciom przyszli także burmistrz 
Krzysztof Strużyński i ksiądz proboszcz Ryszard Kopczyński. Przedszkolaki 
podróżowały po wyspach bergamutach, wybrały się na przejażdżkę lokomotywą, 
wysłuchały ptasich plotek. Nie zabrakło też zabaw i pląsów. Dzieci bardzo 
aktywnie uczestniczyły w zajęciach: recytowały, zadawały pytania lektorom, 
śpiewały i tańczyły- były przy tym bardzo grzeczne. Po dwóch godzinach zajęć 
zadowolone wróciły do przedszkola.    

            20 maja od samego rana biblioteczna sala wypełniła się po brzegi, 
łącznie sześć klas uczniów szkoły podstawowej przyszło na spotkanie z 
Łukaszem Wierzbickim pisarzem i podróżnikiem. Pan Łukasz poprowadził dwa 
spotkania. Pierwszą grupę dzieci zabrał w podróż do średniowiecznej Mongolii, 
razem z Janem i Benedyktem Polakiem- bohaterami książki, zawędrowali na 
dwór przywódcy Mongołów wielkiego chana Gujuka. ,,Wyprawa 
niesłychana…’’ przypadła do gustu słuchaczom, chętnych do odegrania scenki 
przybycia dzielnych Franciszkanów na mongolski dwór nie brakowało. Kolejna 
opowieść przeniosła młodzież na czarny ląd śladami Kazimierza Nowaka, który 
w latach 1931-1936 rowerem, pieszo, konno i łodzią odbył fantastyczną ale i 



pełną niebezpieczeństw podróż do Afryki. Przy okazji opowieści o poznańskim 
podróżniku i  książkach ,,Rowerem i pieszo przez czarny ląd’’  oraz ,,Afryka 
Kazika’’ podróżnik opowiedział o swojej wyprawie śladami Kazimierza 
Nowaka. Niezwykły dar opowiadania, fantastyczne zdjęcia, prezentacja 
multimedialna, rekwizyty, wszystkie te elementy sprawiły że opowieści pana 
Łukasza całkowicie pochłonęły uwagę widzów. Zaraz po spotkaniu z 
bibliotecznej półki zniknęły wszystkie książki autorstwa pana Wierzbickiego. 

            Tego samego dnia w bibliotece odbyły się warsztaty integracyjne- 
zajęcia z decoupage. Wzięli w nich udział uczniowie klasy szóstej z Pyzdrskiej 
Szkoły Podstawowej oraz uczestnicy i opiekunowie Warsztatów Terapii 
Zajęciowej z Rudy Komorskiej. Młodzież poznała tajniki techniki decoupage 
czyli  ozdabiania przedmiotów polegającej na przyklejaniu na odpowiednio 
spreparowaną powierzchnię jak drewno, metal, szkło, ceramika, świece, plastik, 
meble, kompozycji wyciętych z papieru lub papierowej serwetki i pokryciu jej 
wieloma warstwami lakieru tak, aby wtopiła się całkowicie i nie była 
wyczuwalna przy dotknięciu. Zajęcia prowadzili Małgorzata Tafelska i 
Przemysław Chrzumnicki. Dzieci swoje prace zabrały do domów a w bibliotece 
do czwartku można było podziwiać prace opiekunów i uczestników WTZ. 

 21 maja zabrałyśmy naszych czytelników na małą wycieczkę po Pyzdrach: 
Quest czyli wyprawę odkrywców. Wyprawa ta prowadziła ulicami miasta, 
prezentując ciekawą historię Pyzdr. Zadaniem uczestników było ułożenie hasła z 
liter, które znaleźli w odpowiedziach na zagadki ukryte na trasie. Hasło 
prowadziło do ,,skarbu’’, jego odnalezienie kończyło wyprawę. Uczestnicy 
zgodnie podsumowali quest jednym słowem ,,rewelacja !!!’’ 

            Ostatnim punktem programu było spotkanie ze Zbigniewem  Kołbą 
autorem książki ,,Krioterapia, to warto wiedzieć’’. Pan  Kołba opowiadał o 
krioterapii jako formie leczenia niską temperaturą, kiedy zimno leczy a kiedy 
powoduje, że chorujemy. Co można wyleczyć zabiegami krioterapii a na co 
zdecydowanie szkodzą. Jednym z  tematów było hartowanie organizmu – 
przedstawił praktyczne uwagi, np. jak wyleczyć zimne stopy, związek 
powstawania żylaków  ze skurczem mięśni i inne podobne 
informacje.  Przekazał też istotne wiadomości związane z funkcjonowaniem 
naszego organizmu ze szczególnym uwzględnieniem „skupionego oddychania” 
jako sposobu wyjścia z bezsenności.  Mówił też o skutkach jakie niesie ze sobą 
przemęczenie psychiczne . Poruszył też temat witamin i minerałów oraz ich 
wpływu na organizm.   Spotkanie zakończyło się tradycyjnie podpisaniem 
książek  oraz dyskusją przy kawie i ciastku. 

            Reasumując ,,Tydzień Biblioteki’’ uważamy za bardzo udany, w 
organizowanych zajęciach wzięło udział ok.  350 osób. Miejsko-Gminna 
Biblioteka Publiczna w Pyzdrach złożyła wniosek na zakup nowości 
wydawniczych do Biblioteki Narodowej w Warszawie i przyznanych zostało 
4468 zł. 


