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SPRAWOZDANIE  ROCZNE
z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Chotumiu

za rok 2013

I. Część tabelaryczna

1. Zestawienie przychodów

Lp. Rodzaj przychodów Plan Wykonanie %
1.

2.

Dotacja z budżetu Gminy

Środki z Biblioteki Narodowej

73.000,00

4.000,00

73.000,00

4.000,00

100,0

100,0

Razem 77.000,00 77.000,00 100,0

2. Zestawienie kosztów

Lp. Rodzaj kosztów Plan Wykonanie %
1. Materiały i energia 6.600,00 6.522,06 98,82
2. Usługi obce 1.900,00 1.425,92 75,05
3. Wynagrodzenia 45.500,00 44.384,00 97,55
4. Świadczenia na rzecz pracowników 10.300,00 10.140,77 98,45
5. Pozostałe koszty 12.700,00 12.693,09 99,95

R a z e m 77.000,00 75.165,84 97,62

Zobowiązania wymagalne jak  i niewymagalne nie wystąpiły, należności również nie wystąpiły.

II. Część opisowa  

1. Organizacja
Gminna  Biblioteka  Publiczna  w  Chotumiu  jest  samorządową  instytucją,  której 

organizatorem  jest  Samorząd  Gminny  Gminy  Wiejskiej  Ciechanów.  W  2013  r.  struktura 
organizacyjna GBP nie uległa zmianie. Nadal zatrudniona jest 1 osoba.

2. Sprawy finansowe
GBP w Chotumiu finansowana jest ze środków finansowych Samorządu. W 2013r. ogólna 

dotacja  Samorządu  wyniosła  73.000,00  zł.  Placówka  otrzymała  również  4.000,00  zł  dotacji  z 
Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych.

3. Sieć biblioteczna, baza lokalowa
Na  terenie  Gminy  Ciechanów  istnieje  tylko  jedna  placówka  biblioteczna.  Usytuowanie 

Gminy jest  specyficzne.  Większość czytelników z miejscowości  okalających miasto Ciechanów 
korzysta z placówek bibliotecznych w mieście, ponieważ mają tam bliżej, a tym samym podnoszą 
statystykę miastu. GBP w Chotumiu obsługuje kilka miejscowości w gminie Ciechanów.



4. Baza lokalowa
Gminna  Biblioteka  Publiczna  w  Chotumiu  mieści  się  nadal  w  budynku  Szkoły 

Podstawowej. Zajmuje trzy pomieszczenia. Jest bardzo ciasno. Łączna powierzchnia lokalu 37m².

5. Zbiory biblioteczne 
Na  koniec  2013r.  zbiory  biblioteczne  książek  liczyły  14.803  woluminów.  W   roku 

sprawozdawczym   zakupiono  łącznie  605  woluminów  książek:  413  woluminów  ze  środków 
organizatora, a 189 woluminów ze środków Biblioteki Narodowej. Średnia cena książki wyniosła 
20,94 zł.  W 2013r.  wycofano z  księgozbioru  260 woluminów książek jako zaczytane  za  sumę 
60,10 zł. Ww 2013r. zaprenumerowano 12 tytułów czasopism ze środków organizatora, a 2 tytuły 
otrzymano nieodpłatnie.

6. Czytelnictwo, udostępnianie zbiorów
Na koniec 2013r. zarejestrowanych było 231 czytelników z czego 211 to aktywni czytelnicy. 

Nastąpił  nieznaczny  wzrost  liczby  czytelników  w  stosunku  do  roku  ubiegłego  tj.  o  2-ch 
czytelników.  Największą  grupę  czytelników  stanowią  dzieci  i  młodzież  ucząca  się  tj.  86 
czytelników.  Drugą  grupą  są  pracownicy  umysłowi  tj.  40  czytelników.  Wśród  czytelników 
największy odsetek stanowią czytelnicy w przedziale wiekowym 25 – 44, a najmniej czytelników w 
wieku do lat 5-ciu.

W ciągu  2013r.  biblioteka  publiczna  wypożyczyła  do  domu  ogółem  6.476  woluminów 
książek i 483 czasopism. Na miejscu udostępniono 546 woluminów książek i czasopism. Łącznie 
liczba odwiedzin w czytelni to 591 osób. Z internetu skorzystało 138 czytelników.

7. Upowszechnianie czytelnictwa
Upowszechnianie  czytelnictwa to  różne  formy działalności  promującej  zbiory biblioteki, 

czytelnictwo  i  bibliotekę.  W ramach  tej  działalności   przeprowadzono  8  lekcji  bibliotecznych 
z udziałem 49 uczestników, przyjęto 2 wycieczki szkolne, w których udział wzięło 23 uczestników.
Organizowano spotkanie z książką: głośne czytanie najmłodszym czytelnikom. Odbyło się 5 takich 
spotkań, w których uczestniczyło 51 czytelników.
Przy współpracy ze szkołą przeprowadzono 2 konkursy z udziałem 23 uczestników. Wykonano 13 
wystawek okolicznościowych i tematycznych.

8. Działalność informacyjna
Działalność informacyjna to jedno z głównych zadań biblioteki. Udzielana jest na podstawie 

zgromadzonych w bibliotece zbiorów, katalogów, kartotek, a także informacji zgromadzonych w 
internecie.  Większość  udzielanych  informacji  bibliotecznych oparta  jest  na katalogach i  bazach 
katalogowych własnych i innych bibliotek. Udzielono 109 informacji bibliotecznych.
Baza GBP na koniec 2013r. Liczyła 8.089 rekordów, co stanowi 54,64% całego księgozbioru. 

9. Komputeryzacja
Na koniec 2013 roku  biblioteka posiadała 4 komputery,  z czego 2 przeznaczone są dla 

czytelników.  Obydwa  z  dostępem  do  internetu,  który  jest  bezpłatny.  Jeden  z  komputerów 
przeznaczony jest do pracy bibliotecznej, a jeden służy jako serwer.
W maju 2013r. biblioteka zakupiła nowy program biblioteczny „MATEUSZ” z programu MAK.
W bibliotece jest również skaner i drukarka


