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               SPRAWOZDANIE  Z  WYKONANIA  PLANU  FINANSOWEGO 
                      GMINNEJ  BIBLIOTEKI  PUBLICZNEJ  W  ZAŁUSKACH 
                                                ZA   2018 Rok 

                 

 

                                 Gminna Biblioteka Publiczna działa na terenie Gminy Załuski. 
Statutowym celem działalności biblioteki jest zaspakajanie potrzeb oświatowych, 

kulturalnych i informacyjnych mieszkańców Gminy Załuski oraz uczestniczenie w 

upowszechnianiu wiedzy i kultury. 

Budżet biblioteki  2018 rok wynosił  -                 98 500 zł 
-  dotacja przekazana przez Gminę Załuski    -     93 000 zł 
-  dotacja przekazana przez Ministerstwo     -       5 500 zł 
    Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
             
Realizacja zadań kształtowała się następująco: 

1. Wynagrodzenia pracowników                                          60 457,12 zł 

2. Wydatki pochodne od płac                                               10  358,47 zł 

3. Odpis na ZFŚS                                                                         1 383,27 zł 

4. Zakup książek                                                                       14 006,74 zł 

5. Prenumerata czasopism                                                          204,00 zł 

6. Zakup materiałów i wyposażenia                                        6 742,91 zł 

7. Zakup usług pozostałych                                                      2 821,53 zł 

8. Umowy zlecenia                                                                     1 840,00 zł 

9. Zakup usług zdrowotnych                                                        50,00 zł 

10. Różne opłaty i składki(PZU)                                                     256,37 zł 

11. Usługi telefonii komórkowej                                                  147,60 zł 

12.  Szkolenia                                                                                     70,00 zł 

OGÓŁEM                                                                               98 338,01 zł 

 

Zwrot niewykorzystanych  środków dotacji           161,99 zł 

 Gminna Biblioteka Publiczna na koniec okresu sprawozdawczego nie posiada  
zobowiązań ani należności wymagalnych. 

  



W bibliotece zatrudniona jest jedna osoba na pełen etat. 
             Biblioteka posiada stały dostęp do Internetu. Koszty dostępu do Internetu pokrywane 
są ze środków budżetu Gminy. 
         Biblioteka w 2011r. otrzymała od Gminy Załuski zestawy komputerowe w ramach 
programu „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze gminy Załuski”. 
Z  komputerów i Internetu korzystają bezpłatnie  mieszkańcy gminy Załuski. 

          W Gminnej Bibliotece Publicznej na dzień 31 grudnia 2018 r. stan zbiorów 

bibliotecznych i czytelnictwa przedstawiał się następująco: 

Zbiory biblioteczne książki                       12 160  woluminów 
   Zakupiono    -   625   woluminów  za kwotę   13 593,93 zł 
Zbiory audiowizualne (audiobooki)              160       
  Zakupiono     -    19    audiobooków za  kwotę  412,81 zł 

Czytelnictwo: 
                   -   czytelnicy zarejestrowani           431  osób 
                   -   wypożyczenia na zewnątrz      7451 woluminów 
                   -   użytkownicy biblioteki                439 osób 

            Biblioteka oprócz działalności podstawowej prowadziła dodatkowe działania 

kulturalne mające na celu zainteresowanie literaturą oraz zachęcenie do częstego 

korzystania z usług biblioteki. 

Spotkania autorskie : 

1. 25.05.2018 r. z Przemysławem Wechterowiczem autorem książek dla dzieci. 

Warsztaty plastyczne : 

1.  28.05.2018 r. – warsztaty dla dzieci „ Jak powstaje książka” 
 
Narodowe Czytanie   -  07.09.2018 r. w bibliotece czytano fragmenty powieści 
„Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego. 
 
Konkurs : 

1. 16.04.2018 r. konkurs na gazetkę szkolną „Tydzień z życia gminy” 
2. 30.06.2018 r.  -rozstrzygnięcie VIII edycji konkursu „Najaktywniejszy czytelnik 

biblioteki". 
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