
                                                         Załącznik Nr 3 
 

do Zarządzenia Nr XXIV/11 Burmistrza Pyzdr 
z dnia 12 sierpnia 2011 roku 

 
w sprawie: przedstawienia informacji 

                                                                                    o przebiegu  wykonania budżetu  Gminy                                   
Pyzdry za  I półrocze 2011 rok 

 
 

INFORMACJA 
  o przebiegu wykonania planu finansowego 

Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Pyzdrach 
za  I półrocze 2011 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 2011 roku otrzymała na swą działalność 
statutową dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w 
kwocie 129.100,00 zł, 
Na dzień 30 czerwca 2011 roku dochody M-G Biblioteki Publicznej  wynosiły 
69.293,33 zł tj. 53,67% otrzymanej dotacji podmiotowej. 
 
 
Dyrektor Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Pyzdrach przedstawia przebieg 
poniesionych rozchodów /wydatków/ w I półroczu 2011 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 

73.000,00 37.102,85 50,83 

921 92116 4110 Składki na Ubezpieczenia 
Społeczne 

10.641,00 4.934,34 46,37 

921 92116 4120 Składki na Fundusz Pracy 1.637,00 758,90 46,36 

921 92116 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4.764,00 2.364,00 49,62 

921 92116 4210 Zakup materiałów 10.059,21 9.831,51 97,74 

921 92116 4240 Zakup pomocy 
dydaktycznych,książek 

8.000,00 4.425,00 55,31 



Dz. Rozdział & Okre ślenie kwalifikacji Plan Wykonanie % 

921 92116 4260 Zakup energii,gazu wody 4.070,00 2.033,93 49,97 

921 92116 4300 Zakup usług pozostałych 3.000,00 1.660,72 55,36 

921 92116 4350 Zakup usług internetowych 5.390,00 2.694,63 49,99 

921 92116 4370 Zakup usług telefonii 
stacjonarnej 

1.987,00 993,19 49,98 

921 92116 4410 Podróże służbowe krajowe 1.000,00 626,85 62,69 

921 92116 4430 Ubezpieczenia mienia,różne 
opłaty 

1.620,00 889,45 54,90 

921 92116 4440 Odpisy na ZFŚS 3.281,79 0,00 0,00 

   OGÓŁEM: 129.100,00 68.315,37  
 

 

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

30 czerwca 2011 roku powstały   zobowiązania   na ogólną kwotę  3.144,90  zł, są to 

zobowiązania niewymagalne. Termin płatności zobowiązań  przypada na lipiec i wrzesień  

2011  roku. Nie powstały żadne należności  za I półrocze 2011  rok. 

 

Informacja z działalności Miejsko-Gminnej Biblioteki 

Publicznej w Pyzdrach 

za I półrocze 2011 
 

1. Działalność informacyjno-oświatowa biblioteki 
 

Ogólny stan księgozbioru biblioteki  na dzień 30.06.2011 roku   -35750 tomów. 
Zakupiono w I półroczu 178 tomy książek  o wartości  4424 złotych. 
W pierwszym półroczu biblioteka zarejestrowała (łącznie z filią biblioteczną ) 676 czytelników. 
Wypożyczono łącznie 8464 tomów książek 
Od kwietnia 2011 roku uruchomiono komputerowy system wypożyczeń książek. 
Praca wypożyczalni  stała się w pełni zautomatyzowana, a obsługę ułatwia czytnik kodów 
kreskowych. Każdy czytelnik otrzyma kartę elektroniczną, kartę czytelnika z własnym numerem 
identyfikacyjnym. Czytelnicy mają już dostęp do bazy wszystkich książek na stronie internetowej 
biblioteki www.bibliotekapyzdry.pl a w zakładce e-katalog. 
      Działalność kulturalna biblioteki prowadzona jest w zależności od środków finansowych, 
przyznanych na ten cel. 
28 stycznia w bibliotece zebrały się Panie chętne zgłębić tajniki profesjonalnego makijażu pod 
okiem wizażysty Andrzeja Sawickiego. 
28 luty „Koncert życzeń” Europejska  kampania  - biblioteka wzięła udział w akcji zorganizowanej 
w ramach tygodnia z Internetem,  skierowana do czytelników w wieku 50 + ponieważ z 
najnowszych badań wynika, iż ponad 10 milionów ludzi po pięćdziesiątym roku życia nie korzysta 
z Internetu 
W pierwszym półroczu bibliotekę odwiedziła autorka książek Zuzanna Celmer. 



Znana psycholog i psychoterapeutka, autorka wielu audycji radiowych i telewizyjnych, książek o 
tematyce małżeńskiej, społecznej  i rodzinnej. Spotkanie odbyło się dzięki wsparciu finansowemu 
w kwocie 500 zł. z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Poznaniu. 
Tegoroczny „Tydzień Bibliotek” minął pod hasłem „Biblioteka zawsze po drodze, nie mijam 
wchodzę”.         
                     od 9 -13 maja w roli lektorek i animatorek  wystąpiły nasze niezastąpione czytelniczki. 
Lidia Mularczyk i Barbara Sulkowska. Do wiosennej akcji czytania dzieciom włączyli się również  
Burmistrz Krzysztof  Strużyński i Sekretarz Przemysław Dębski. Niespodzianką dla dzieci była 
wizyta strażaków  Ochotniczej Straży Pożarnej w Pyzdrach, którzy podjechali pod bibliotekę 
wozem strażackim. 
Kolejną niespodzianką dla dzieci było zaaranżowanie w bibliotece „Kącika małego czytelnika” – to 
wygoda nie tylko dla dzieci ale też dla rodziców. Podczas, gdy dzieci będą bawić się w kąciku 
rodzice będą mogli spokojnie wypożyczać książki lub korzystać                   z Internetu. 
17 maja przyjechały dzieci  i młodzież z Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno Wychowawczego z 
Michalinowa. Celem wizyty było uczestnictwo w akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom”. 
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna  w 2011 roku otrzymała na swą działalność statutową 
dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 129.100,00 zł 
Wykonanie (na dzień 30.06.2011)  wynosi 53,67 % budżetu 


