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Miejsko-Gminnr
Biblioteka Publiczna

w Pyzdrach Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr XXI/IO BurmisftZa Pyzdr
z dnia 16 sierpnia 2010 roku

w sprawie: przedstawienia informacj i

o przebiegu wykonania budżetu Gminy
i Miasta Pyzdry za Ipółrocze 2010 rok

INFORMACJA
o przebiegu wykonania planu finansowego

Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w pyzdrach
za I połioczę 2010 rok

Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Pyzdrach głównym celem jej działalnoŚci jest obsługa
-liblioteczna i sfuzba informacyjna . Misja bibtioteki nie ogranic za się tylto ao świadczenia usłu"g
informacyjnych i udostępniania zbiorów. Publiczny charakter biblioteki sprawia, że jest ona miej-scem
spotkań społeczności lokalnej. Do dyspozycji Czfielników w bibliotece znajduj ą s ię trzy zesta:ły
komputerowe z dostępem do internefu. W celach informacyj nych z sieci skoizystać rnoźe kłzdy.
Biblioteka posiada księgozbiór podręczny, udostępniany na miejscu lub w1po źy"r*y na krótki okres.
Wbibiiotece orgalizowane sąróżnego typu qop.ó"y kulfuralnem.in. spotiianiazpisarzami.
Miejsko--Gminna Biblioteka Publiczna w 2010 roku otrzymałana,SWą działalnośc
Stafutową'dotację podmiotowąZbudzetu dla samorządowej insĘrtucjiłulrury w kwocie
722.9aa;fl0 zł,
Na dzień 3'0 czerwca 2aI0 roku doehody M-G Biblioteki Publicznej wynosiĘ
6l.47'61a0 zł tj . 5 0,02oń otrzymanej dotacj i p odmiotowej .

Dyrektor Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Pyzdrach przedstawia przebieg
ooniesionych rozchodów /wydatków/ w I półroczu 2010 roku.

Dz. Rozdział & określenie kwalifikacji Plan Wykonanie o//o

921 92T16 3020 Wydatki osobowe
rrjezaliezane do

wynagrodzeń-BHP

650,00 0,00 0

921 92116 4010 Wynagrodzenia osobowe
pracowników

70.000,00 30.025,40 42,89

921 92116 4r10 Składki na (rbezpie czen7a
Społeczne

10.600,00 4.133,85 39,00

921 92116 4r20 Składki na Fundusz Pracy 1,566,89 735,69 46,95

921 92116 4r70 Wynagrodzenia bezosobowe 5.000,00 Ż.364,00 47,28

92r 92116 4210 Zakup materiałów 7.500,00 4.860,16 64,08

921 921 T6 4240 Zakup pomocy
dydalłycznych,ksiąek

6.100,00 4.508,51 73,97

92r 92116 4260 Zakup energii,gazu 4.500,00 2.054,87 45,66
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Dz. Rozdzial & określenie kwalifikacji Plan Wykonanie o//o

wody,ścieków

921 92116 4Ż80 Zakup usług medycznych Ż27,00 Żz7,00 100

921 9ŻI16 4300 Zakup usług pozo stałych 5.100,00 3.416,67 73,46

92r 92116 4350 Zakup usług internetowych 4.717,00 4.577,53 97,04

921 92116 4370 Zakup usług telefonrl
stacjonarne.j

2.300,00 l.0I8.6Ż 44,29

921 92rr6 4410 Podróze słuzbowe krajowe 1.000,00 795,69 7q \-l

921 92116 4430 Ub ezpieczeni a mi eni a, rc Żne
opłaty

204,0a 204,00 100

921 92116 4440 Odpisy na ZFSS 3.|43,5Ż 0,00 0

921 92116 4s80 Pozostałe odsetki 3,70 3,70 100

9ŻI 9ŻI16 4740 Zakup materiałów
papiemiczych do drukarek

169,00 169,00 100

921 9ŻI16 4750 Zakup akc. komputerowych,
progranrów,licencj i

118,89 98,00 82,43

oGoŁEM: 1ŻŻ.900,00 59.522,75

Dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Pyzdrach informuj e, że ila dzien

30 czerwca 2010 roku powstĄ zobowiązania za czerwiec 20 10 -składki na ubezpieczałia

społeczne na ogólną kwotę 2.104,53 zł, sąto zobowlązania niewymagalne. Terrnin płatności

zobowiązań przypadana dzien 5 lipca 2010 roku. Nie powstały Żadne nalezności zal
półrocze2010 rok.

z up. Bąińrjstrea
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Informacj a z działalnoŚci
Miej sko-Gminnej Biblioteki Publicznej

za I półrocze 2010

Informacje ogóIne

Na terenie Gminy i Miasta Pyzdry działaMiejsko-Gminna Biblioteka
Publiczna posiadająca w swej strukturze Filię Bibliotecznąw Rata.jach.
Biblioteka posiada samodzielność statutową. od 3 .03.2006 roku jest wpisana do
rejestru kultury i ma status Instytucji Kultury. W placow ce zatrudnione są 3
osoby w tym: oprocz Dyrektora, jedna pracowni ca na3ń etatu i sprzątaczka na
cały etat obsługująca 3 instytucje kultury. W roku 2010 nie odnotowano zmian
w sieci bibliotecznej.
Uzupełnianie zbiorów
Stan księgozbioru na dzięn31.I2.2009 wynosił 35066 w tym 14O75 woluminów
w filii.
W 2010 r. przybyło z zakupu ogółem 202ksiĘki na łącznąkwotę 4.508,57.
Biblioteki wypożycząąksiązki i czasopisma do domu, udostępniająje rownieŻ
na miejscu w czytelni.
Biblioteki prowadządziałalność propagującą czytelnictwo, starając się zachęcic
szczegóInie najmłodszych do korzystania z biblioteki. Do ciekawych form
animacji naleŻały ,, Ferie Zimowe'', spotkania autorskie, lekcje biblioteczne.
Na szczególną uwagę zasługuj ę,,Ędzień Biblioteki'' organizow any w dniach
17-2I maja gdzieudział wzięło całeprzedszkole i klasy 1-5 szkoły
podstawowej w Pyzdrach. Biblioteka chętnie organizuje spotkania autorskie,
gdyż mają ogromne znaczenie w pozyskiwaniu nowych czytelnikow. Mająna
celu promowanie polskich autorów i ich ksiązki, a ponadto dostarcza.ją
uczestnikom niezapomnianych wr aŻen'
Harmonogram imprez, które odbyły się w I półroczu 2010 w Miejsko-Gminnej
Bibliotece Publicznej w Pyzdrach
Styczeń - Ferie zimowe
Marzec - Wystawa prac malarskich Grażyny Marszewskiej
Kwiecień _ Spotkanie autorskie zWarią Czubaszek

Spotkanie autorskie z Wiesławem Drabikiem i Grzegorzem
Kasdepke autorami ksiązek dla dzteci

Maj - Ędzień Biblioteki
Poniedziałek 17 maja - Teatr AKLRE z Krakowa Rubinowy Ksiąze
Wtorek 1B maja - Cała Polska Czyta Dzieciom oraz lekcje biblioteczne
Sroda 19 maja - CałaPolska CzytaDzieciom oraz lekcje biblioteczne
Czwaftek 20 maja - Zabasryy z chustą Klauza Cała Polska Czyta Dzieciom
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Maj -'E-ydzieł6 Eihlioteki
Fłlniedziałek l7 irraja - Teatr ART-RE z Krakowa Rubinowy Ksiąze
Wtorek i 8 rłaja - CałaPolska Czryta Dzieciom oraz lekcje biblioteczne
Środa i9 rnaja - CałaPolska CzytaDzieciom oraz\ekcje biblioteczne
C:łlwartel< 2a rctaja - Zabalnry z chustąKlauza Cała PolskaCryta Dzieciom

2t maja - Z okazji 90 rocznicy urodzin Jana Pawła II
Spotkanie autorskie z P aniąreĘ ser Wandą
Różycką-Zborowska i projekcja filmu Duśka

Fi;1tek

w Kościele Klasztornym
Aby 2ąp6'znać się s,zerzej zdziałalnościąkulturalno oświatowąmoŻnazajrzećm
strcrrę wrł'w'.ilibiił:tekapvzdry.pl, którąw tym roku zakuplłabiblioteka na kwoĘ
3aŻ438 zł. Sti'ona zawięrarówniez katalog on-line biblioteki. Ksiązki moŻna
po s :l ukiv", ać p a t"ytu le' autor ze, h asłach przedmiotowych.
W Ż009 rolł:_l billliclteka zakwalifikowała się do Programu Rozwoju Biblioteki
do ktćrego apiikolł,ato 959 bibliotek gminnych, na liście finalistów znalazło się
612 . Frłłgrarn P*ozrłzoju Bibliotek w Polsce jest realizowany przez Fundację
Roz:voii-ł Społeczeństwa Informacyjnego i ma ułatwić polskim bibliotekom
puł:iiczirvin tv dosi.ępie do komputerów, internetu i szkoleń. W programie nasza
bibiioteł<a jai.<o plaitrrerska współoracuJe Ztrzęma bibliotekami. Wiodącąjest
Za,.:i,r-t}"u i part;rerskirni Powidz i Strzałkowo. Program realizowany jest w iatacłr
2tt8|}-2a]3.7' tagc: tytułu Bibliotekabierze czyv|y udział w szkoleniach.
Wzrastaj ąc a z tłlłl: na rok liczba czytelników potwi erdza duŻe zapotrzebowanię
na'ł,'iec{:-ę' Zade"ni*rrr bibliotekijest zapewnienie wszelkiego rodzaju informacji
dl:' iła;degc użl,t{łil-,u,nika. W związku zpotrzebą szybkiego dostarczaniai
w1, ;; 7iu]ł"i lvarr i a o k;o*,ś 1 onych in formacj i konieczny wydaj e się zakup komputera
d1,: fJiiii 'uv R_atajacn' Zakup kornputera byłby początkiem do utworzenia sieci
bik;iiołecznej, któl1, już funkcjonuje w Pyzdrach.

h4iejsko-Gi:ninna Bibliotęka Publiczna w 2010 roku otrzymała na Swą
c z i :ał alnł ść statutci wą dotacj ę pod-mi otową z budŻetu dla samorządowej
insi.ytucji kr,rltur3' rv kwocie 122.90A zl
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