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ZARZADZENIE NR 8 /2011
Wójta Gminy Mlynarze
z dnia 30 marca 2011 roku

W sprawie: przedstawienia Radzie Gminy Mlynarze sprawozdanie rocznego z wykonania
planu finansowego za 2010 rok samorzadowej instytucji kultury w Mlynarzach.
Na podstawie art.267 ust. l pkt.2 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / Dz.U.
Nr 157 poz. 1240 z pózn .zm.l Wójt Gminy Mlynarze zarzadza co nastepuje:
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Przedstawic Radzie Gminy Mlynarze sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za
2010 rok samorzadowej instytucji kultury tj. Gminnej Biblioteki Publicznej w Mlynarzach
dolaczone do niniejszego zarzadzenia.

§ 2.
Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.
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Mlynarze, 15.03..2011 r.
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Sprawozdanie
z dzialalnosci Gminnej Biblioteki Publicznej w Mlynarzach za 2010 rok
ZBIORY BIBLIOTECZNE
Biblioteka udostepniala zbiory biblioteczne do domu ( na zewnatrz) i na miejscu
( prezencyjnie ) tj. ksiazki, broszury, czasopisma, zbiory audiowizualne oraz inne materialy
biblioteczne z kartotek zagadnien.
Przybylo ogólem 311 ksiazek za kwote 6.181,29 zlotych w tym:
- zakupione ze srodków budzetowych biblioteki
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indywidualnych osób
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z dotacji Biblioteki Narodowej

189 wol. za kwote 3.704,75
11 wol. za kwote
522,00
111 wol. za kwote 1.954,54

i w ramach Programu Akademia Orange dla Bibliotek

Struktura wplywów ksiazek ogólem 311 wol. w tym:
88 wol. literatury pieknej dla doroslych,
124 wol. literatury pieknej dla dzieci i mlodziezy,
99 wol. literatury niebeletrystycznej .
Oprócz ksiazek zakupiono 5 jedno inwent.zbiorów audiowizualny~h zC;l,
k)Vote133,26 zl.
Ze zbiorów bibliotecznych ubylo ogólem 449 wol. za kwote. 26,43 zl w tym:
zniszczone w wyniku czestego wypozyczania przez czytelników - 319 wol.
- ksiazki ze zlikwidowanej w 1995r. Filii w Glazewie ( dublety) 130 wol.
Struktura 449 ubytków byla nastepujaca:
144 wol. lit. pieknej dla doroslych,
160 wol. lit. dla dzieci i mlodziezy,
145 wol. lit. niebeletrystycznej .
Stan zbiorów na koniec roku wynosil ogólem 14685 ksiazek. oraz 848 jedno inwent.
audiowizualnych.
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Prenumerowano 8 tytulów czasopism: Gazeta Wyborcza, Tygodnik Ostrolecki,
Nasz Dziennik., Victor Gimnazjalista, Junior, Kumpel oraz 2 tytuly prasy bibliotekarskiej.
Tygodnik "Kurier Makowski" kupowano z pieniedzy za kserowanie.
Miesiecznik "Wies Mazowiecka" biblioteka otrzymywala bezplatnie z Urzedu Gminy.
Urzad Marszalkowski przekazywal bibliotece nieodplatnie 2egz.. miesiecznika "Kronika
Mazowiecka".
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Biblioteka gromadzila i opracowywala wycinki z lokalnej prasy, prace tematyczne o naszej
gminie, a takze broszury i inne materialy informacyjne z czasopism, przydatne w bibliotece
min. opracowanie albumów z fotografiami o wazniejszych wydarzeniach w naszej gminie.

Biblioteka wspólpracowala z Gmina w zakresie opracowywania informacji do lokalnej
prasy oraz do wydania albumu o BS Rózan. Opracowano równiez 2 elektroniczne
prezentacje (na plycie CD) w zwiazku z udzialem biblioteki w Programie Rozwoju
Bibliotek oraz Akademia Orange dla Bibliotek.
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Zbiory biblioteczne opracowywano zgodnie z obowiazujacymi normami bibliotecznymi
i rozporzadzeniami Min. Kultury. Ksiazki okladano w folie, wszystkie nowosci
opracowywano na biezaco. Zakupu ksiazek dokonywano samodzielnie, uwzgledniajac
biezace oraz potencjalne potrzeby srodowiska. Wybierano najtansze oferty sprzedazy.
Srednia cena zakupionej ksiazki wynosila ok. 19 zl.
Prowadzono na biezaco katalog alfabetyczny, rzeczowy i tytulowy oraz kartoteki: zagadnien
i regionalna. Kontynuowano prace w zakresie zmian klasyfikacji ksiegozbioru na pólkach
i w katalogach wg nowego schematu Wojewódzkiej Biblioteki.
Gromadzono cykl dodatków do czasopism w formie skoroszytów min.: Tajemnice
chrzescijanstwa, Poradnik Wedkarza, Rok w Ogrodzie, Warzywa i Owoce, Co mi dolega?,
Jesien na dzialce, Kwiaty w twoim domu, Wakacyjne smaki itp.
Zmieniono uklad ksiazek na pólkach literatury pieknej dla doroslych.
Wprowadzono do bazy katalogu komputerowego 326 opisów katalogowych nowych
ksiazek z zastosowaniem programu bibliotecznego MAK.
CZYTELNICTWO
Zarejestrowano ogólem 246 czytelników w tym:
dzieci i mlodziez do lat 15
112
43
od 16 - 19 lat
20-24 lat
33
25 - 44 lat
31
45 - 60 lat
16
powyzej 60 lat
11

l...

Struktura zawodowa wg. zajecia byla nastepujaca:
dzieci i mlodziez uczaca sie
studenci stacjonarni
pracownicy umyslowi
rolnicy i robotnicy
niezatrudnieni
inne zawody

154
6
31
11
38
6

Analizujac strukture czytelników wedlug wieku i zawodu stwierdzono, ze dzieci i
mlodziez uczaca sie w szkolach podstawowych, gimnazjum, srednich i pomaturalnych
( w systemie stacjonarnym) stanowila najliczniejsza grupe czytelnicza - 62,6%
ogólu czytelników. Znaczna grupe stanowili nie zatrudnieni oraz pracownicy
umyslowi

- odpowiednio:

15,4 % i 12,6 %

,
Czytelnicy zarejestrowani w 2010 r. stanowili ok. 13,7 % ogólnej liczby mieszkanców
(liczba mieszkanców 1797 - stan na koniec 2010 r.).
Wypozyczono ogólem 2616 ksiazek w tym: na zewnatrz 2558 wol. i 58 wol. na miejscu
w bibliotece:
Struktura udostepniania na zewnatrz byla nastepujaca:
lit. piekna dla dzieci i mlodziezy
lit. piekna dla doroslych
lit. niebeletrystyczna

1063 wol.
933 wol.
562 Wol.

Zanotowano ogólem 295 wypozyczen czasopism; 38 dokumentów audiowizualnych
oraz 18 innych materialów bibliotecznych.
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Udzielono ogólem 44 informacje biblioteczne w tym:
- rzeczowe
34
- tekstowe
9
- bibliograficzne
1
W zwiazku z udostepnianiem zbiorów zanotowano ogólem 1822 odwiedzin w tym 169
na mieJscu.
Wskaznik wypozyczen na 100 mieszkanców wynosil 152,09 wol., a wskaznik czytelników
na 100 mieszkanców
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- 14,30

Zainteresowania i potrzeby czytelnicze byly róznorodne. Mlodziez uczaca sie w systemie
dziennym wypozyczala glównie obowiazkowe lektury z jezyka polskiego, ich opracowania,
literature niebeletrystyczna uzupelniajaca wiadomosci z przedmiotów szkolnych.
Wsród doroslych duzym zainteresowaniem cieszyly sie bestsellery, literatura sensacyjna,
i faktu. Czytelnicy uczacy sie zaocznie poszukiwali najnowszych wydan, podreczników
akademickich, informacji na konkretne tematy.
Pomimo uzupelniania ksiegozbioru w nowosci, wystep~waly niedobory najnowszych
wydan min. z rolnictwa, prawa, ekonomii, zarzadzaniafrachunkowosci
Ksiegozbiór biblioteczny wymaga jeszcze szczególowej selekcji zwlaszcza z literatury
niebeletrystycznej, gdyz tresci ksiazek tego rodzaju szybko sie dezaktualizuja.
Prowadzono nastepujace formy pracy upowszechniajace ksiazke i b.iblioteke:
Okolicznosciowe wystawki ksiazek i fotogazetki z racji rocznic, dni, obchodów min. :
3 Maja, 5 rocznica smierci Jana Pawla II, Zaloba Narodowa - 10kwiecien2011,Tydzien
Bibliotek pod haslem

- Biblioteka

to plus, Blogoslawiony Meczennik - droga zycia

ks. Jerzego Popieluszki, Rok Chopina, Dzien Papieski.
Wystawa w kosciele parafialnym z racji Katastrofy w Smolensku oraz beatyfikacji
ksiedza Jerzego Popieluszki.
Impreza dla uczniów klasy I "Pasowanie na czytelnika" w imprezie uczestniczylo 24
dzieci i wychowawca. Dla dzieci zorganizowano kielbaski z grilla oraz
wspólna zabawe na podwórku. Kazde dziecko otrzymalo dyplom na pamiatke
uroczystosci.
Zajecia plastyczne, gry i zabawy dla dzieci w okresie wakacji

Wyjazd do Amelina gm. Krasnosie1cw ramach wspólpracy z Biblioteka Wiodaca
Programu Rozwoju Bibliotek - 2 dniowy biwak integracyjny dla 10 dzieci z rodzicami
Spotkanie integracyjne dla matek i dzieci w okresie wakacji dla 30 osób - grill i zabawy
na podwórku przed biblioteka.
Zajecia muzyczne i plastyczne dla dzieci w ramach realizacji projektu Sladami Jana
Pawla II od 13 - 21 wrzesnia 2010 r. oraz kontynuacja zajec po projekcie (ogólem 22
spotkan)
Pomoc w organizacji eliminacji gminnych XII edycji Ogólnopolskiego Konkursu
Plastycznego dla dzieci i mlodziezy pod haslem: "Wiatr, wypadek, ogien, wodastrazak zawsze reke poda". Z funduszy biblioteki zakupiono 38 nagród pocieszenia
i 3 nagrody dla uczestników konkursu, za zajecie II i IV miejsca.
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Biblioteka stale wspólpracowala ze szkolami w zakresie czytelnictwa dzieci i mlodziezy,
Posredniczono w uzupelnianiu procesów edukacyjnych lokalnej spolecznosci.
Przysposabiano uczacych sie do korzystania z róznych zródel bibliotecznych.
Zachecano do korzystania z uslug bibliotecznych w ramach osobistej promocji
oraz zbiorowej w szkolach.
Popularyzowano wsród mieszkanców bezplatny dostep do Internetu i nowoczesnych
technologii komunikacyjnych i informacyjnych w bibliotece poprzez plakaty informacyjne,
ulotki w zwiazku z udzialem w Programie Rozwoju Bibliotek oraz Akademia Orange
dla Bibliotek.
Od marca 2010 r. w zwiazku z bezplatnym udostepnianiem dostepu do Internetu
w bibliotece, zanotowano ogólem 287 uzytkowników w tym 81 osób korzystajacych tylko
z faksu, ksera i kopiarki .
Wspólpracowano z Klubem Sportowym "Potok", Gminna Komisja ds. Alkoholizmu
w zakresie upowszechniania literatury na temat alkoholizmu, narkomanii, przemocy
oraz zdrowego stylu zycia.
l.....
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Prowadzono wszelka dokumentacje z dzialalnosci biblioteki. Systematycznie
wysylano upomnienia do czytelników odnosnie przestrzegania terminu zwrotu
wypozyczonych ksiazek.
W ramach umowy z Powiatowym Urzedem Pracy w Makowie Mazowieckim dwie osoby
bezrobotne odbywaly staz w bibliotece - jedna osoba w okresie od 1 stycznia do 8 lipca
(z wylaczeniem marca), a druga w okresie od 1 pazdziernika do konca grudnia 2010 r.
Kierownik biblioteki uczestniczyl w 2 naradach szkoleniowych, zorganizowanych przez
Rejonowe Kolo SBP w Makowie Maz. i Samorzadowa Biblioteke w Krasnosie1cu .

Poza tym uczestniczono w konferencjach zorganizowanych przez Wojewódzka Biblioteke
w Warszawie w zwiazku z udzialem biblioteki w Programie Rozwoju Bibliotek i Akademia
Orange dla Bibliotek. Kierownik biblioteki uczestniczyla równiez w trzech nieodplatnych
kursach szkoleniowych na temat: Planowanie pracy biblioteki - Plan rozwoju bibliotek,
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Miejsce dla mlodych oraz Technologie informacyjne i komunikacyjne w bibliotece.
Pomieszczenia biblioteczne sprzatala raz w tygodniu sprzataczka z Urzedu Gminy.
Ksiegowosc biblioteki prowadzila skarbnik w ramach swojego wynagrodzenia za prace
w Urzedzie Gminy.
Biblioteka prowadzila samodzielna gospodarke finansowa na podstawie planu dochodów
i wydatków na 2010 rok, w ramach przyznanej dotacji z budzetu Gminy.
We wrzesniu biblioteka otrzymala dodatkowe srodki finansowe na zakup nowosci
wydawniczych w ramach Programu Biblioteki Narodowej "Zakup nowosci dla bibliotek".
Kwota dotacji wynosila 2.000 zlotych.
Natomiast w czerwcu przystapiono do Programu Rozwoju Bibliotek, prowadzonego przez
Fundacje Rozwoju Spoleczenstwa Informacyjnego do 2013 roku. Biblioteka brala udzial
w programie, jako Biblioteka Partnerska, wspólnie z Biblioteka Wiodaca ( Publiczna
Samorzadowa Biblioteka w Krasnosie1cu ).
W ramach programu biblioteka otrzymala bezplatnie sprzet informatyczny tj. : komputer,
urzadzenie wielofunkcyjne (faks, kopiarka, skaner), kolorowa drukarke w formacie A3
oraz fotograficzny aparat cyfrowy. Wartosc ww. sprzetu wynosila ok.9000 zlotych.
W pazdzierniku biblioteka otrzymala dotacje w kwocie 979,97 zl od Fundacji Orange
w ramach uczestnictwa biblioteki w Programie" Akademia Orange dla Bibliotek".
Dotacje przeznaczono na pokrycie kosztów oplat abonamentowych za dostep do Internetu
w okresie od sierpnia 2009 r. do konca grudnia 2010 r. Biblioteka planuje uczestniczyc
w Programie do 6 sierpnia 2012 roku.
We wrzesniu Biblioteka realizowala uslugi - projekt Sladami Jana Pawla II w ramach
ProgramuIntegracjiSpolecznej,finansowanegoze srodkówPPWOWna podstawie
porozumienia zawartego z Urzedem Gminy Mlynarze. Budzet uslug wynosil 5.748,60
zlotych.
Odbiorcami projektu byly dzieci i mlodziez .W ramach projektu zorganizowano 7 spotkan
w formie zajec plastycznych i muzycznych. Zajecia prowadzily 3 osoby zatrudnione
na umowe zlecenie (3806, 50 zl ). Zakupiono równiez niezbedne pomoce dydaktyczne,
dekoracyjne i pismiennicze ( 391 zl)
Zaadoptowano pomieszczenie na pietrze w budynku osro~ku zdrowia. Zakupiono niezbedne
wyposazenie: 3 stoliki, 12 krzesel, radiomagnetofon ( 155'f,1Ozl).
Zajecia muzyczne i
.,
plastyczne sa kontynuowane w 2011 r.( raz w tygodniu).

Plan wydatków wynosil 80.000 zlotych.
Na dzialalnosc
w tym na:

88. 813,57

biblioteki wydatkowano ogólem:

10. 481,73

Materialy i wyposazenie
w tym:

1.922,90
1.236,28
634.47
209,59
347,53
225,20
223,89
1.901,87
305,00
3.475,00

prenumerata 8 tytulów czasopism
artykuly komputerowe i informatyczne
artykuly biurowe
druki biblioteczne i inne
artykuly dekoracyjne i metodyczne
srodki czystosci
inne artykuly wyposazenia
zakup oleju do co.
zakup folii do okladania ksiazek
zakup mebli i wyposazenia
Zakup zbiorów bibliotecznych ogólem
w tym : z dotacji Biblioteki Narodowej i Fundacji Orange

5.792,55
2.046,48

Oplata za energie elektryczna

749,01

PZU lokalu i wyposazenia biblioteki

981,00

k..
Zakup uslug ogólem
w tym:
monitoring dwóch pomieszczen
wywóz nieczystosci plynnych
abonament radiowy
zakup uslug telefonii stacjonarnej i Internetu
oplaty bankowe
inne uslugi
Podróze sluzbowe krajowe
Odpisy na Zaklad. Fund. Socjalny
Wynagrodzenia
Skladki na ZUS
Skladki na Fundusz Pracy
Nagrody i wydatki nie zwiazane z wynagrodzeniem
(nagrody konkursowe, srodki bhp)

2.909,88
427,00
513,60
61,60
1.594,94
222,74
90,00
332,00
1.047,84
58.802,44
7.268,30
26,27
422,55

