
                                                                      Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr VI/11 
 Burmistrza Pyzdr z dnia 31 marca 2011 roku 

w sprawie: przedstawienia sprawozdania 
                                                                                    rocznego z  wykonania budżetu  Gminy                                                                         

i  Miasta Pyzdry za   2010 rok 

 
 

SPRAWOZDANIE ROCZNE 
  o przebiegu wykonania planu finansowego 

Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Pyzdrach 
za  2010 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 
między innymi spotkania z pisarzami. 
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w 2010 roku otrzymała na swą działalność 
statutową dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w 
kwocie 122.900,00 zł, oraz otrzymała dotację celową z Biblioteki Narodowej na zakup 
zbiorów bibliotecznych w kwocie 2.197,00 zł.  
Na dzień 31 grudnia 2010 roku dochody M-G Biblioteki Publicznej  wyniosły 
125.097,00 zł tj. 100% otrzymanej dotacji podmiotowej i celowej.  
 
 
Dyrektor Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Pyzdrach przedstawia 
przebieg poniesionych rozchodów /wydatków/ w  2010 roku. 
 

Dz. Rozdział & Okre ślenie kwalifikacji Plan Wykonanie % 

921 92116 3020 Wydatki osobowe 
niezaliczane do 

wynagrodzeń-BHP 

502,11 502,11 100 

921 92116 4010 Wynagrodzenia osobowe 
pracowników 

70.780,00 70.780,00 100 

921 92116 4110 Składki na Ubezpieczenia 
Społeczne 

11.275,29 11.275,29 100 

921 92116 4120 Składki na Fundusz Pracy 1.834,06 1.834,06 100 

921 92116 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4.800,00 4.800,00 100 

921 92116 4210 Zakup materiałów 8.441,25 8.441,25 100 



Dz. Rozdział & Okre ślenie kwalifikacji Plan Wykonanie % 

921 92116 4240 Zakup pomocy 
dydaktycznych, książek 

7.229,00 7.229,00 100 

921 92116 4260 Zakup energii, gazu wody, 
ścieków 

4.110,02 4.110,02 100 

921 92116 4280 Zakup usług medycznych 227,00 227,00 100 

921 92116 4300 Zakup usług pozostałych 4.536,76 4.536,76 100 

921 92116 4350 Zakup usług internetowych 3.761,82 3.761,82 100 

921 92116 4370 Zakup usług telefonii 
stacjonarnej 

2.037,64 2.037,64 100 

921 92116 4410 Podróże służbowe krajowe 1.629,83 1.629,83 100 

921 92116 4430 Ubezpieczenia mienia, różne 
opłaty 

204,00 204,00 100 

921 92116 4440 Odpisy na ZFŚS 3.143,52 3.143,52 100 

921 92116 4580 Pozostałe odsetki 3,70 3,70 100 

921 92116 4740 Zakup materiałów 
papierniczych do drukarek 

169,00 169,00 100 

921 92116 4750 Zakup akc. komputerowych, 
programów, licencji 

412,00 412,00 100 

   OGÓŁEM: 125.097,00 125.097,00  
 

 

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

31 grudnia 2010 roku  nie powstały żadne zobowiązania i należności..  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sprawozdanie roczne 
 

Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Pyzdrach 
za 2010 rok 

 
 
 
        Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Pyzdrach jest samorządową instytucją kultury  
i realizuje swe statutowe założenia tzn. gromadzi, opracowuje, udostępnia zbiory, udziela 
informacji oraz popularyzuje książkę i czytelnictwo. 
W placówce zatrudnione są 3 osoby w tym: oprócz Dyrektora jedna pracownica na ¾ etatu  
i sprzątaczka na cały etat obsługująca 3 instytucje kultury. W 2010 roku nie odnotowano 
zmian w sieci bibliotecznej. 
Jednym z głównych zadań Biblioteki jest gromadzenie materiałów bibliotecznych. W roku 
2010 do zbiorów włączono 462 pozycje. Z zakupu 306 woluminów ( w tym 108  zakupiła 
Filia Biblioteczna w Ratajach ) na łączną kwotę 7.229,00 w tym, ministerialne 2.197,00zł. 
Dary 156 książki z dotacji Starostwa za pośrednictwem Biblioteki Publicznej we Wrześni na 
kwotę 5.260,80 zł. i osób prywatnych. Wskaźnik zakupu na 100 mieszkańców Miasta             
i Gminy wyniósł 4,08 woluminów. Książki do zbiorów nabywano w hurtowniach i księgarni 
gdzie mamy bogatą ofertę oraz otrzymujemy wysokie rabaty i szybką dostawę zamówionych 
materiałów. Podczas zakupu kierowano się sugestiami  i zapotrzebowaniem czytelników. 
Stan zbiorów na koniec roku 2010 wyniósł : Rataje 14075 natomiast Pyzdry 21035 
woluminów. Wychodząc naprzeciw zainteresowaniom i zapotrzebowaniom biblioteka 
prenumeruje czasopisma. 
     Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Pyzdrach podejmuje szereg działań 
przybliżających społeczeństwu naszą działalność promującą książkę i czytelnictwo. Ofertę 
swą kierujemy do różnych grup społecznych. 
Biblioteki  prowadzą działalność propagującą czytelnictwo, starając się zachęcić szczególnie 
najmłodszych do korzystania z biblioteki. Do ciekawych form animacji należały  „ Ferie 
zimowe”, spotkania autorskie, lekcje biblioteczne.   Na szczególną uwagę zasługuję „Tydzień 
Biblioteki” organizowany w dniach 17-21 maja gdzie udział  wzięło całe przedszkole i klasy 
1-5 szkoły podstawowej w Pyzdrach.  
Biblioteka chętnie organizuje spotkania autorskie, gdyż mają ogromne znaczenie w 
pozyskiwaniu nowych czytelników.  
Mają na celu promowanie polskich autorów i ich książki, a ponadto dostarczają uczestnikom 
niezapomnianych wrażeń. 
Harmonogram imprez, które odbyły się w 2010 w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w 
Pyzdrach  
Styczeń- ferie zimowe: 10 spotkań podczas których dzieci i młodzież z terenu miasta i gminy 
Pyzdry uczestniczyło w zajęciach plastyczno- technicznych, komputerowo- informatycznych, 
literackich . Zajęcia te miały na celu głównie promocję czytelnictwa oraz  bezpiecznego 
korzystania z komputera i Internetu. 
Marzec- Wystawa prac malarskich Grażyny Marszewskiej. Była częścią promocji twórczości 
lokalnych artystów 
Kwiecień- Spotkanie autorskie z Marią Czubaszek 
Spotkania autorskie dla dzieci: z Grzegorzem Kasdepke i Wiesławem Drabikiem 
Maj- Tydzień Biblioteki 
Poniedziałek 17 maja- Teatr ART.-Re z Krakowa przedstawił spektakl pt. ,,Rubinowy  
książę”      



Wtorek 18 maja- Cała Polska Czyta Dzieciom- spotkanie z bajką, oraz lekcja biblioteczna dla 
6 - latków z  Pyzdrskiego Przedszkola 
Środa 19 maja- Cała Polska Czyta Dzieciom oraz lekcja biblioteczna dla 4 i 5 latków z 
Pyzdrskiego Przedszkola 
Czwartek 20 maja – Cała Polska Czyta Dzieciom- ,,Poranek malucha’’, zabawy z chustą 
KLANZA. 
Podczas tego tygodnia najmłodsi i przyszli czytelnicy zapoznają się z biblioteką, specjalnie 
przygotowany wystój biblioteki sprawia, że dzieci czują się tutaj swobodnie i chętnie wracają 
po ulubioną książeczkę z rodzicami. 
Piątek 21 maja- Z okazji 90 rocznicy urodzin Jana Pawła II spotkanie autorskie z reżyser 
Wandą Różycką- Zborowską i projekcja filmu ,,Duśka’’ w Kościele Klasztornym. 
15 października pod hasłem ,,Witaminy- fakty i mity- cała prawda o witaminach, minerałach i 
suplementach’’ odbyło się spotkanie z dr Markiem Pawlusem neurologiem, specjalistą w 
diagnostyce obrazowej. 
29 października pod hasłem ,,Jemy zdrowo i smacznie’’ odbyło się spotkanie z dietetykiem 
mgr inż. Anną Prendką . Wykład w połączeniu z prezentacją multimedialną dotyczył głównie 
wstydliwych problemów metabolicznych. 
Spotkania te miały na celu nie tylko zwiększyć wiedzę uczestników prelekcji, były również 
spotkaniami promującymi czytelnictwo. Podczas spotkań             w specjalnie 
przygotowanym miejscu eksponowane były zbiory biblioteki związane z tematami wykładów, 
aby każdy kto chce poszerzyć swoja wiedzę mógł wypożyczyć interesującą go pozycję. 
30 listopada zorganizowany został koncert poezji śpiewanej. Przy akompaniamencie gitary 
Dariusz Lisiecki mieszkaniec gminy Pyzdry zaprezentował własną interpretację utworów 
Edwarda Stachury- to kolejny przykład promocji lokalnych artystów. 
W 2009 roku biblioteka zakwalifikowała się do Programu Rozwoju Biblioteki do którego 
aplikowało 959 bibliotek gminnych, na liście finalistów znalazło się 612 . Program Rozwoju 
Bibliotek w Polsce jest realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego 
i ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym w dostępie do komputerów, Internetu i szkoleń. 
W programie nasza biblioteka jako partnerska współpracuje z trzema bibliotekami. Wiodącą 
jest Zagórów i partnerskimi Powidz i Strzałkowo. Program realizowany jest w latach 2009-
2013. Z tego tytułu Biblioteka bierze czynny udział w szkoleniach. 
i otrzymała dofinansowanie na pokrycie Internetu      w kwocie 1.899,95 
        Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w 2010 roku otrzymała na swą działalność 
statutową dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 
122.900.00 zł., oraz otrzymała dotację celową z Biblioteki Narodowej na zakup zbiorów 
bibliotecznych w kwocie 2.197,00 Na dzień 31 grudnia 2010 r. dochody Miejsko-Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Pyzdrach wynosiły 100 % otrzymanej dotacji podmiotowej i 100% 
dotacji celowej. 
 


