Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 29/11
Wójta Gminy Pakosławice
z dnia 29 marca 2011 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławicach za 2010 rok
Przychodem instytucji kultury jest dotacja z budżetu Gminy na działalność statutową, która na rok
2010 wynosiła 197.500,00 zł. Uruchomiono ją w wysokości 197.500,00 zł co stanowiło 100% planu
dotacji na zadania bieżące. Dotacja ta została wykorzystana w całości.
Dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławicach zaplanowano też udzielenie dotacji na inwestycję
pod nazwą „Remont budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławicach” w wysokości 360.000,00
zł, którą zrealizowano w kwocie 359.981,11 zł., a wykorzystano w całości na poniżej przedstawione
wydatki:
- remont pomieszczeń GBP w Pakosławicach – 36.362,14 zł
- remont budynku GBP w Pakosławicach – 291.697,41 zł
- dodatkowe roboty budowlane – 27.975,60 zł
- nadzór inwestorski – 2.917,00 zł
- drobne zakupy bieżące 1.028,96 zł
Realizacja planu finansowego wyniosła 99,96% . Jego kwotowe wykonanie zaprezentowano w układzie
tabelarycznym poniżej.
Realizacja planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2010 rok
L.P

WYSZCZEGÓLNIENE
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Stan środków na rachunku na dzień 01-011.
2010
-zobowiązania na dzień 01-01-2010

na 2010 r.

Wykonanie
planu
na 2010 r.
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Plan

%
wykonania

869,99

869,99

100,00%

-79,77

-79,77

100,00%

561 987,11

561 983,96

100,00%

- dotacja na działalność

197 500,00

197 500,00

100,00%

- dotacja Modernizacja Budynku GBP

359 981,11

359 981,11

100,00%

30,00

27,58

91,93%

- środki z Biblioteki Narodowej

3 330,00

3 330,00

100,00%

- fundacja orange

1 146,00

1 145,27

99,94%

562 857,10

562 774,18

99,99%

564 961,11

564 722,64

99,96%

127 700,00

127 642,68

99,96%

107 700,00

107 675,70

99,98%

20 000,00

19 966,98

99,83%

2. Przychody ogółem
z tego :

-odsetki pozostałe

3.

Razem ( 1+ 2 ) suma bilansowa

4. Wydatki bieżące
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.
W tym:
- wynagrodzenia osobowe
- pochodne od wynagrodzeń

w tym
- składki na ubezpieczenie społeczne
- składki na Fundusz Pracy

17 330,00
2 670,00

17 328,93
2 638,05

99,99%
98,80%

359 981,11

359 981,11

100,00%

77 280,00

77 098,85

99,77%

10 100,00

10 084,63

99,85%

- zakup książek

6 000,00

5 964,55

99,41%

- zakup energii

3 730,00

3 728,35

99,96%

- telefon + Internet (GBP i filie )

4 190,00

4 162,00

99,33%

440,00

433,36

98,49%

- świadczenia urlopowe

4 200,00

4 191,36

99,79%

- delegacje

2 370,00

2 367,66

99,90%

730,00

730,00

100,00%

1 270,00

1 261,16

99,30%

Inwestycja
Zużycie materiałów i usług
w tym:
- zakup opału (GBP i filie)

- woda

- ubezpieczenie
- prowizja bankowa
- pozostałe usługi

9 600,00

9 548,69

99,47%

31 380,00

31 370,17

99,97%

380,00

378,08

99,49%

0,00

0,00

- roboty publiczne

1 380,00

1 371,64

99,39%

-ekwiwalent

1 510,00

1 507,20

99,81%

-program komputerowy MAK
(katalogowanie, opracowywanie zbiorów
bibliotecznych,
wypożyczanie czytelnicze, w GBP i filie)

0,00

0,00

Stan środków na rachunku na koniec 2010 r.
(3-4+5)

0,00

1 172,22

2 183,78

3 120,68

0,00

0,00

- pozostałe materiały
- materiały biurowe
- działalność statutowa
(organizacja wycieczek, imprez, spotkań
autorskich
wystaw prowadzenie kursów językowych, tańca i
innych)

5.

6. Zobowiązania
w tym wymagalne

Informacja o stanie należności i zobowiązań Gminnej Biblioteki Publicznej
w Pakosławicach na 31.12.2010 r.
1. Należności nie występują.
2. Zobowiązania na koniec 2010 r. wynoszą 3.120,68 zł i nie stanowią zobowiązań wymagalnych.
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Opisowe sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2010
I ZBIORY BIBLIOTECZNE
Ogółem w 2010r do Gminnej Biblioteki Publicznej oraz filii w Prusinowicach i Nowakach zakupiono
203 pozycji czytelniczych. na kwotę 5.848 zł, w tym ze środków :
-Organizatora – 86 pozycji. na kwotę 2.518 zł
- Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 117 pozycji na kwotę 3.330 zł.
Zakupiony księgozbiór został opracowany wg. klasyfikacji UKD oraz wpisany do ksiąg inwentarzowych
w poszczególnych placówkach.
W 2010r w każdej placówce przeprowadzona została kontrola księgozbioru (skontrum), w trakcie
której wyselekcjonowano ogółem 2.438 książek (zaczytane, zdezaktualizowane, zniszczone).
II CZYTELNICTWO
W 2010 r. zarejestrowano we wszystkich placówkach ogółem 496 czytelników.
Wypożyczono ogółem 17.489 woluminów:
- na zewnątrz 10.081
-na miejscu
7.408
Wypożyczono ogółem 1.217 czasopism:
- na zewnątrz
270
-na miejscu
947
III REMONTY I DOPOSAŻENIE BIBLIOTEK
W 2010 roku przeprowadzono remontu pomieszczeń i budynku Gminnej Biblioteki Publicznej
w Pakosławicach na kwotę 359.981,11 zł oraz zakupiono 40 stołów i 130 krzeseł do sali widowiskowej.
Filia biblioteczna w Nowakach otrzymała z „ Programu Rozwoju Bibliotek” zestaw komputerowy ,
drukarkę i aparat cyfrowy.
IV PRACA Z CZYTELNIKIEM I DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO - OŚWIATOWA
Ważniejsze wydarzenia związane z działalnością kulturalno oświatową w 2010 roku
opisano poniżej:
10.01.2010 - Wieczór kolęd i przedstawienie jasełek dla mieszkańców gminy
19. 01.2010- Ferie w bibliotekach
Zorganizowano kulig, ognisko, gry i zabawy konkursy, głośne czytanie
książek przez zaproszonych gości w ramach akcji „ Cała Polska czyta
dzieciom", konkurs plastyczny Pt. „ Mój Chopin" wystawa „ Moje hobby".
Zorganizowano wycieczkę edukacyjną do Wrocławia.
23.02.2010- Otwarcie wystawy i wieczór muzyki Chopina.
03.03 .2010- Lekcja biblioteczna dla uczniów Szkoły Podstawowej i Przedszkola
w Prusinowicach.
18.03.2010- Spotkanie dla młodzieży Pt, fotografia Bogusława Błądzińskiego
25.03.2010- VIII Powiatowy konkurs poezji dziecięcej - poezja Wiesława Drabika.
02.04 .2010- Wieczornica z okazji 5 rocznicy śmierci Jana Pawła II
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09.06. 2010- Występy bibliotecznego teatrzyku dla przedszkolaków i uczniów „ Chore kotki"
06.07.2010- „ Wakacje w bibliotece"
Zorganizowano noc w bibliotece , wycieczki
rowerowe, spotkania z książką gry i zabawy, konkursy zajęcia plastyczne w filiach
bibliotecznych i świetlicach wiejskich na terenie gminy.
Zorganizowano wycieczki do -Opola, Bierkowic, Krasiejewa i Brzegu.
04.09.2010- Uroczyste otwarcie budynku GBP po remoncie oraz dożynki parafialne w Pakosławicach.
14.09.2010- spotkanie autorskie z Wojciechem Kuczokiem laureatem nagrody „ NIKE" za książkę
„ Gnój"(dla dorosłych w ramach DKK)
06.10.2010- Spotkanie autorskie z Izabelą Plebańską autorką książek dla dzieci
15.10.2010- Spotkanie autorskie z Panią Dorotą Simonides polską folklorystką.
11.11.2010- Wieczornica z okazji Dnia Niepodległości - program słowno - muzyczny
22.11.2010- Pierwsze spotkanie dla maluchów w bibliotece
23.11.2010- Dzień pluszowego misia zorganizowano wystawę misiów pluszowych ,gry, konkursy i
zabawy dla dzieci
24.11.2010- spotkanie z delegacją z Ukrainy wieczór z poezją i pieśnią.
25.11.2010- spotkanie autorskie z Barbarą Kosmowską w ramach spotkania z uczestnikami
Dyskusyjnego Klubu książki(DKK)
04-05.12.2010- Spotkania z Mikołajem dla dzieci zabawy i konkursy
Stale zajęcia w GBP i filiach w 2010r.
-ćwiczenia rehabilitacyjne - rekreacyjne ( dwa razy w tygodniu Pakosławice. Prusinowice
- nauka tańca nowoczesnego ( dwa razy w tygodniu)- Pakosławice
- lekcje biblioteczne ( raz w tygodniu)- Prusinowice , Nowaki
- zajęcia plastyczne ( raz w tygodniu)- Prusinowice , Nowaki
- spotkania DKK ( raz w miesiącu dla czytelników dorosłych)- Pakosławice, Prusinowice
Współpraca z innymi instytucjami
GBP w Pakosławicach oraz filie biblioteczne w Prusinowicach i Nowakach w ramach działalności
kulturalnej współpracują z takimi instytucjami i organizacjami jak: szkoły, stowarzyszenia , odnowa wsi,
zespoły „ Caritas, rady sołeckie rady parafialne.
Ponadto biblioteki zajmują się przygotowaniem zebrań wiejskich, szkoleń i innych spotkań.

Sporządziła
- na podstawie przedłożonych informacji Monika Łabuz
Skarbnik Gminy Pakosławice

4

