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Załącznik nr 3 

do Zarządzenia Nr IX/18 Burmistrza Pyzdr 

 z dnia 26 marca 2018 roku 

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu  Gminy i 

Miasta Pyzdry za 2017 rok 

 

Sprawozdanie roczne  

z przebiegu wykonania planu finansowego  

Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Pyzdrach 

za 2017 rok 

 

        Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Pyzdrach powstała (z zapisków Biblioteki) w 1948 

roku. Zorganizowana w formie instytucji kultury i wpisana do rejestru Instytucji Kultury pod 

numerem1/03,03,2006r. Zgodnie z Ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 

z dnia 25 października 1991 r. (tj, Dz. U. Z 1997 r. Nr 85 poz. 539 z późn. zm.). 

W okresie sprawozdawczym tj. od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017  Biblioteka prowadziła 

swoją działalność w oparciu o statut. 

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Pyzdrach jest biblioteką publiczną. Służy rozwijaniu i 

zaspokajaniu potrzeb czytelniczych, informacyjnych i kulturalnych mieszkańców Gminy Pyzdry, 

upowszechnianiu wiedzy i nauki oraz rozwojowi kultury. 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 korzystać może 

każdy. Biblioteka posiada księgozbiór podręczny, udostępniany na miejscu lub wypożyczany na 

określony termin. 

W Bibliotece w okresie sprawozdawczym zatrudnieni byli: 

Bibliotekarze 2 etaty, główna księgowa na 1/8 etatu, pracownik gospodarczy 1 etat. 

W skład biblioteki wchodzi Filia Biblioteczna w Ratajach w której zatrudniona jest osoba na 1/8 

etatu. 

 

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Pyzdrach w 2017 roku otrzymała na swą działalność 

statutową dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 177.200,00 

zł i dotację z Biblioteki Narodowej na „Zakup  nowości wydawniczych do bibliotek” w kwocie 

8.680,00 zł. 

Dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Pyzdrach przedstawia przebieg poniesionych 

wydatków w 2017 roku:  

 

Dział Rozdział Paragraf Określenie klasyfikacji 

budżetowej 

Plan Wykonanie % 

921 92116 3020 Wydatki osobowe 

niezaliczone do 

wynagrodzeń 

404,50 404,50 100,00 

  4010 Wynagrodzenia 

osobowe pracowników 

111.696,18 111.696,18 100,00 

  4110 Składki na 

ubezpieczenia społeczne 

20.104,73 20.104,73 100,00 

  4120 Składki Na Fundusz 

Pracy 

736,84 736,84 100,00 

  4210 Zakup materiałów i 

wyposażenia 

31.398,80 31.398,80 100,00 

  4260 Zakup energii 2.737,59 2.737,59 100,00 
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  4300 Zakup usług pozostałych 8.655,32 8.655,32 100,00 

  4360 Opłaty z tytułu zakupu 

usług 

telekomunikacyjnych 

3.786,65 3.786,65 100,00 

  4410 Podróże służbowe 

krajowe 

436,28 436,28 100,00 

  4430 Różne opłaty i składki 1.229,00 1.229,00 100,00 

  4440 Odpisy ba zakładowy 

fundusz świadczeń 

socjalnych 

3.794,11 3.794,11 100,00 

  4700 Szkolenia pracowników 

niebędących członkami 

korpusu służby cywilnej 

900,00 900,00 100,00 

RAZEM: 185.880,00 185.880,00 100,00 

Dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki w Pyzdrach informuje, że na dzień 31.12.2017 roku nie 

powstały zobowiązania. Na dzień 31.12.2017 roku powstały należności w kwocie 2.070,00 zł. 

Należności w kwocie 2.070,00 zł stanowią zapłacona w miesiącu grudniu fakturę proformę za 

zakup krzeseł do Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Pyzdrach. Faktura ta nie wpłynęła w 

2017 roku. 

 

 Działalność informacyjno-oświatowa 

 
Ogólny stan księgozbioru biblioteki na dzień 31 grudnia 2017 roku książki 37396 pozycje 

Zakupiono w 2017 r. 521 tomy książek na kwotę  14592,12 w tym (z dotacji samorządowej        

5912,12  i 8680,00 z Biblioteki Narodowej). 

W 2017 roku biblioteka zarejestrowała łącznie z filią  1209 aktywnie wypożyczających czytelników 

i wypożyczonych zostało 15769 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. 

Informacje i działania biblioteki znajdują się na stronie www.bibliotekapyzdry.pl 

      Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Pyzdrach,  wzbogaciła się o zbiory i zasoby 

„Wolnych Lektur” , które zostały pomyślnie włączone do katalogu on-line pyzdrskiej biblioteki. 

W zbiorach Wolnych Lektur znajduje się ponad 3300 darmowych utworów, w tym wiele dzieł 

klasycznych, lektur szkolnych i kilkaset audiobooków czytanych przez takich aktorów jak: Danuta 

Stenka, Jan Peszek czy Andrzej Chyra. Wszystkie utwory zostały profesjonalnie opracowane i 

opatrzone przypisami, motywami i udostępnione w kilku formatach - HTML, TXT, PDF, EPUB, 

MOBI. 

   Już teraz można je swobodnie pobrać na dowolne urządzenie (PC, tablet, smartfon, odtwarzacz 

mp3) oraz bez żadnych ograniczeń czytać, słuchać a nawet udostępniać innym. 

Liczb artykułów Wolnych Lektur stale rośnie. 

Projekt Wolne Lektury jest całkowicie niekomercyjny i realizowany pro publico bono przez 

Fundację Nowoczesna Polska.  

 

Działalność kulturalno-oświatowa 

 

    1.    Spotkania z dziećmi we ferie (02.02.2017, 9.02.2017) 

 

Pierwsze spotkanie pod hasłem „ W baśniowej krainie Braci Grimm” miało na celu 

promowanie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Zgromadzeni czytali głośno 

http://www.bibliotekapyzdry.pl/
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bajki, rozwiązywali zagadki dotyczące znanych książek dla dzieci, a także wcielili 

się w postacie bohaterów znanych baśni. Na koniec spotkania odbyły się zajęcia 

plastyczne polegające na narysowaniu swojej ulubionej bajki.  

 

Drugie spotkanie pod hasłem „Sowa mądra głowa” miało na celu uświadomienie 

dzieci, że biblioteki to przyjazne miejsce przede wszystkim dla nich. Zgromadzeni 

rozwiązywali rebusy oraz krzyżówki, grali w kalambury oraz czytali wiersze. Zajęcia 

plastyczne polegały na stworzeniu maski w postaci sowy. 

 

      2.    Warsztaty Wielkanocne (4.04.2017) 

 

Warsztaty wielkanocne zostały poprowadzone przez Panią Kamile Mnich i Barbarę 

Budzińską oraz podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w 

Pietrzykowie. Udział w nich wzięły głównie osoby w średnim przedziale wiekowym. 

Spotkanie miało na celu nabycie umiejętności wykonywania wykonywanie ozdób 

świątecznych, podtrzymanie tradycji wielkanocnych oraz integracje społeczności 

lokalnej.  Każdy uczestnik wykonał własny stroik, a także podzielił się własnymi 

zdolnościami z zakresu rękodzielnictwa. 

 

       4.    Lekcja biblioteczna (25.04.2017) 

 

W lekcji bibliotecznej wzięli udział uczniowie Samorządowej Szkoły Podstawowej 

w Górnych Grądach. Podczas spotkania dzieci dowiedziały się jak należy 

zachowywać się w bibliotece oraz jak z niej korzystać. Atrakcją przygotowaną dla 

dzieci była inscenizacja „Rzepki” J. Tuwima poprowadzona przez animatorkę, 

Barbarę Sulkowską.  

 

        5.  Spotkanie autorskie z Arkadym Pawłem Fiedlerem (28.04.2017) 

 

W spotkaniu z podróżnikiem wzięły udział osoby we wszystkich przedziałach 

wiekowych. Celem spotkania było zwiększenie wiedzy społeczności lokalnej 

dotyczącej podróży oraz promocja biblioteki. Zgromadzeni z słuchali opowieści o 

przygodach oraz oglądali zdjęcia i fragmenty filmów nagranych podczas wyprawy 

Arkadego Fiedlera.  Podróżnik z dokładnością odpowiadał na wszystkie zadane mu 

pytania, a także wspomniał o następnej wyprawie. 

 

         6.  Tydzień Bibliotek (5 -11.05.2017) 

 

Spotkanie autorskie z Łukaszem Wierzbickim (5.05.2017)  

W spotkaniu wzięli udział uczniowie Publicznego Samorządowego Gimnazjum w 

Pyzdrach. Autor opowiedział młodzieży o swoich książkach dla dzieci łączących 

fakty z fikcją literacką oraz o podróży Kazimierza Nowaka przez Afrykę. 

 

Spotkanie autorskie z Magdaleną Ludwiczak (8.05.2017) 

W spotkaniu wzięli udział uczniowie Publicznego Samorządowego Gimnazjum w 

Pyzdrach. Autorka opowiedziała historię, o tym jak doszło do wydania pierwszej 

książki, pokazała własnoręcznie stworzone drzewo genealogiczne oraz wspomniała              

o powieściach, które ukażą się niebawem.  
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Spotkanie nawiązujące do historii niedźwiedzia Wojtka (9.05.2017) 

W spotkaniu wzięli udział podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy                

w Pietrzykowie. Miało ono na celu przybliżenie podopiecznym historii niedźwiedzia 

Wojtka biorącego udział w bitwie pod Monte Cassino. Zgromadzeni mieli możliwość 

obejrzeć krótki reportaż dotyczący tematyki spotkania oraz inscenizacje 

poprowadzoną przez Barbarę Sulkowską.  

 

Przedstawienie „Nie do wiary! W bibliotece kryją się czary” (10.05.2017) 

Przedstawienie pt. „Nie do wiary! W bibliotece kryją się czary” w wykonaniu 

aktorów teatru MASKA z Krakowa miało na celu zobrazowanie dzieciom jak ważne 

są książki i ile możemy się z nich dowiedzieć. Uczestnikami spotkania byli 

uczniowie z klas 1-3 Samorządowej Szkoły Podstawowej w Pyzdrach. 

 

Spotkanie z wolontariuszami schroniska dla psów (11.05.2017) 

Prelekcje poprowadziły wolontariuszki schroniska dla psów w Katarzynowie: Anna 

Szmydt oraz Karolina Gaca. Spotkanie miało na celu uświadomienie uczniom 

Samorządowej Szkoły Podstawowej w Pyzdrach jak wygląda dzień w schronisku, 

rozwiązywali krzyżówki oraz brali udział w konkursach. Ponadto dzieci dowiedziały 

się również jak wiele informacji i ciekawostek  o zwierzętach można przeczytać                  

w książkach znajdujących się w bibliotece. 

 

       7.  XVI Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom (6.06.2017) 

 

Uczestnikami spotkanie pod hasłem „Czytanie zbliża” byli uczniowie przedszkola 

„Bajkowy Świat”. Akcja miała na celu promowanie czytelnictwa wśród dzieci                      

i młodzieży. Dzieci poznały zasady panujące w czytelni, dowiedziały się w jaki 

sposób szukać książek dla siebie oraz zobaczyły jak wygląda karta czytelnika i do 

czego służy. Atrakcją przygotowaną dla dzieci była inscenizacja „Rzepki” J. Tuwima 

poprowadzona przez animatorkę, Barbarę Sulkowską oraz wspólne czytanie wierszy. 

 

       8.  Lekcja biblioteczna (20.06.2017) 

 

Spotkanie pod hasłem „Jak zostać bibliotekarzem?” miało na celu promowanie 

czytelnictwa oraz pokazanie dzieciom jak wygląda praca bibliotekarza. W lekcji 

wzięli udział  uczniowie Samorządowej Szkoły Podstawowej w Lisewie, którzy 

dowiedzieli się z czego zbudowana jest książka, o czym informuje tajemnicza 

numeracja znajdująca się na okładce, a przede wszystkim na czym polega praca 

bibliotekarza. Każdy uczestnik spotkania miał możliwość samodzielnie wypożyczyć 

oraz zwrócić książkę. 

 

     9.  Kiermasz książek używanych (6.07.2017) 

 

Kiermasz pod hasłem „Dajmy książkom drugie życie!” polegał na odnalezieniu 

nowych właścicieli dla lektur, które nie mogły dłużej znajdować się na 

bibliotecznych półkach.  Głównym celem kiermaszu była promocja czytelnictwa 

wśród społeczności lokalnej oraz zachęcenie do korzystania z usług biblioteki.  
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     10.  Narodowe Czytanie (21.09.2017) 

 

Pyzdrska biblioteka przyłączyła się do akcji, by wspólnie przeczytać dramat 

Wyspiańskiego pt. „Wesele”. W rolę bohaterów dramatu wcielili się uczniowie 

gimnazjum, nauczyciele, samorządowcy oraz miłośnicy książek. Widzami 

przedstawienia byli uczniowie Publicznego Samorządowego Gimnazjum w Pyzdrach 

oraz mieszkańcy Pyzdr.  

 

     11.  Koncert Kuby Michalskiego (27.10.2017) 

 

Artysta, Kuba Michalski zaprezentował kompozycje do wierszy polskich poetów 

oraz prozaików oraz ballady Leonarda Cohena. Czas między kolejnymi częściami 

koncertu wypełniały opowieści o życiu i twórczości wokalisty. W spotkaniu wzięły 

udział osoby w średnim przedziale wiekowym.  

 

      12.  Lekcja biblioteczna (14.11.2017) 

 

W lekcji bibliotecznej wzięli udział uczniowie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w 

Pietrzykowie. Wizyta rozpoczęła się krótkim wprowadzeniem podczas, którego 

dzieci dowiedziały się jak należy zachowywać się w czytelni, jakie panują w niej 

zasady oraz jak znaleźć potrzebną książkę. Część plastyczna spotkania polegała na 

narysowaniu wymarzonej biblioteki. 

 

       13. Spotkanie autorskie z Moniką Sawicką (06.12.2017) 

 

Uczestnikami kilkugodzinnego spotkania mającego na celu świętowanie Mikołajek w 

bibliotece byli uczniowie Publicznego Samorządowego Gimnazjum oraz 

Samorządowej Szkoły Podstawowej w Pyzdrach.  Grupa młodzieży stworzyła własną 

książkę marzeń. Każdy miał możliwość  przedstawienia swojej książki oraz 

porozmawiania z Monika Sawicką o swoich marzeniach i ich realizacji. Grupa dzieci 

wysłuchała historie o psie Kajtku czyli głównym bohaterze serii książek o Kajtku 

Szczęściarzu oraz rozwiązywała rebusy i łamigłówki dotyczące zwierząt. 


