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w sprawie: przedstawienia sprawozdania 

                                                                                     rocznego z wykonania budżetu  Gminy  
i Miasta   Pyzdry  za   2011 rok 

 
 

SPRAWOZDANIE ROCZNE 
  o przebiegu wykonania planu finansowego 

Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Pyzdrach 
za  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 139.100,00 zł, oraz otrzymała dotację celową z Biblioteki Narodowej na 
zakup zbiorów bibliotecznych w kwocie 3.200,00 zł.  
 
Na dzień 31 grudnia 2011 roku dochody M-G Biblioteki Publicznej  wyniosły 
142.300,00 zł tj. 100% otrzymanej dotacji podmiotowej i celowej.  
 
Dyrektor Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Pyzdrach przedstawia przebieg 
poniesionych rozchodów /wydatków/ w 2011 roku. 
 

Dz. Rozdział & Okre ślenie kwalifikacji Plan Wykonanie % 

921 92116 3020 Wydatki osobowe 
niezaliczane do 

wynagrodzeń-BHP 

577,48 577,48 100 

921 92116 4010 Wynagrodzenia osobowe 
pracowników 

75.605,00 75.605,00 100 

921 92116 4110 Składki na Ubezpieczenia 
Społeczne 

11.814,57 11.814,57 100 

921 92116 4120 Składki na Fundusz Pracy 1.817,09 1.817,09 100 



Dz. Rozdział & Okre ślenie kwalifikacji Plan Wykonanie % 

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

921 92116 4210 Zakup materiałów 17.964,83 17.964,83 100 

921 92116 4240 Zakup pomocy 
dydaktycznych,książek 

8.483,51 8.483,51 100 

921 92116 4260 Zakup energii,gazu wody 5.027,29 5.027,29 100 

921 92116 4300 Zakup usług pozostałych 3.010,45 3.010,45 100 

921 92116 4350 Zakup usług internetowych 5.224,11 5.224,11 100 

921 92116 4370 Zakup usług telefonii 
stacjonarnej 

1.921,58 1.921,58 100 

921 92116 4410 Podróże służbowe krajowe 1.153,40 1.153,40 100 

921 92116 4430 Ubezpieczenia mienia,różne 
opłaty 

1.618,90 1.618,90 100 

921 92116 4440 Odpisy na ZFŚS 3.281,79 3.281,79 100 

   OGÓŁEM: 142.300,00 142.300,00  
 

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

31 grudnia 2011 roku  niepowstały   zobowiązania  za 2011 rok oraz niepowstały żadne 
należności  za  2011  rok.  

   Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Pyzdrach jest samorządową instytucją 
kultury i realizuje swe statutowe zadania i 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 
stanowisku bibliotekarza  i sprzątaczka na cały etat obsługująca 3 instytucje kultury. 
Filia Biblioteczna w Ratajach czynna 2 razy w tygodniu  i obsługiwana jest przez 
pracownika na umowę zlecenie. W roku 2011 nie zanotowano zmian w sieci 
bibliotecznej. 

Jednym z zadań biblioteki jest gromadzenie materiałów bibliotecznych, w 2011 roku 
włączono do biblioteki 488 książek. 

 - z  zakupu 271 w tym (45 w filii bibliotecznej w Ratajach),  na kwotę 8.483 zł. ( z 
dotacji organizatora 5284zł, ministerialnych 3200zł.) 

natomiast 215 

-  z darów z  (Biblioteka Publiczna we Wrześni, Osoby prywatne, Stowarzyszenia) na 
kwotę 5912 zł. Zbiory do biblioteki 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 2011 wynosi 35764 (w tym 13934 znajduje się w filii w 
Ratajach). 

W chwili obecnej biblioteka prenumeruje tylko 2 czasopisma lokalne. 

     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 – cieszą się 
popularnością wśród nauczycieli i uczniów. Często takie spotkania są pierwszym 
krokiem zapisania się młodego człowieka do biblioteki.    

Na szczególną uwagę zasługuje „Tydzień Biblioteki” organizowany w dniach  9-13 
maja gdzie udział wzięło całe przedszkole i klasy 1-5 szkoły podstawowej w 
Pyzdrach. 

Biblioteka w ramach środków chętnie organizuje spotkania autorskie, gdyż ma to 
ogromne znaczenie na kontakt z żywym twórcą i pozyskiwaniu nowych czytelników. 
Mają też  na celu promowanie polskich autorów i ich książki,        a ponadto 
dostarczają uczestnikom niezapomnianych wrażeń. 

Systematycznie wraz z nowymi zakupami książek prowadzone są przeglądy  
i wystawki nowości.  

 Biblioteka posiada swoją stronę internetową www.bibliotekapyzdry.pl , na tej stronie 
dostępny jest katalog książek w trybie on-line. 

Na stronie biblioteki umieszcza się informację o książkach „Co warto przeczytać” 
oraz informację  dotyczące  działalności biblioteki.  

W minionym roku ze zbiorów  biblioteki korzystało 3926 użytkowników co stanowi 
16,0% na 100 mieszkańców, natomiast czytelnikom wypożyczono 14192 książki co 
stanowi 193,7% na 100 mieszkańców ogółem. 

Harmonogram imprez, które odbyły się w 2011 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. 

28 stycznia odbyło się spotkanie z Panem Andrzejem Sawickim wizażystą. Zebrane 



Panie mogły zgłębić tajniki profesjonalnego makijażu 

Luty -  biblioteka wzięła udział w akcji zorganizowanej w ramach „Tygodnia z 
Internetem” to Polska edycja europejskiej kampani „Get Online Week 2011” 

Organizowanej przez sieć Telecentra-Europa pod patronatem honorowym komisarza 
Unii Europejskiej do spraw agendy cyfrowej Neelie Kroes. 

28 lutego zorganizowany został „Koncert życzeń” w którym udział wzięli czytelnicy 
w wieku 50+. 

Kwiecień – od kwietnia 2011 roku biblioteka uruchomiła elektroniczną ewidencję 
czytelników i wypożyczeń. Wprowadzony w 100% księgozbiór pozwolił  
unowocześnić Pyzdrską Bibliotekę. 

Maj -  Tydzień Biblioteki od 9-13 maja pod hasłem „Biblioteka zawsze po drodze nie 
mijam wchodzę” 

- czytanie bajek, wierszy i rymowanek 

- spotkanie ze strażakami i zapoznanie się z wozem i sprzętem  strażackim 

- otwarcie przez dzieci „Kącika małego czytelnika” 

- 17 maja na zaproszenie przyjechały dzieci i młodzież z      Ośrodka     

   Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczego w Michalinowie. 

   Cel akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom” 

Październik – 7 października – wieczór poezji Andrzeja Zjeźdżałki – dzięki   
aprobacie autora mieliśmy okazje zaprezentować i wysłuchać wierszy 

24 października bibliotekę nawiedziły duchy. Uczniowie Szkoły Podstawowej 
przebrani za dobre duszki, czarodzieje i czarodziejki, świetnie się bawiły szeleszcząc 
pelerynami i strasząc się wzajemnie. Przy okazji posłuchały opowieści o duchach 
czytane przez Sekretarza Urzędu Gminy.  

Cały rok trwała wystawa książek związana z wydarzeniami literackimi i wystawa 
nowości. 

W roku 2011 kontynuowana była akcja „Książka na telefon” 

Dyrektor Miejsko-Gminnej 
Biblioteki Publicznej  
w Pyzdrach 
/-/ Barbara Krawczyk  


