
1 

 

Załącznik nr 3 

do Zarządzenia Nr XXV/16 Burmistrza Pyzdr 

z dnia 18 sieprnia 2016 roku 

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu  

      wykonania budżetu Gminy i Miasta Pyzdry  

   za I półrocze 2016 roku 

 

 

INFORMACJA 

o przebiegu wykonania planu finansowego 

Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Pyzdrach 

za I półrocze 2016 rok 

 

 

              Głównym celem Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Pyzdrach i 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 Pyzdrach w 2016 roku otrzymała na swą działalność 

statutową dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 168.700,00 

zł. 

Dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Pyzdrach przedstawia przebieg poniesionych 

wydatków w I półroczu 2016 roku:  

 

Dział Rozdział Paragraf Określenie klasyfikacji 

budżetowej 

Plan Wykonanie % 

921 92116 3020 Wydatki osobowe 

niezaliczone do 

wynagrodzeń 

650,00 300,00 46,15 

  4010 Wynagrodzenia 

osobowe pracowników 

100.000,00 52.435,00 52,44 

  4110 Składki na 

ubezpieczenia społeczne 

18.200,00 9.469,86 52,03 

  4120 Składki Na Fundusz 

Pracy 

1.500,00 407,32 27,15 

  4170 Wynagrodzenia 

bezosobowe 

5.000,00 2.400,00 48,00 

  4210 Zakup materiałów i 

wyposażenia 

5.000,00 2.950,90 59,02 

  4220 Zakup środków 

żywności 

2.000,00 131,97 6,59 

  4240 Zakup środków 

dydaktycznych i książek 

9.500,00 4.898,57 51,56 

  4260 Zakup energii 3.500,00 1.796,01 51,31 
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  4280 Zakup usług 

zdrowotnych 

400,00 388,00 97,00 

  4300 Zakup usług pozostałych 7.868,21 2.430,00 30,88 

  4360 Opłaty z tytułu zakupu 

usług 

telekomunikacyjnych 

7.100,00 3.593,32 50,61 

  4410 Podróże służbowe 

krajowe 

800,00 375,27 46,91 

  4430 Różne opłaty i składki 3.000,00 2.207,00 73,57 

  4440 Odpisy ba zakładowy 

fundusz świadczeń 

socjalnych 

3.281,79 1.093,93 33,33 

  4700 Szkolenia pracowników 

niebędących członkami 

korpusu służby cywilnej 

900,00 450,00 50,00 

RAZEM: 168.700,00 85.327,15 50,58 

Dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki w Pyzdrach informuje, że na dzień 30.06.2016 roku nie 

powstały zobowiązania. Na 30.06.2016 roku nie powstały również żadne należności. 

 

1.  Działalność informacyjno - oświatowa 

Ogólny stan księgozbioru biblioteki na dzień 30 czerwca 2016 – to 36834 tomy. 

Zakupiono w pierwszym półroczu 208 książki o wartości  4899,37 zł. 

W pierwszym półroczu biblioteka zarejestrowała  (łącznie z filią biblioteczną) 652 czytelników, 

wypożyczono łącznie 5251 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. 

1. Zakupiony został  program do obsługi konta bibliotecznego,  poszerzony o     

    SOWA 2 dzięki temu: 

    Biblioteka wzbogaciła się o zasoby „Wolnych lektur”, które zostały pomyślnie 

     włączone do katalogu on-line. W zbiorach Wolnych Lektur znajduje się ponad  

     3300 darmowych utworów, w tym wiele dzieł klasycznych, lektur szkolnych  

     i kilkaset audiobooków czytanych przez autorów. Wszystkie  utwory zostały  

     profesjonalnie opracowane i opatrzone przypisami, motywami i udostępnione 

     w kilku formatach  - HTML, TXT, PDF, EPUB, MOBI 

2.  12 marca pyzdrska bibliotekę odwiedziła grupa przedszkolaków z Górnych 

    Grądów.  Dla wielu z nich była to pierwsza wizyta w naszej placówce. Dzieci  

     miały okazje poznać bibliotekę oraz jej zbiory i zasady korzystania z nich.  

     Z wielkim zainteresowaniem obejrzały książeczki i wysłuchały jak o nie dbać. 

     Spotkanie nie odbyło się bez głośnego czytania z aktywnym udziałem dzieci. 

     Aby było ciekawiej towarzyszyły mu inscenizacje, tańce i pląsy. 

3.  Czytelnicy Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej włączyli się w     
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     Ogólnoeuropejską  akcję „Bezpieczny e-konsument” z motywem przewodnim 

     tegorocznej akcji było świadome korzystanie z Internetu i bezpieczne zakupy 

     w sieci. 

     Zainteresowanie  Internetem to doroczna europejska kampania, której celem jest  

     zachęcenie jak największej liczby osób do poznania możliwości jakie daje  

      Internet. Patronatem akcji  w 2016 roku było Ministerstwo Cyfryzacji. 

4.  Tydzień Biblioteki 2016 pt. : „Biblioteka inspiruje „ rozpoczęliśmy spotkaniem 

      autorskim 

     *  9 maja 2016 roku odbyło si e spotkanie autorskie a Tanya Valko z niezwykła 

      pisarką, autorką „Arabskiej sagi”. Spotkanie to zgromadziło czytelników 

      zainteresowanych tematami orientu. Pisarka opowiadała o życiu  w krajach 

       arabskich głównie Libii i Arabii Saudyjskiej w których mieszka od ponad 20 lat. 

     *  10 maja we wtorkowy poranek aktorzy krakowskiego teatru Edu-Artis wystąpili 

      w bibliotece przed ponad 100 osobowa widownią w spektaklu promującym  

      czytanie książek pt. „Witajcie w naszej bajce”. Uczniowie pyzdrskiej szkoły     

      podstawowej mieli okazję aby poznać Pana Kleksa, Babę Jage, Kopciuszka, 

      Zosię Samosie, Tygryska oraz Jasia 

      *  11 maja na swoją pierwsza lekcje przyszły przedszkolaki, grupa Misiów,  

       oraz Biedronek. Dzieci dowiedziały się czym jest Biblioteka, jak wielkie ma 

       znaczenie, jaką wartość ma książka i dlaczego warto czytać. Niezastąpione 

       animatorki: Barbara Sulkowska i Lidia Mularczyk, wprowadziły dzieci  

       w magiczny świat bajek i wierszyków dla najmłodszych. Aby nie było nudno,  

       pląsom i tańcom nie było końca. 

     *   12 maja odbyła się pyzdrska premiera książki „Drzewo”. Mity słowiańskie   

      i inne opowieści  Łukasza Wierzbickiego. Autor jest znany naszym czytelnikom 

      z książek „Afryka Kazika”, „Dziadek niedźwiadek”, czy „Wyprawa niesłychana 

      Benedykta i Jana. W spotkaniu uczestniczyły młodzież  V i VI klasy szkoły    

      podstawowej. 

5. Z okazji Dnia Dziecka do Biblioteki przyjechały dzieci ze Szkoły Podstawowej 

    z Lisewa. Dzieci zapoznały się z księgozbiorem, jak zawsze dominowało głośne 

    czytanie, ale były tez zajęcia muzyczno-ruchowe i animacje. Dwie godziny tańców 

    i zabaw z kolorowymi klaunami zmęczyły młodych czytelników. Na zakończenie  

    na młodych czekała niespodzianka, która przypominać będzie o pierwszej wizycie 

    w pyzdrskiej bibliotece. 

 

   


