
 
                                                                            Załącznik nr 3 

do Zarządzenia Nr XXXVIII/19 Burmistrza Pyzdr 

                                     z dnia 23 sierpnia 2019 roku 

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu  

      wykonania budżetu Gminy i Miasta Pyzdry  

   za I półrocze 2019 roku 

 

 

INFORMACJA 

o przebiegu wykonania planu finansowego 

Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Pyzdrach 

za I półrocze 2019 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 2019 roku otrzymała na swą  

działalność statutową dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w 

kwocie 210.000,00 zł. 

Dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Pyzdrach przedstawia przebieg poniesionych 

wydatków w I półroczu 2019 roku:  

Dział Rozdział Paragraf Określenie 

klasyfikacji 

budżetowej 

Plan Wykonanie % 

921 92116 3020 Wydatki osobowe 

niezaliczone do 

wynagrodzeń 

1.650,00 986,00 61,62 

  4010 Wynagrodzenia 

osobowe 

pracowników 

141.150,00 73.037,12 51,74 

  4110 Składki na 

ubezpieczenia 

społeczne 

25.200,00 12.044,05 55,16 

  4120 Składki Na Fundusz 

Pracy 

3.000,00 510,25 10,25 

  4170 Wynagrodzenia 3.000,00 0,00 0,00 



bezosobowe 

  4210 Zakup materiałów i 

wyposażenia 

15.000,00 14.330,08 95,53 

  4260 Zakup energii 3.500,00 2.599,69 65,43 

  4280 Zakup usług 

zdrowotnych 

500,00 459,00 74,28 

  4300 Zakup usług 

pozostałych 

5.000,00 3.754,87 75,10 

  4360 Opłaty z tytułu zakupu 

usług 

telekomunikacyjnych 

5.000,00 2.232,80 44,66 

  4410 Podróże służbowe 

krajowe 

1.000,00 0,00 0,00 

  4430 Różne opłaty i składki 2.400,00 614,50 25,60 

  4440 Odpisy ba zakładowy 

fundusz świadczeń 

socjalnych 

3.600,00 2.458,60 68,29 

RAZEM: 210.000,00 113.026,96 53,82 

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

roku nie powstały żadne zobowiązania. Nie powstały również żadne należności. 

 
 

        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 

numerem 1/03,03,2006r. 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 2019 do 30 czerwca 2019  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 2019 roku otrzymała na swą działalność 

statutową dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 210.000,00  

Ogólny stan księgozbioru biblioteki na dzień 30 czerwca 2019 roku wynosi 37974 pozycje 

książkowe. Zakupiono w 2019 r. 94 tomy książek na kwotę  4236,54 zł.    

W 2019 roku biblioteka zarejestrowała łącznie z filią  651 aktywnie wypożyczających czytelników i 

wypożyczonych zostało 5710 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 

      

http://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 informacyjno-oświatowa 

  Uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pyzdrach przybyli do sali widowiskowo-kinowej, 

12 marca by wziąć udział w spotkaniu autorskim z Jackiem Łapińskim zorganizowanym przez 

pyzdrską bibliotekę. W trzech spotkaniach udział wzięło blisko 250 uczniów. 
 Jacek Łapiński jest autorem książki „Jak być lepszym” oraz publikacji na temat prawa, 

absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku oraz doktorantem w Katedrze Prawa 

Konstytucyjnego na Wydziale Prawa UwB. Wykonywał również funkcje publiczne (m.in. radnego 

Sejmiku Województwa Podlaskiego). Jednak przede wszystkim, jak sam o sobie pisze, jest 

,,nienasyconym czytelnikiem”.  
 Podczas wczorajszego spotkania, prelegent szybko nawiązał kontakt z publicznością, przez co 

młodzież chętnie włączała się w dyskusje, zadawała pytania oraz brała udział w przygotowanych 

zadaniach. Wielokrotnie podkreślał jak ważną rolę w życiu każdego człowieka stanowi książka. 

Mówił także o korzyściach jakie niesie za sobą czytanie. Każde ze spotkań zakończyło się 

pouczającym morałem.  
 

 XVI Ogólnopolski Tydzień Bibliotek. Jest to akcja mająca na celu promocje czytelnictwa i 

bibliotek. Hasło tegorocznej edycji brzmi ,,# BIBLIOTEKA”.Z tej okazji przygotowaliśmy 

kilka różnorodnych wydarzeń. 

Ogólnopolski Tydzień Bibliotek to wydarzenie, którego głównym celem jest podkreślanie roli 

czytelnictwa i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększenie zainteresowania 

książką szerokich kręgów społeczeństwa. 

Tegoroczna, XVI edycja odbyła się pod hasłem „#BIBLIOTEKA”. Jego treść została wybrana  

przez lubelski okręg Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.- Promowanie biblioteki opatrzone 

znakiem # ułatwia potencjalnym użytkownikom dotarcie do jej usług i zasobów, świadczy o tym, że 

biblioteka jest nowoczesna i korzysta z nowych technologii. Hasztag porządkuje i wyróżnia, a 

przede wszystkim podkreśla szczególne znaczenie biblioteki w systemach informacyjnych. 

Wyjaśniają znaczenie hasła jego autorzy. 

Ten wyjątkowy pierwszy dzień  tygodnia rozpoczęliśmy od spotkania z Leszkiem Szczasnym, 

autorem reportaży podróżniczych, fotografem, politologiem. W 2010 roku do rąk czytelników 

trafiła książka pt. "Świat na wyciągnięcie ręki", która jest zapisem eskapad po Europie i Bliskim 

Wschodzie. Podczas spotkania autor opowiadał o swoich podróżach. Szczególną uwagę poświęcił 

wyprawie do Turcji. Młodzież z zaciekawieniem przyglądała się fotografiom, monetom i 

pocztówką prezentowanym przez podróżnika. 



W środę biblioteka przeobraziła się w teatr. Przedstawienie pt. „Co w trawie piszczy?”                              

w wykonaniu grupy teatralnej MASKA z Krakowa, zobrazowało najmłodszym jak ważne są 

książki. Dzieci podczas spektaklu dowiedziały się, że czytanie rozwija wyobraźnię, spotkały 

postacie                    z bajek, a przede wszystkim świetnie się bawiły. 

W piątkowe popołudnie w sali widowiskowo-kinowej odbyło się ostatnie spotkanie w ramach 

Tygodnia Bibliotek. Tego dnia gościem specjalnym był Jan Hyjek, autor takich książek jak 

,,Klepsydra Jaźni”, ,,Sporna śliwka”, ,,Koła czasu”, ,,Zbudzone milczenia”. Podczas spotkania 

opowiadał o swoim dzieciństwie i twórczości. Zaprezentował grę na gitarze. Pokazywał rzeźby, 

grafiki i fotografie swojego autorstwa. Jako były pilot samolotowy i szybowcowy zademonstrował 

akcesoria lotnicze. 

Środowe przedpołudnie w bibliotece przebiegło w bardzo radosnej atmosferze, a to 

wszystko za sprawą wizyty czterech grup dzieci z przedszkola „Bajkowy Świat”.Spotkania 

rozpoczęły się krótkim wprowadzeniem, podczas którego przedszkolaki miały możliwość 

opowiedzieć o swoich ulubionych bajkach i autorach. Następnie słuchały wierszy dla najmłodszych 

czytanych przez Dyrektor, Barbarę Krawczyk.   

Najciekawszą atrakcją okazała się być zabawa z Lwem, w którego postać wcieliła się sympatyczka 

pyzdrskiej biblioteki, Pani Barbara Sulkowska. Dzieci wzięły udział w inscenizacji „Rzepki”                      

i „Lokomotywy” J. Tuwima, oraz odgadywały zagadki dotyczące bohaterów znanych bajek i baśni. 

Dzieci żegnając się zapewniły, że przyjdą ponownie, by dołączyć do grona czytelników. 

W dniach 2-10 czerwca 2018 r. odbywa się XVII edycja Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania 

Dzieciom pod hasłem „Czytanie Łączy”. Jest to coroczne święto w ramach, trwającej nieprzerwanie 

od 2001 roku, kampanii społecznej „Cała Polska czyta dzieciom” mobilizującej do aktywnej 

promocji czytelnictwa. Celem akcji jest przede wszystkim zachęcenie dorosłych, do codziennego 

czytania dzieciom. 

W nawiązaniu do akcji w Bibliotece odbyło się przedstawienie pt. „Smerfy”. W role aktorów 

wcielili się uczniowie Szkoły Podstawowej w Pyzdrach. Zgromadzona publiczność z 

zaciekawieniem przyglądała się perypetiom Smerfów ukrywających się przed czyhającym 

Gargamelem i Hogatą. 

Serdecznie podziękowaliśmy młodzieży za przyłączenie się do wydarzenia, a także nauczycielom, 

za wspieranie Biblioteki w promocji czytelnictwa wśród najmłodszych. 

 

W tym roku Biblioteka przyłączyła się do IV edycji największej akcji czytelniczej w Polsce ,,Jak 

nie czytam, jak czytam”. 

6 czerwca uczniowie ZS-P w Pyzdrach odwiedzili bibliotekę, by wypożyczyć książki, które chcieli 

przeczytać. Dalsza część wydarzenia odbyła się na Przystani Wodniackiej. Przy sprzyjających 

warunkach pogodowych młodzież przekonała się, że każde miejsce jest odpowiednie do czytania, 

które może być przyjemne, a nie musi być obowiązkowe. 

Drugą częścią  spotkania były zajęcia taneczno-ruchowe poprowadzone przez instruktor tańca Julitę 

Garbarek. Spontaniczne i oryginalne spotkanie z książką bardzo spodobało się młodzieży.  


