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Sprawozdanie opisowe z dziatalnosci Biblioteki 

w 2016 r. 

Panie Przewodniczqcy, Wysoka Rado, Szanowni Pahstwo 

W roku sprawozdawczym na terenie gminy dziatata: Gminna Biblioteka 

Pubiiczna w Zakrzewie i Punkt biblioteczny w Siniarzewie. 

W 2016 r. Biblioteka otrzymata od Organizatora roczng dotacje, w 
wysokosci 89 700,00 zt. W trakcie roku budzetowego Rada Gminy zwî kszyta 
dotacje. o kwote, 4 000 zt. z przeznaczeniem na zakup stacji komputerowej i 

^ drukarki laserowej. Dotacja przekazywana byta co miesiqc w rownych 
transzach. 

Otrzymana. dotacja wydatkowano w 100% na : 

- wynagrodzenia pracownikow 42 902,00 zt., 

- sktadki ZUS, podatek, odpis ZFSS 23 637,00 zt., 

- zakup wyposazenia 4 570,00 zt. 

- energie. elektrycznq 2 147,00 zt., 

- ekogroszek, woda, scieki, smieci, etylina 1783,50 zt., 

- zakup ksiqzek 5 687,45 zt., 

- prenumeratQ czasopism 617,96 zt., 

- ustugi telekomunikacyjne i pocztowe 2 030, 81 zt., 

- materiaty biurowe, gospodarcze, folie do oprawy ksigzek, 

tusz do drukarki, toner do ksera 2 872,74zt., 

- pozostate : ubezpieczenie mienia, prowizje bankowe , podroze stuzbowe, 

przeglgdy budynku, i inne 6 846,54 zt 

- abonament MAK+ 605,00 zt. 



Ponadto oprocz dotacji od organizatora w minionym roku 

biblioteka uzyskata przychody z tytutu swiadczenia ustug ksero, 

drukowania , zwrot kosztow za wystanie ponagleri do czytelnikow w 

kwocie ogotem 1 229,45 zt. Przychody te przeznaczono na cele 

statutowe - zakup ksia_zek. 

W zwiqzku ze ztozonym wnioskiem o przyznanie dotacji z 

Biblioteki Narodowej, Gminna Biblioteka Pubiiczna otrzymata dotacje. 

w wysokosci 5 105,00 zt w ramach Programu Operacyjnego „Zakup 

nowosci wydawniczych dla bibliotek publicznych" z przeznaczeniem 

tych srodkow na zakup nowosci wydawniczych. 

W minionym roku Biblioteka zakupita 597 pozycje ksia_zkowe i 

obecnie w swoich zbiorach posiada 25 636 woluminow. W 2016 roku 

Biblioteke. odwiedzito 5 875 osob . Czytelnicy wypozyczyli w cia.gu 

roku 18 893 ksia.zek i 658 czasopism . Z internetu skorzystato 265 

osob. 

Biblioteka organizuje raz w miesiqcu spotkania z ksia_zka_ i gtosnym 

czytaniem dla przedszkolakow. Dla uczniow z mtodszych klas Szkoty 

podstawowej prowadzone sa_ spotkania tematyczne oraz imprezy 

okolicznosciowe jak : Swiatowy Dzieri Pluszowego Misia, Dzieri 

Ksi^zki itp. 

W bibliotece dziata Dyskusyjny Klub Ksi^zki. 


