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do Zarządzenia Nr   XII/2015  Burmistrza Pyzdr 
                                                                          z dnia   24 marca 2015 roku 

 
w sprawie: przedstawienia sprawozdania 

                                                                                     rocznego z wykonania budżetu  Gminy 
i Miasta   Pyzdry  za   2014 rok 

 
 

SPRAWOZDANIE ROCZNE 
  z przebiegu wykonania planu finansowego 

Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Pyzdrach 
za  2014 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 2014  roku otrzymała na swą działalność 
statutową dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w 
kwocie 148.000,00 zł, oraz otrzymała dotację celową z Biblioteki Narodowej na zakup 
zbiorów bibliotecznych w kwocie 5.462,00 zł oraz otrzymała od Fundacji Orange na 
pokrycie  wydatków Internetu kwotę 1.908,17 zł 
 
Na dzień 31 grudnia 2014 roku dochody M-G Biblioteki Publicznej  
wyniosły 155.370,17 zł. 
 
Dyrektor Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Pyzdrach przedstawia 
przebieg poniesionych rozchodów /wydatków/ w 2014 roku. 
 

Dz. Rozdział & Okre ślenie kwalifikacji Plan Wykonanie % 

921 92116 3020 Wydatki osobowe 
niezaliczane do 

wynagrodzeń-BHP 

430,08 430,08 100 

921 92116 4010 Wynagrodzenia osobowe 
pracowników 

88.421,73 88.421,73 100 

921 92116 4110 Składki na Ubezpieczenia 
Społeczne 

15.986,00 15.986,00 100 



Dz. Rozdział & Okre ślenie kwalifikacji Plan Wykonanie % 

921 92116 4120 Składki na Fundusz Pracy 1.243,28 1.243,28 100 

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

921 92116 4210 Zakup materiałów 12.673,32 12.673,32 100 

921 92116 4240 Zakup pomocy 
dydaktycznych,książek 

11.485,54 11.485,54 100 

921 92116 4260 Zakup energii,gazu wody 3.696,96 3.696,96 100 

921 92116 4300 Zakup usług pozostałych 4.121,79 4.121,79 100 

921 92116 4350 Zakup usług internetowych 4.444,52 4.444,52 100 

921 92116 4370 Zakup usług telefonii 
stacjonarnej 

1.346,25 1.346,25 100 

921 92116 4410 Podróże służbowe krajowe 494,91 494,91 100 

921 92116 4430 Ubezpieczenia mienia,różne 
opłaty 

2.374,00 2.374,00 100 

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

921 92116 4700 Szkolenia pracowników 570,00 570,00 100 

   OGÓŁEM: 155.370,17 155.370,17  
 

Dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Pyzdrach informuje, że na dzień 
31 grudnia 2014 roku  powstały  zobowiązania na ogólna kwotę 422,47 zł, są to 
zobowiązania  niewymagalne. Termin płatności  tych zobowiązań przypada na styczeń 
2015 roku. Nie powstały żadne należności. 
 
Działalność informacyjno-oświatowa 
Ogólny stan księgozbioru biblioteki na dzień 31 grudnia – to 36208 tomy. 
Zakupiono w pierwszym półroczu 69 książek o wartości 1.147,00 zł. 
W pierwszym półroczu biblioteka zarejestrowała 696 (łącznie z filią biblioteczną)  
czytelników, wypożyczono łącznie 6111 tomów książek. W roku bieżącym biblioteka 
kontynuuje  Cyfrowe Archiwum Tradycji Lokalnej. Chcemy przy współpracy z 
mieszkańcami miasta i gminy ratować od zapomnienia zasoby lokalnego dziedzictwa 
historycznego. 
Działalność kulturalna biblioteki prowadzona jest w zależności od środków 
finansowych, przyznanych na ten cel 148.000 zł 
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Pyzdrach złożyła wniosek o dofinansowanie 
do komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych i otrzymała 
2600 zł. 
 

1. 17 stycznia Pyzdrska biblioteka wypełniła się po brzegi a to za sprawą 
noworocznego koncertu kolęd i pastorałek. 



 Licznie zgromadzona publiczność w nastrojowym wnętrzu biblioteki przez ponad 
godzinę wsłuchiwała się w najpiękniejsze kolędy i piosenki świąteczne w wykonaniu 
pyzdrzanek :Natalii i Justyny Defitowskich. 
 
2.   4 marca w remizie OSP w Pietrzykowie odbyło się spotkanie z okazji Dnia Kobiet    
Uroczystość ta, została zorganizowana przez Koło Gospodyń Wiejskich w              
Pietrzykowie oraz pyzdrską bibliotekę . 

3.  Projekt CATL, w którym brała udział nasza biblioteka został sfinalizowany z 
końcem stycznia 2014 roku publikacj ą Cyfrowe Archiwa Tradycji Lokalnej – 
przewodnik, opisujący ponad sto CATL-i (www.archiwa.org/catl), powstałych 
przy bibliotekach gminnych, w ramach projektu Ośrodka KARTA (realizowanego 
w Programie Rozwoju Bibliotek i prowadzonego przez Fundację Rozwoju 
Społeczeństwa Informacyjnego 

 
4.   Ponad 100 osób wzięło udział w spotkaniu z muzykiem Gabrielem Fleszarem 
zorganizowanym przez pyzdrska bibliotekę dla młodzieży z miejscowego gimnazjum. 

Pyzdrskie spotkanie nie miało czysto muzycznego charakteru, albowiem dotyczyło 
przede wszystkim problemu uzależnień. 
 
5.   Już po raz czwarty pyzdrska biblioteka przyłączyła się do ogólnoeuropejskiej 
kampanii  „Tydzień z Internetem” 

 

6.   Tydzień promujący  książkę i czytelnictwo rozpoczęliśmy spotkaniem autorskim z 
Ewą Nowak z zawodu pedagogiem-terapeutą ale też twórcą kultury, pisarką i 
publicystką. Autorką felietonów, opowiadań oraz powieści dla dzieci i młodzieży. Jej 
twórczość podpowiada jak radzić sobie w szkole, w domu, z przyjaciółmi, rodzicami i 
rodzeństwem kiedy ma się naście lat. Książki wychodzące z pod pióra pani Nowak są 
przede wszystkim o uczuciach i relacjach międzyludzkich, poruszają problemy bliskie 
wszystkim nastolatką. 
 We wtorek i czwartek bibliotekę odwiedziły pyzdrskie przedszkolaki, a to za sprawą 
dwóch bajkowych postaci, które postanowiły w tych dniach poczytać najmłodszym. 
Hasło ,,w bibliotece obowiązuje cisza’’ stało się na ten czas nieaktualne. Było głośno i 
wesoło: poza czytaniem bajek i wierszyków obowiązkowy był śpiew i taniec. ,, 
Pingwin Arktek’’ i ,,Bobas’’ wprowadzili w bibliotece prawdziwie bajkową atmosferę. 
Był też czas na naukę- dzieci słuchały z zaciekawieniem kiedy nasz gość z bieguna 
opowiadał o lodowej krainie i życiu pingwinów. 
W środę gościliśmy poznańskiego podróżnika Krzysztofa Kryz ę. Wzbogacając swoje 
opowieści pokazem multimedialnym pan Kryza opowiedział gimnazjalistom o swojej 



trzymiesięcznej podróży na Syberię ,,Ochota w Chabarowskim Kraju to najdalszy 
wschód Rosji.   
W piątkowe przedpołudnie gościliśmy uczniów klasy III B z tutejszej szkoły 
podstawowej, tym razem nie w bibliotece a w niedawno otwartej pracowni 
ceramicznej przy Muzeum Ziemi Pyzdrskiej. 
 Pod okiem instruktorki dzieci dzielnie zmagały się z gliną toczyły, obtaczały i 
wyklejały swoje naczynia. Trzecioklasiści opuścili pracownie zadowoleni i dumni z 
wykonanych przez siebie dzieł. 
 Reasumując, w ciągu tego tygodnia bibliotekę odwiedziło ponad 300 osób. 
 

7.   10 czerwca o godz. 13.00 w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Pyzdrach z 
gimnazjalistami i mieszkańcami miasta spotkała się Anna Maria Wesołowska sędzia 
Sądu Okręgowego w Łodzi. Występowała w programie" Sędzia Anna Maria 
Wesołowska’’, emitowanym na antenie telewizji TVN. Jest autorką felietonów 
skierowanych do młodzieży na temat prawa publikowanych w Dzienniku Łódzkim. W 
2008 roku wydała książkę "Bezpieczeństwo młodzieży. Poradnik prawny". 

 
 
 
8.  24 czerwca pyzdrska biblioteka oraz Publiczne Samorządowe Gimnazjum w 
Pyzdrach w ramach programu ,,Profilaktyka’’ i ,,Dnia Sportu’’ zorganizowały 
happening,, żyj zdrów, bez nałogów‘’. Ulicami miasta przeszedł korowód 
gimnazjalistów, młodzież zwracała na siebie uwagę kolorowymi transparentami i 
głośnym wyciem syren. 
 Ta prozdrowotna akcja miała na celu zachęcenie nie tylko młodych ludzi, ale też 
mieszkańców miasta do aktywnego stylu życia, wolnego od wszelkich uzależnień oraz 
przemocy. Zorganizowana została dzięki środkom finansowym pozyskanym w ramach 
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 
Pyzdrach na rok 2014. 
 
9. 21 listopada Sławomir Jenerowicz- muzyk , komik, iluzjonista był gościem 
piątkowego ,,Wieczoru Andrzejkowego’’ organizowanego przez pyzdrską 
bibliotekę.Wielki podziw wzbudził wynalazek artysty- instrument dla niesłyszących, 
za który został nagrodzony przez fundację Anny Dymnej wspierającej dzieci 
niesłyszące. Pokazał, że przy zastosowaniu odpowiednich technik muzykę którą 
można stworzyć z każdym. Na własnej skórze przekonali się o tym nasi goście. 
Publiczność była zachwycona parodią iluzji, głośny śmiech i gromkie brawa 
towarzyszyły artyście przez ponad 90 minut. Komik zaczarował wszystkich 
śmiechem. 



 Występ pana Sławomira to kwintesencja parodii, skeczów, iluzji oraz wielka dawka 
dobrego humoru. 
 
10. 10 listopada wieczór pod hasłem ,,Zapomniani Bohaterowie’’ zgromadził w 
bibliotece sporą liczbę pyzdrzan. Wieczornica rozpoczęła się montażem słowno-
muzycznym w wykonaniu uczniów pyzdrskiego gimnazjum. Wiersze i pieśni 
wprowadziły słuchaczy w patriotyczny nastrój. 
 Następnie głos zabrał Michał Czerniak- dyrektor Muzeum Ziemi Pyzdrskiej, mówiło 
o pyzdrskiej POW i jej żołnierzach. Przytaczał zapominane historie o bohaterstwie i 
odwadze lokalnych peowiaków. Spotkanie zakończyło się dyskusją o niepodległości i 
lokalnej historii,  nie raz kontrowersyjnej. 

Pyzdrskie Cyfrowe Archiwum Tradycji Lokalnej Pyzdrskie Cyfrowe Archiwum 
Tradycji Lokalnej gromadzi  archiwalia dotyczące  lokalnego dziedzictwa 
historycznego przez cały rok. Poszukujemy zdjęcia, dokumenty, listy, kroniki, 
pamiątki przedstawiające nasze miasto, które można zobaczyć na stronie 
http://pyzdry.archiwa.org/ 

 Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Pyzdrach złożyła wniosek na zakup nowości 
wydawniczych do Biblioteki Narodowej w Warszawie i otrzymała 5462 zł. 

 
 


