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Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne
z dnia 16 sierpnia 2017 roku

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Dubiczach Cerkiewnych
za I półrocze 2017 rok.
Plan finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Dubiczach Cerkiewnych w I
półroczu 2017 r. składał się z następujących źródeł:

Saldo początkowe – 30 256,88 zł
Przychody
w zł
WPŁYWY

0
1 000

28,71
0,00

%
wykonania
0,00
0,00

0

4,00

0,00

0

3 000,00

0,00

80 000

40 000,00

50,00

81 000

43 032,71

53,79

Plan

pozostałe odsetki
inne wpływy
dochody z tytułu terminowego odprowadzania
podatku od osób fizycznych
dotacja z Programu Działaj Lokalnie
dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej
instytucji kultury

Ogółem przychody

Wykonanie

W I półroczu 2017 roku koszty zostały przeznaczone na:

Koszty
KOSZTY wg rodzajów
zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy
naukowych, dydaktycznych i książek
zakup usług pozostałych, zakup usług
remontowych
wynagrodzenia osobowe pracowników, umowy o
dzieło, zlecenia
ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
pracowników
podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki

Ogółem koszty:
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ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI
WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH TYTUŁÓW
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W DUBICZACH CERKIEWNYCH
L.p.
1
2
3

Wyszczególnienie
Papiery wartościowe
Kredyty i pożyczki
Przyjęte depozyty
Ogółem

Należności
0,00
0,00
0,00
0,00

ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ
WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH TYTUŁÓW
W TYM WYMAGALNYCH
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W DUBICZACH CERKIEWNYCH
L.p.
1
2
3

Wyszczególnienie
Ogółem
0,00
0,00
0,00
0,00

Papiery wartościowe
Kredyty i pożyczki
Przyjęte depozyty
Ogółem

Zobowiązania
w tym wymagalne
0,00
0,00
0,00
0,00

Stan konta na 30.06.2017 r. wynosił: 38 485,19 zł

Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Dubiczach Cerkiewnych
za I półrocze 2017 roku.
Biblioteka służy rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb czytelniczych, informacyjnych i kulturalno
- edukacyjnych wszystkich mieszkańców gminy.
Z jej usług można korzystać 5 dni w tygodniu: wtorek, czwartek, piątek w godz. 10 – 18, a w
środę i sobotę w godz. od 8 do 16. Placówkę obsługuje jeden pracownik zatrudniony na
pełnym etacie.
W okresie sprawozdawczym (styczeń – czerwiec 2017 r.) w Bibliotece zarejestrowano
189 użytkowników, w tym 165 osób w wypożyczalni książek. Są to osoby aktywnie
wypożyczające książki na zewnątrz i jednocześnie korzystające z czytelni internetowej.
Natomiast 24 osoby to użytkownicy tylko czytelni internetowej.
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Odwiedziny w palcówce ogółem to 2703 użytkowników, w tym:
- w wypożyczalni książek – 771 osób,
- w czytelni internetowej – 497 osób,
- korzystający z udostępniania prezencyjnego – 158 osób
- korzystający z działań kulturalno – edukacyjnych – 799 osób
- pozostałe odwiedziny – 478 osób.
Wymienieni klienci biblioteki wypożyczyli na zewnątrz 1614 wol. książek, w tym:
- literatury pięknej dla dorosłych – 674 wol.
- literatury dziecięcej – 799 wol.
- literatury niebeletrystycznej – 141 wol.
Poza tym czytelnicy korzystali ze zgromadzonych zbiorów na miejscu – książki i
czasopisma (102 egz.) w placówce w tzw. kąciku czytelniczym.
W ciągu 6 miesięcy b.r. udzielono odpowiedzi na 129 kwerend (zapytań), które
głównie dotyczyły literatury, rozwoju i możliwości korzystania z turystyki gminnej,
działalności gminnych placówek kultury, życia społecznego mieszkańców gminy i powiatu.
W celu zaspokojenia potrzeb czytelniczych w/w grupy biblioteka prowadzi ciągłą
działalność polegającą na wzbogacaniu księgozbioru o nowe pozycje książkowe i inne
materiały biblioteczne. W ciągu I półrocza 2016 roku placówka zakupiła 151 książek na
kwotę 2940,27 zł, które pochodzą z dotacji otrzymanej od lokalnego samorządu.
Ogółem stan księgozbioru na dzień 30 czerwca 2017 r. wynosi: 10281 wol, w tym:
- literatura dla dzieci i młodzieży wynosi 4253 egz.,
- literatura piękna dla dorosłych – 3027 egz.
- literatura niebeletrystyczna – 3001 egz.
W celu zaspokojenia potrzeb informacyjnych biblioteka udostępnia dla użytkowników
4 komputery z łączem internetowym oraz możliwość korzystania z łącza internetowego z
własnego sprzętu.
W celu zaspokojenia potrzeb kulturalno – edukacyjnych biblioteka przeprowadziła 52
działania, które były skierowane głównie do dzieci i młodzieży oraz seniorów. Struktura
działań przedstawia się następująco:
- gazetki okolicznościowe
- 13
- lekcja biblioteczna
- 1 godz. - 22 uczestników
- o charakterze literackim
- 3 imprezy – 78 uczestników
- o charakterze edukacyjnym
- 3 konkursy – 107 uczestników
- 32 spotkania - 592 osoby
w tym m.in. zajęcia dla dzieci w ramach programu „Ferie zimowe w bibliotece”, warsztaty
wielkanocne, warsztaty kulinarne, sobotnie spotkania Klubu Miłośników Biblioteki ( w
ramach tych spotkań dzieci w wieku 5 - 14 lat m.in. przygotowały spektakl, który został
przedstawiony na uroczystości z okazji Dnia Matki), zajęcia w Świetlicy Wiejskiej w
Tofiłowcach, działania w ramach akcji „Tydzień Bibliotek”.
Biblioteka na dofinansowanie swojej działalności skorzystała ze środków Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych otrzymując wsparcie finansowe w
wysokości 1200 zł na szereg działań promujących alternatywne sposoby zagospodarowania
czasu wolnego dzieci, młodzieży i ich rodzin ph. „Z mamą i tatą fajnie jest”. Ponadto Klub
Przyjaciół Biblioteki działający przy placówce otrzymał ze środków programu „Działaj
Lokalnie X” 3000 zł na projekt „Ach, co to był za ślub”, który będzie realizowany od 1
czerwca 2017 r. do 30 listopada 2017 r. Część działań projektowych będzie realizowana w
Świetlicach Wiejskich w Wojnówce i Tofiłowcach.
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Biblioteka wypracowała środki w wysokości 235 zł organizując warsztaty dla uczniów
klas III-ich ( dwie klasy) z Zespołu Szkół Nr 3 w Hajnówce
Podsumowując podstawową działalność biblioteki należy zauważyć, że jest to ważna
gminna instytucja kultury, która obok prowadzenia wypożyczalni zbiorów bibliotecznych i
udostępniania bezpłatnego korzystania z komputerów i internetu prowadzi bardzo szeroką
ofertę edukacyjną i kulturalną, z której korzystają nie tylko mieszkańcy gminy. Ponadto
biblioteka udziela informacji z różnych dziedzin na zapytania ze strony mieszkańców jak i
turystów. W okresie turystycznym udostępnia Izbę Kultury Regionalnej i Tradycji OSP w
Dubiczach Cerkiewnych. Jest jedyną placówką w naszej gminie poza szkołą, która organizuje
zajęcia dzieciom i młodzieży szkolnej. W ostatnim czasie rozszerzyliśmy swoją działalność
kulturalno – edukacyjną na świetlice wiejskie zapewniając mieszkańcom aktywne spędzanie
czasu wolnego.
Takie działania są przykładami przeobrażania się biblioteki w tzw. „miejsce trzecie” –
miejsce spędzania czasu wolnego, miejsce rekreacji i spotkań mieszkańców.

Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne
Leon Małaszewski
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