Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr XX/2012 Burmistrza Pyzdr
z dnia 3 sierpnia 2012 roku
w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu
wykonania budżetu Gminy
Pyzdry za I półrocze 2012 rok

INFORMACJA
o przebiegu wykonania planu finansowego

Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Pyzdrach
za I półrocze 2012 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 2012 roku otrzymała na swą
działalność statutową dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej
instytucji kultury w kwocie 146.100,00 zł, oraz zaplanowano dochody własne
w kwocie 15,00 zł
Na dzień 30 czerwca 2012 roku dochody M-G Biblioteki Publicznej wynosiły
73.065,00 zł tj
- 73.050,00zł tj. 50,00% otrzymanej dotacji podmiotowej
- 15,00zł tj. 100% dochody własne

Dyrektor Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Pyzdrach przedstawia
przebieg poniesionych rozchodów /wydatków/ w I półroczu 2012 roku.
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%
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Wydatki osobowe
niezaliczane do
wynagrodzeń-BHP

650,00

0,00

0,00
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4010

Wynagrodzenia osobowe
pracowników

77.700,00

38.935,00

50,11

921

92116

4110

Składki na Ubezpieczenia
Społeczne

12.515,00

6.916,41

55,26

921

92116

4120

Składki na Fundusz Pracy

1.900,00

845,28

44,49

921

92116

4170 Wynagrodzenia bezosobowe

4.800,00

2.400,00

50,00

Dz.

Rozdział

&

Określenie kwalifikacji
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%
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Zakup materiałów

18.600,00

4.677,33

25,15

921

92116

4240

Zakup pomocy
dydaktycznych,książek

9.000,00

2.067,96

22,98

921

92116

4260

Zakup energii,gazu wody

4.500,00

1.343,95

29,87

921

92116

4300

Zakup usług pozostałych

3.000,00

1.351,52

45,05

921

92116

4350

Zakup usług internetowych

5.200,00

2.442,14

46,96

921

92116

4370

Zakup usług telefonii
stacjonarnej

2.000,00

904,21

45,21

921

92116

4410

Podróże służbowe krajowe

1.250,00

581,77

46,54

921

92116

4430

Ubezpieczenia mienia,różne
opłaty

1.700,00

1589,70

93,51

921

92116

4440

Odpisy na ZFŚS

3.300,00

1.093,93

33,15

OGÓŁEM:

146.115,00

65149,20

Dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Pyzdrach informuje, że na dzień
30 czerwca 2012 roku nie powstały żadne zobowiązania i należności.

Informacja z działalności Miejsko-Gminnej Biblioteki
Publicznej w Pyzdrach
za I półrocze 2012
1. Działalność informacyjno-oświatowa
Ogólny stan księgozbioru biblioteki na dzień 30 czerwca 2012 – to 35912 tomy.
Zakupiono w pierwszym półroczu 148 książki o wartości 3.364,00 zł.
W pierwszym półroczu biblioteka zarejestrowała (łącznie z filią biblioteczną)
478 czytelników, wypożyczono łącznie 7969 tomów książek.
W tym roku biblioteka przystąpiła do 2 programów:
- Cyfrowe Archiwum Tradycji Lokalnej którą cały czas kontynuuje. Chcemy
przy współpracy z mieszkańcami miasta i gminy ratować od zapomnienia
zasoby lokalnego dziedzictwa historycznego
-„Finanse w bibliotece”- uczestnikami szkoleń w wieku 50 + była grupa 10
osób szczególnie narażona na wykluczenie cyfrowe. Działania projektu
obejmowały 5 trzygodzinnych spotkań, podczas których uczestnicy zdobywali
informację na temat – racjonalnego gospodarowania budżetem domowym,
bankowości internetowej, lokat, kredytów i kart kredytowych, zagadnień

związanych z ubezpieczeniami, wpływu działalności NBP na codzienne życie
obywateli.
Działalność kulturalna biblioteki prowadzona jest w zależności od środków
finansowych, przyznanych na ten cel.
- od początku roku 2012 w bibliotece zrobiona jest wystawa książek poświęcona
ustanowionym 2012 rokiem Janusza Korczaka
- wystawa nowości wydawniczych, które zakupione zostały w 2012 roku.
- 10 lutego odbyło się spotkanie autorskie z Łukaszem Wierzbickim
pt. Rowerem i pieszo przez czarny ląd”
- 9 marca – Koncert Poezji Śpiewanej w wykonaniu Dariusza Lisieckiego
i Radosława Ertla
- 20 kwietnia – „Po nocnym niebie” – zespół poezji śpiewanej zagrał koncert
w pyzdrskiej bibliotece. Zespół pięcioro przyjaciół działających przy ZHP we
Wrześni
- „Tydzień Biblioteki” – 21- 25 maja
a) 21 maja spotkanie autorskie dla klas IV, V, VI, I i II Szkoły Podstawowej
oraz Gimnazjum
b) 22 i 23 maja „Cala Polska Czyta Dzieciom” dla przedszkolaków- bajki
czytane oraz pląsy prowadzone zostały przez przyjaciół biblioteki –
Barbarę Sulkowską, Lidię Mularczyk, Grażynę Felicką, sekretarza Urzędu
Miejskiego oraz skarbnika Antoninę Balicką
c) 25 maja przybyły do biblioteki dzieci z IV klasy Szkoły Podstawowej na
lekcję biblioteczną
- od 4 czerwca przez 5 kolejnych poniedziałków odbywały się szkolenia
„O finansach w bibliotece”. W szkoleniu wzięło udział 19 osób z Gminy
i Miasta Pyzdry. Tematem przewodnim było racjonalne gospodarowanie
budżetem domowym
2 lipca zakończył się cykl spotkań skierowanych dla osób w wieku 50 +.
Szkolenie zakończyło się otrzymaniem certyfikatu.
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Pyzdrach złożyła wniosek na zakup
nowości wydawniczych do Biblioteki Narodowej w Warszawie i przyznanych
zostało 5548 zł. oraz do Akademii Orange na pokrycie Internetu i otrzymała
dotację celową w kwocie 1454,44 zł. Pieniądze wpłyną w II półroczu 2012
roku.

