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Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Dubiczach Cerkiewnych
za I półrocze 2018 rok.
Plan finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Dubiczach Cerkiewnych w I
półroczu 2018 r. składał się z następujących źródeł:
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Przychody
w zł
WPŁYWY

0
0

26,19
870,00

%
wykonania
0,00
0,00

0

2,00

0,00

80 000

40 000,00

50,00

80 000

40 898,19

51,12

Plan

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

Ogółem przychody

Wykonanie

W I półroczu 2018 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 30.06.2018 r. wynosił: 25 521,88 zł

Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Dubiczach Cerkiewnych
za I półrocze 2018 roku
Biblioteka jako instytucja kultury służy rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb zarówno
czytelniczych, informacyjnych i kulturalno - edukacyjnych wszystkich mieszkańców gminy.
W I półroczu 2018 r. z jej usług można korzystać tylko 3 dni w tygodniu (po 6 godz.): wtorek,
środa, piątek w godz. 10 – 16. Placówkę obsługuje dwóch pracowników, w tym 1 pełny etat
(zwolnienie lekarskie) i 1/2 etatu – osoba niepełnosprawna).
W okresie sprawozdawczym w Bibliotece zarejestrowano 182 użytkowników:
 157 czytelników korzystających z wypożyczalni książek i czytelni internetowej
 25 klientów korzystających wyłącznie z czytelni internetowej (bez podziału na wiek i
strukturę zatrudnienia).
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Struktura czytelników przedstawia się następująco:
- wg. kategorii wiekowej:
 do lat 5 – 16 osób
 6 – 12 lat – 36 osób
 13 – 15 lat – 19 osoby
 16 – 19 lat – 1 osób
 20 – 24 lat –6 osób
 25 – 44 lat – 28 osób
 45 – 60 lat – 36 osoby
 powyżej 60 lat – 15 osób
- wg. struktury zatrudnienia:
 osoby uczące się – 60 osób
 osoby pracujące (umysłowo, robotnicy, rolnicy, inne zatrudnienie) – 60 osób
 pozostali (dzieci, emeryci, niezatrudnienie) – 37 osób
Do dnia 30 czerwca b.r. placówkę odwiedziło 1418 użytkowników (wypożyczalnia
książek, kącik czytelniczy, czytelnia internetowa), w tym:
- w wypożyczalni książek – 620 osób,
- w czytelni książek i czytelni internetowej – 798 osób.
W/w czytelnicy (157 osób) wypożyczyli 1247 wol. książek, w tym:
- literatury pięknej dla dorosłych – 721 wol.
- literatury dziecięcej – 389 wol.
- literatury niebeletrystycznej – 137 wol.
Poza tym użytkownicy korzystali czasopism, zarówno wypożyczając je do domu (45
tytułów) oraz „na miejscu” – 61 tytułów. Ponadto „na miejscu” udostępniono 45 wol. książek
(czytanie, przeglądanie).
W czasie sprawozdawczego udzielono odpowiedzi na 117 zapytań (od osób
odwiedzających placówkę) , 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 zbiory,
w tym audiowizualne.
Zakupiono 172 pozycje książkowe (nowości wydawnicze) na kwotę 2642 zł. Środki te
pochodzą m. in. z dotacji otrzymanej od lokalnego samorządu (127 wol. na kwotę 1742 zł)
jak i grant z Fundacji Wielkopolskiego Banku Kredytowego (45 wol. na kwotę 900 zł).
Ponadto w miesiącu maju przeprowadzono akcję brakowania zbiorów. Z inwentarza
wykreślono 115 wol., których wartość wynosi 201,18 zł.
W związku z tymi działaniami struktura księgozbioru przedstawia się następująco:
- ogółem księgozbiór wynosi 10474 woluminów i 10 jednostek zbiorów specjalnych
nieelektronicznych, w tym
 literatura piękna dla dorosłych – 3204 wol.
 literatura piękna dla dzieci – 4368 wol.
 inna (popularnonaukowa dla dzieci i dorosłych) – 2902 wol.
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W celu zaspokojenia potrzeb edukacyjnych i informacyjnych biblioteka udostępnia dla
użytkowników 4 komputery z łączem internetowym oraz stwarza możliwości korzystania z
łącza internetowego z własnego sprzętu. Komputery dostępne są w Czytelni Internetowej.
Dodatkowo biblioteka stwarza możliwość skanowania, zapisywania jak i drukowania
dokumentów na prośbę i potrzeby użytkowników.
Ważnym działaniem realizowanym przez bibliotekę jest jej aktywność kulturalno –
edukacyjnych. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono szereg przedsięwzięć w ramach,
m. in. - projektu: „Przystanek Książkowo – pracownia działań kulturalnych – darowizna
Fundacji WBK S.A., program „Tu mieszkam, tu zmieniam” – 18 inicjatyw, skierowanych do
dzieci, młodzież i dorosłych
- projektu „Rodzina, to mój największy skarb” – finansowany ze środków GKRPA w
Dubiczach Cerk. – 11 spotkań dla dzieci i młodzież oraz ich rodzin
- programu bibliotecznego „100 lecie Niepodległości” – 5 działań, w tym plastyczne,
literacko-teatralne, sprawdzające wiedzę o regionie i wystawiennicze
- programu bibliotecznego „Literacki czerwiec w dubickiej bibliotece” – 6 działań, w
tym udział w Ogólnopolskim Tygodniu Czytania Dzieciom, w Akcji „Jak nie czyta jak
czytam”, „Noc Bibliotek”, Wolontariat Szkolny w Bibliotece, podsumowania konkursów
literackich i recytatorskich
- programu obchodów „Tygodnia Bibliotek” – 3 działania, w tym warsztaty twórcze
oraz konkurs recytatorski dla przedszkolaków i impreza literacka dla rodzin „Mamo, tato
poczytaj mi bajkę”
- w ramach działań Klubu Miłośników Biblioteki – 7 spotkań literacko – twórczych
- w ramach Akcji „Ferii w bibliotece” – 4 spotkania literacko – twórczych
- 5 konkursów literackich, komputerowych, recytatorskich, czytelniczych
- lekcje biblioteczne
- udział w Akcji Dzień Bezpiecznego – współpraca z biblioteką szkolną
- program biblioteczny „Wielkanoc w bibliotece” – warsztaty pisankarskie, ubieranie
palm wielkanocnych, konkurs plastyczny, warsztaty twórcze.
Ogółem w I półroczu 2018 r. zorganizowano 62 działania, w tym:
- I kwartał – 29 inicjatyw
- II kwartał – 33 inicjatywy
w których za uczestniczyło 1282 osoby ( I kw. - 548 osób, II kw. – 734 osoby).
Reasumując, Biblioteka naszym zdaniem jest ważną gminną instytucją kultury, która
obok prowadzenia wypożyczalni zbiorów bibliotecznych, udostępniania usługi bezpłatnego
korzystania z komputerów i Internetu, prowadzenia szerokiej ofertę edukacyjno- kulturalnej,
także udziela odpowiedzi na zapytania ze strony mieszkańców gminy jak i turystów.
Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne
Leon Małaszewski
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