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                                                                            Załącznik nr 3 

do Zarządzenia Nr XXXVI/18 Burmistrza Pyzdr 

                                     z dnia 14 sierpnia 2018 roku 

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu  

      wykonania budżetu Gminy i Miasta Pyzdry  

   za I półrocze 2018 roku 

 

 

INFORMACJA 

o przebiegu wykonania planu finansowego 

Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Pyzdrach 

za I półrocze 2018 rok 

 

 

              Głównym celem Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Pyzdrach i 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, gdyż posiadamy wifi. 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, lekcje 

biblioteczne, kiermasze książek, warsztaty wielkanocnych stroików. 

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Pyzdrach w 2018 roku otrzymała na swą  

działalność statutową dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji 

kultury w kwocie 198.000,00 zł. 

Dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Pyzdrach przedstawia przebieg poniesionych 

wydatków w I półroczu 2018 roku:  

Dział Rozdział Paragraf Określenie klasyfikacji 

budżetowej 

Plan Wykonanie % 

921 92116 3020 Wydatki osobowe 

niezaliczone do 

wynagrodzeń 

650,00 0,00 0,00 

  4010 Wynagrodzenia 

osobowe pracowników 

124.050,00 89.983,91 72,54 
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  4110 Składki na 

ubezpieczenia społeczne 

25.500,00 14.067,05 55,16 

  4120 Składki Na Fundusz 

Pracy 

3.000,00 307,72 10,25 

  4170 Wynagrodzenia 

bezosobowe 

3.000,00 0,00 0,00 

  4210 Zakup materiałów i 

wyposażenia 

15.000,00 6.809,04 45,39 

  4260 Zakup energii 3.500,00 2.289,92 65,43 

  4280 Zakup usług 

zdrowotnych 

400,00 0,00 0,00 

  4300 Zakup usług 

pozostałych 

10.000,00 5.057,11 50,57 

  4360 Opłaty z tytułu zakupu 

usług 

telekomunikacyjnych 

6.000,00 1.878,43 31,31 

  4410 Podróże służbowe 

krajowe 

1.000,00 125,37 12,54 

  4430 Różne opłaty i składki 3.500,00 616,50 17,61 

  4440 Odpisy ba zakładowy 

fundusz świadczeń 

socjalnych 

2.400,00 1.185,66 49,40 

RAZEM: 198.000,00 122.320,71 61,78 

Dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Pyzdrach informuje, że na dzień 30.06.2018 roku 

powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 217,10 zł. Na 30.06.2018 roku nie powstały również 

żadne należności. 

Wysokie wykonanie planu wydatków spowodowane jest tym, że w I półroczu Dyrektorowi Miejsko-

Gminnej Biblioteki Publicznej została wypłacona nagroda jubileuszowa. 

          

Działalność kulturalno-Oświatowa Miejsko-Gminnej  Biblioteki Publicznej w Pyzdrach 

- Wieczór poezji Barbary Górniaczyk ( 23.02.2018 r. ) 

23 lutego w pyzdrskiej Bibliotece odbyło się spotkanie z Barbarą Górniaczyk - mieszkanką Pyzdr, 

autorką poezji. Jej wiersze można znaleźć już w szesnastu antologiach. Poezja zaprezentowana została 

przez czytelników oraz rodzinę poetki. Całość dopełniła oprawa muzyczna w wykonaniu  Mirosława 

Wawrzyniaka oraz specjalnie przygotowana scenografia tworząc niezwykły nastrój. 
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- spotkanie w ramach Tygodnia z Internetem pt. „Wydarzenia ze świata” ( 21.03.2018 r.) 

W spotkaniu wzięły udział osoby dorosłe planujące korzystanie lub korzystające już z internetu. 

Uczestnicy wcielili się  rolę reporterów, a tym samym wzięli udział w grze. Spotkanie miało na celu 

pouczenie uczestników, że treści zawarte w internecie nie zawsze są zgodne z prawdą.   

- Rozpoczęcie wystawy książek pt. "Z myślą o Niepodległej..." ( 15.03.2018 r. ) 

Wystawa trwać będzie cały rok. Przez cały rok na półkach będą pojawiać się nowe propozycje 

książkowe nawiązujące do odzyskania przez Polskę niepodległości. 

- Spotkanie z Edytą i Robertem Zarębskimi pt. „Śpiewająca biblioteka” ( 10.04.2018 r. ) 

Spotkanie z Edytą i Robertem Zarębskimi odbyło się we wtorek 10 kwietnia pod hasłem  „Śpiewająca 

biblioteka!”. Udział w nim wzięli uczniowie Samorządowej Szkoły Podstawowej w Pyzdrach. 

Młodzież podczas spotkania miała możliwość porozmawiania z zaproszonymi gośćmi, wysłuchania 

fragmentów książek autorki oraz wzięcia udziału w zabawie polegającej na odgadywaniu postaci z 

rysunków tworzonych przez ilustratorkę. Ponadto, podczas spotkania dzieci dowiedziały się jak ważna 

jest mimika, podział na rolę oraz intonacja. 

- spotkania w ramach akcji „Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek” ( 07-11.05.2018 r. ) 

 Spotkanie z Magdaleną Ludwiczak ( 07.05.2018 r. ) 

 

Tydzień Bibliotek w pyzdrskiej Bibliotece rozpoczęło spotkanie z Magdaleną Ludwiczak, 

autorką wielu powieści zarówno dla młodzieży, jak i dorosłych miłośników książek. Gośćmi 

spotkania byli uczniowie Publicznego Samorządowego Gimnazjum Pyzdrach. Młodzież miała 

możliwość aktywnego uczestnictwa w spotkaniu oraz rozmowy z autorką, która opowiedziała 

o tym jak doszło do wydania pierwszej książki oraz skąd czerpie inspiracje, a nawet 

wspomniała o powieściach, które ukażą się niebawem. 

 

 Przedstawienie pt. „Opowieści z teczki profesora Książeczki” w wykonaniu grupy 

teatralnej MASKA z Krakowa ( 08.05.2018 r. ) 

 

8 maja w bibliotece odbyło się przedstawienie pt. „Opowieści z teczki profesora Książeczki”                 

w wykonaniu grupy teatralnej MASKA z Krakowa. Widzami przedstawienie byli uczniowie                 

z Samorządowej Szkoły Podstawowej w Pyzdrach. Spektakl zobrazował dzieciom jak ważne 

są książki i ile informacji jest w nich zawartych. Goście podczas przedstawienia dowiedzieli 

się, że czytanie rozwija wyobraźnie. 

 

 Spotkanie ze Sławomirem Jerenowiczem ( 09.05.2018 r. ) 
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9 maja odbyło się spotkanie ze Sławomirem Jerenowiczem. Uczestnikami spotkania byli 

uczniowie Samorządowej Szkoły Podstawowej i Publicznego Samorządowego Gimnazjum                      

w Pyzdrach. Młodzież brała czynny udział w inscenizacji oraz towarzyszyła komikowi w 

realizacji magicznych sztuczek. 

 

 Spotkanie z Janem Hyjkiem ( 10.05.2018 r. ) 

 

10 maja gościem biblioteki był Jan Hyjek, który poprowadził prelekcje dla uczniów 

Publicznego Samorządowego Gimnazjum w Pyzdrach. Młodzież podczas spotkania 

dowiedziała się                              o współczesnych zagrożeniach, wartościach i dokonywaniu 

wyborów, a także o dzieciństwie autora, dorastaniu, omijaniu pułapek, które mogą 

przeszkodzić w realizacji marzeń. Jan Hyjek zaprezentował grę na ustniku, tubie z ustnikiem, 

trąbce i gitarze. Pokazywał swoje rzeźby, grafiki i fotografie. Jako były pilot samolotowy i 

szybowcowy zademonstrował akcesoria lotnicze.  

 

 Spotkanie ze Zbigniewem Kołbą ( 11.05.2018 r. ) 

 

Spotkanie ze Zbigniewem Kołbą było ostatnim wydarzeniem w ramach tegorocznej edycji 

Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek. Uczestnikami spotkania byli mieszkańcy Pyzdr oraz 

okolic. Zgromadzona publiczność miała możliwość wysłuchania wielu przydatnych porad 

dotyczących zdrowia, leczenia niską temperaturą, a także bezsenności.  

 

 

- zajęcia z Lwem ( 13.05.2018 r. ) 

 

13 maja odbyły się zajęcia z Lwem, których uczestnikami były cztery grupy dzieci z przedszkola 

„Bajkowy Świat”. Podczas zajęć dzieci brały czynny udział we wspólnym głośnym czytaniu. Ponadto, 

wzięły udział w inscenizacji „Rzepki” i „Lokomotywy” J. Tuwima, oraz odgadywały zagadki 

dotyczące bohaterów znanych bajek i baśni. 

 

- przedstawienie pt. „Smerfy” w wykonaniu uczniów Samorządowej Szkoły Podstawowej                               

w Pyzdrach ( 07.06.2018 r. ) 

 

7 czerwca w ramach XVII edycji Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom odbyło się 

przedstawienie pt. „Smerfy”. Zarówno w rolę aktorów, jak i widowni wcielili się uczniowie 

Samorządowej Szkoły Podstawowej w Pyzdrach. Podczas spektaklu dzieci poznały historie Smerfów 

oraz wspólnie śpiewały piosenki.  
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