
Pacyna, dnia 26.02.2014 r. 

 

 

 

 

WÓJT GMINY  

PACYNA 

 

Wypełniając art. 45 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku  

o rachunkowości tj. Dz. U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 ze zmianami, art. 265, 

pkt 2 ustawy  z dnia 27 sierpnia 2009 roku  o finansach publicznych - Dz. U.  

z 2009 r.  nr 157, poz. 1240 ze zmianami oraz § 14 Statutu Gminnej Biblioteki 

Publicznej w Pacynie określonego uchwałą nr XX/144/05 Rady Gminy Pacyna  

z dnia 30 grudnia 2005 roku przedkłada się: 

- sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Pacynie  

za 2013 rok – załącznik nr 1 do sprawozdania, 

- sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej 

w Pacynie za 2013 rok – załącznik nr 2 do sprawozdania. 
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Załącznik nr 1 

                                             do sprawozdania  

                                                 z dnia 26.02.2014 r. 

                                                                                                                     

Dyrektora Gminnej Biblioteki 

                                                     Publicznej w Pacynie 

                                                          z działalności za 2013 r. 

 

Gminna Biblioteka  Publiczna w Pacynie oraz jej filia w Skrzeszewach pełnią 

istotną funkcję kulturotwórczą w życiu społecznym mieszkańców. Choć 

nadrzędnym celem działalności obu bibliotek jest udostępnianie zasobów 

bibliotecznych, to ich przeznaczenie nie ogranicza się jedynie do tego zadania, 

będącego samo przez się oczywistością -  biblioteka umożliwia również swoim 

czytelnikom korzystanie „na miejscu” z  dostępnych zbiorów,  służy pomocą  

w znalezieniu odpowiednich publikacji oraz aktywnie poszerza swoją 

działalność o inne cele. 

Księgozbiór biblioteki składa się nie tylko z książek zaliczanych do literatury 

pięknej (polskiej i obcej),  znaczną jej część stanowi niebeletrystyka: literatura 

popularno-naukowa, literatura dla dzieci i młodzieży, słowem, w bibliotece 

gromadzone są zbiory ze wszystkich dziedzin wiedzy. Pomagają one  

w kształceniu ogólnym, zawodowym, specjalistycznym  w krzewieniu  

i szerzeniu kultury. Warto również pamiętać i o tym, że lektura książki wciąż  

pełni doskonałą formę rozrywki, czytamy dla przyjemności. 

GBP w Pacynie jest pożyteczną instytucją publiczną, której działalność jest 

zauważalna przez mieszkańców gminy. Kreuje pozytywną rzeczywistość, 

przyciąga nowościami. W bibliotece czytelnik spotyka się z zainteresowaniem  

i przyjazną atmosferą. W dobie Internetu i audiobooków bibliotekę wciąż licznie 

odwiedzają młodzi ludzie. 

Księgozbiór GBP i filii liczy około 17194 woluminów. W skład ten wchodzą 

słowniki, encyklopedie, podręczniki akademickie, kompendia wiedzy, 

informatory oraz bogata literatura piękna. Biblioteka posiada również obszerną 
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literaturą przedmiotową takich dziedzin jak: marketing i zarządzanie, prawo, 

psychologia, pedagogika, socjologia, historia, turystyka, geografia, filozofia, 

religia, zdrowie. Zasoby biblioteki doskonale odpowiadają na   potrzeby dzieci  

i młodzieży szkolnej – posiadamy lektury i ich opracowania. 

W roku 2013 biblioteka zarejestrowała  409 czytelników (87 – filia  

w Skrzeszewach; 322 – GBP w Pacynie). Odwiedziło nas 2718 osób (637 – 

filia; 2081 – GBP). Łącznie wypożyczono 6320 publikacji (1116 filia; 5204 – 

GBP). Dokładny podział przedstawia się następująco: literatura piękna dla 

dorosłych stanowiła 3895 wypożyczeń (529 – filia; 3366 - GBP), literatura dla 

dzieci i młodzieży 1522 (587 – filia; 935 – GBP), literatura niebeletrystyczna – 

711 wypożyczeń w GBP w Pacynie. Z księgozbioru podręcznego, na miejscu,  

w czytelni udostępniono 361 woluminów. 

Biblioteka Gminna przy zakupie książek bacznie obserwuje rynek wydawniczy, 

jednak nie pozostaje też obojętna na preferencje i gust swoich czytelników, 

przeciwnie – bierze pod uwagę zgłaszane przez nie propozycje i stara się 

zaspokajać w możliwie jak największej mierze ich potrzeby czytelnicze.  

Podobnie jak w roku ubiegłym dużym zainteresowaniem młodzieży cieszą się 

powieści z gatunku fantastyki.  

W roku 2013 GBP w Pacynie zakupiła publikacje następujących działów: 

literatura piękna dla dorosłych – 188 książek, książki dla dzieci – 98.W filii 

zakupiono ogółem 239 książek, z czym dla dzieci liczba ta wynosiła 115, dla 

dorosłych 124. 

W roku 2013 w księgozbiorze przybyło ogółem 596 woluminów. Zakupionych 

zostało  510 pozycji.  Ze środków organizatora liczba ta wyniosła  238,  

natomiast ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego  - 272. 

Otrzymaliśmy 86 woluminów po zlikwidowanej bibliotece  w Skrzeszewach. 

Biblioteka prowadzi również rejestr ubytków, tzn. sukcesywnie usuwa ze 

swoich zasobów książki, których stan fizyczny uległ znacznemu zniszczeniu  
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i nie pozwala na dalsze użytkowanie oraz takich, których treść się 

zdezaktualizowała, stały się więc one bezwartościowe.  

W roku 2013 obie biblioteki zarejestrowały 1752 wejścia (filia – 176 odwiedzin; 

GBP w Pacynie – 1576). 

W filii w Skrzeszewach najliczniejszą grupę czytelniczą,  według kryterium 

wieku i zajęcia,  stanowiły dzieci w przedziale 6 – 12 lat, ich liczba wyniosła 28; 

według zajęcia natomiast „D” (31) i „M” (18). Te W kategorii wiekowej do lat 

15 zarejestrowano 47 osób, ogółem zaś 87. Dane te niezbicie poświadczają sens 

funkcjonowania jednostki, jaką jest filia BG w Skrzeszewach. Jest potrzebna 

dzieciom w wieku przedszkolnym, gdyż to właśnie ta grupa stanowi 

najliczniejsze grono jej czytelników. Dzięki bibliotece istnieje możliwość 

podejmowania działań z zakresu edukacji, wychowania  i kultury oraz 

stworzenia warunków do zaszczepiania u najmłodszych zainteresowania 

książką. 

Nieco inaczej kwestia ta wygląda w GBP w Pacynie. Najwięcej czytelników 

stanowią emeryci ,młodzież, o i osoby pracujące. 

W filii największym zainteresowaniem cieszą się oczywiście książki dla dzieci, 

a wśród nich w szczególności R. Wejnera „Kruk i lis”, Konik polny i mrówki, 

„Królewna Śnieżka”, książki J. Papuzińskiej, J. Porazińskiej, seria książek 

Mądra Mysz („Mam przyjaciela Policjanta”, „Zuzia idzie do szpitala”), seria 

Mała Diewczynka i Mały Chłopiec („Ciężarówka Czarka”, E. Beamota czy 

„Liza bawi się w szkołę”, „Zuzia bawi się w sklep”, „Motor Marka”), seria 

Samochodzik Franek  Wójcika („Przygoda w mieście”, „Na lotnisku”). 

Najmłodsi chętnie sięgają też po książki Z. Staneckiej i M. Oklejak, np.  „Basia  

i telewizor”, „Basia i biwak”. Dorośli czytelnicy   sięgają  przede wszystkim po 

powieści z gatunku literatury kobiecej: B. Rybałtowskiej „Magia 

przeznaczenia”, „Przypadek sprawił”, K. Grocholi, I. Jung „Chuliganka”,  

K. Wilczyńskiej „Ta druga”, M. Osy „Nalewka zapomnienia”, ale też i po Pilcha 

„Pod Mocnym Aniołem” i powieść psychologiczną I. Sowy „Azyl”. Inne książki 
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cieszące się niemniejszą popularnością to na przykład: „Cztery pory lata”  

R. L. Górskiej, „Miłość, zazdrość i arszenik” A. Zawadzkiej, „Drzwi do piekła” 

M. Nurowskiej, „Przepis na życie A. Pilaszewskiej, „Szczęście spod igły” 

Kruszewskiej. Z powieściopisarzy obcych najczęściej sięgano po L. Kurlanda 

(Czas na marzenia), S. Monteliare (Dom nad morzem), M. Leroy’a 

(Kolaborantka), T. Medeirosa, B. Krahm. 

Czytelnicy GBP w Pacynie swoje zainteresowania czytelnicze nakierowali  

w znacznej mierze na powieść obyczajową. Najczęstszą lekturą cieszyły się 

pozycje takie jak: „Linia życia” czy „Bez mojej zgody” J. Picoulta, „Droga do 

raju”, „Ogród letni”  P. Simonsa. Poczytność zdobyły także książki z Czarnej 

Serii: Borjlinda „Przypływ”, Reolondo „Niewidzialny strażnik”, C. Lackberga 

„Syrenka”, „Kamieniarz”, powieści kryminalne T. Gerritsena, A. Kava, książki 

C. Cedera, E. Jamesa, Smith’a „Odgłos gromu”, Sparks’a  „Na ratunek”, 

„Wybór”, R. Cook’a  „Zachowaj spokój, „Zaraza”, D. Morrell’a „Obrońca”,  

M. Puzo „Sycylijczyk”, Kontz’a, popularno-naukowe S. Niceja „Kresowa 

Atlantyda”, „Ogród snu i pamięci”, powieści podróżnicze W.Cejrowskiego, 

B.Pawlikowskiej, W.Jagielskiego „Dobre miejsce do umierania”. Podobnie jak 

w roku ubiegłym często sięgamy po  fantastykę, np.A. Sapkowskiego,  

S. Mayer’a. Z autorów  polskich warto wymienić K. Michalak, M. M.Ulatowską 

„Całkiem nowe życie”, R. Czarnecką „Pożegnanie z ojczyzną”, B. Rybałtowską. 

Dzieciom w GBP w Pacynie przypadły do gustu zwłaszcza Krecik i myszka 

Zdenka Millera, książki G. Kasdepke „Kuba i Buba”, seria Mądra Mysz, książki 

z serii Pan Kuleczka, Bolek i Lolek .Bajki z różnych stron świata (np. arabskie, 

japońskie). Najmłodsi polubili także książki R. Piątkowskiej „wieloryb”, 

„Lemoniadowy ząb” czy „Cukierki”. 

Biblioteka prowadzi działania wykraczające poza wypożyczanie książek  

i aktywnie uczestniczy w życiu lokalnej społeczności. Zaznacza swoją obecność 

zwłaszcza wśród najmłodszych czytelników – dzieci w wieku przedszkolnym.  
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Większość inicjatyw, z którymi wychodzi do czytelników Gminna Biblioteka 

Publiczna w Pacynie, wymaga nie tylko odpowiedniej organizacji, ale też  

i odpowiedniego miejsca, tzn. dużej przestrzeni. Lokalizacja filii bibliotecznej  

w Skrzeszewach doskonale sprzyja takim rozwiązaniom. Stwarza takie warunki, 

gdyż znajduje się budynku  przedszkola. Tamtejsza sala gimnastyczna może 

pomieścić dużą liczbę osób, można w niej zorganizować wystawy książek, prac 

dzieci, konkursy, spotkania autorskie. 

Rok 2013 był rokiem Juliana Tuwima i  w ramach promocji twórczości tego 

autora biblioteka prowadziła akcję  mającą na celu zapoznanie najmłodszych  

z sylwetką i z utworami tego poety. 18 lutego w filii bibliotecznej odbyła się 

wystawa książek dla dzieci tego autora, zaś 11 marca miało miejsce czytanie  

i inscenizacja wierszy Tuwima. W okresie świątecznym biblioteka przygotowała 

wystawę oraz aukcję kart wielkanocnych wykonanych przez dzieci  

z przedszkola. W ramach ogólnopolskiej akcji „Cała Polska czyta dzieciom”  

w bibliotece zorganizowano czytanie dzieciom wierszy Tuwima i Brzechwy.  

16 marca odbył się konkurs plastyczny „Ilustracja do wybranego wiersza  

J. Tuwima”, w którym wzięło udział piętnaścioro dzieci.  W maju biblioteka 

zorganizowała dla przedszkolaków wycieczkę do Młodzieżowego Domu 

Kultury w Płocku. Grupa dzieci licząca 14 osób miała okazję wziąć udział w 

zajęciach plastycznych, muzycznych i ruchowych oraz zabawie z użyciem 

języka angielskiego. Po zakończonych spotkaniach nastąpiła prezentacja prac 

plastycznych wykonanych przez dzieci oraz wyłonienie zwycięzców konkursu 

plastycznego. Pobyt w MDK udowodnił doskonale, że dzieci poprzez zabawę 

wiele mogą się nauczyć oraz że taka forma nauki sprawia im ogromną 

przyjemność.  

 28 maja w GBP Pacynie był zaproszony pisarz Wiesław Drabik. Na spotkaniu  

z autorem książek dla dzieci uczestniczyło 60 dzieci. Obecność pisarza spotkała 

się z dużym zainteresowaniem ze strony najmłodszych  - od razu zapałały 

sympatią do gościa i łatwo nawiązały z nim kontakt. O pozytywnym odbiorze 
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pisarza przez dzieci dowodzi ich chęć uczestniczenia w konkursach, grach, 

pogawędkach z jego udziałem oraz ich zaangażowanie.  

W maju (29.05.) odbył się także międzyprzedszkolny konkurs recytatorski pt. 

„W krainie wierszy Tuwima”. Wzięły w nim udział dzieci w wieku 

przedszkolnym z Pacyny, Luszyna i Skrzeszew. Zwycięzcom konkursu zostały 

wręczone nagrody książkowe ufundowane przez bibliotekę w Pacynie. 

Pozostałe dzieci również otrzymały nagrody. Zakupiono je za pieniądze 

pochodzące ze sprzedaży kart Wielkanocnych. 

 

W czerwcu zorganizowano dla dzieci  wycieczki do kina na film Mambo, Lula  

i Piraci . 

W czasie letnich wakacji w filii Biblioteki Gminnej w Skrzeszewach odbywały 

się spotkania dla dzieci. Przebiegały one pod hasłem „ LATO  

W BIBLIOTECE”. Naszych najmłodszych zaprosiliśmy na trzy tygodnie dobrej 

zabawy. Zajęcia odbywały się codziennie od 9:00 do 14:00, uczestniczyło  

w nich 16 dzieci w wieku od 5 do 13 lat. Zajęcia były podzielone na różnorodną 

tematykę: poniedziałki z filmem dla dzieci (prezentacja filmów i bajek, np. 

„Camp rock”, „Franklin”, „Kopciuszek”); wtorki z literaturą (głośne czytanie 

książek lub ich fragmentów, prezentacja ciekawej lektury na czas wakacji, 

czytanie baśni  tych znanych i mniej znanych – z różnych stron świata); środy  

z kolorami (malowanie farbami, wykonywanie prac z bibuły, nauka techniki 

wizażu, wycinanki, praca z wykorzystaniem materiałów wtórnych, nauka 

techniki collage); czwartki z myśleniem ( rozwiązywanie zagadek, rebusów), 

kalamburów, gry i zabawy stolikowe – puzzle, warcaby, turniej gier 

planszowych); piątki z naturą, sportem i piosenką (gry, zabawy na powietrzu). 

Dla uczestników zakupione zostały materiały piśmiennicze i plastyczne (bloki 

rysunkowe, wycinanki, kleje, farby, pędzle, kredki, bibuły), gry planszowe, 

które pomogły uatrakcyjnić spotkania. Prace plastyczne powstałe podczas zajęć 

można było podziwiać  na wystawie w bibliotece. Każdego dnia dzieci 
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otrzymywały słodki poczęstunek, owoce, napoje. Na zakończenie spotkań każdy 

uczestnik otrzymywał drobny upominek. 

W filii w Skrzeszewach w okresie przedświątecznym zorganizowano wystawę 

zrobionych przez dzieci kart bożonarodzeniowych. Biblioteka zadbała też  

o rozbudzenie u najmłodszych nastroju świątecznego poprzez czytanie dzieciom 

krótkich utworów o tematyce świątecznej oraz wspólne śpiewanie kolęd.  

Nowości zostały zakupione w księgarniach internetowych” Azymut”, „Bonito” 

i”Sprzedaż dobrej książki”. Każda nowo zakupiona książka przed trafieniem na 

półkę musi przejść kilka niezbędnych procedur. Należy opieczętować ją na 

trzech stronach, nadać książce numer akcesji oraz wpisać rok jej zakupu. 

Książki zostają wpisane do księgi inwentarzowej księgozbioru, a w nim 

otrzymują numer i zostają przyporządkowane poszczególnym działom. Książka 

uzyskuje ponadto kartę katalogową w programie MAK, do każdej trzeba 

również utworzyć  kartę oraz zadbać o jej oprawienie. Biblioteka posiada 

komputer przeznaczony do prowadzania i opracowywania zakupionych 

publikacji. Na bieżąco prowadzi analizę czytelnictwa oraz systematycznie 

wprowadza opisy książek do katalogu bibliotecznego programie MAK. 

Pracownik biblioteki brał udział w szkoleniach zawodowych. Pozwoliły mu one 

zdobyć nowe kompetencje oraz wymienić cenne doświadczenia z innymi 

uczestnikami tychże szkoleń.  

Do przygotowania sprawozdań niezbędne jest prowadzenie dzienników, 

rejestrów, ksiąg inwentarzowych, zeszytów oraz gromadzenie informacji, które 

pozwolą w wiarygodny sposób zaprezentować pracę biblioteki. 
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                                                                        Załącznik Nr 2 

do sprawozdania  

z dnia 25 lutego 2013 roku 

Dyrektora Gminnej Biblioteki 

Publicznej w Pacynie 

z wykonania planu finansowego 

za 2013 rok 

 

 

Zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu 

działalności kulturalnej z dnia 25 października 1991 roku, Dz. U. z 2001 roku 

Nr 13, poz. 123, podstawą działalności instytucji kultury jaką jest Gminna 

Biblioteka Publiczna w Pacynie jest plan działalności, który jest planem  

o charakterze rzeczowo - finansowym. 

Sprawozdanie z wykonania części finansowej planu zgodnie z art. 265, pkt 2 

ustawy o finansach publicznych winno być w szczegółowości nie mniejszej niż  

w planie finansowym, więc obejmować powinno wykonanie planu przychodów  

i kosztów oraz dane  na temat środków pieniężnych. 

Uchwałą budżetową Nr XXV/134/2012 Rady Gminy Pacyna  

z dnia 28 grudnia 2012 roku została przyznana dotacja podmiotowa dla Gminnej 

Biblioteki Publicznej w Pacynie na 2013 rok w wysokości 100.000,00 zł. 

Dotacja podmiotowa od organizatora stanowiła główne źródło finansowania 

biblioteki. Na tej bazie opierała się cała działalność jednostki. 

 

Poniżej przedstawiona jest realizacja planu finansowego Gminnej 

Biblioteki Publicznej w Pacynie za 2013 rok po zmianie dokonanej 

zarządzeniem Nr 2 Dyrektora z dnia 31 sierpnia 2013 roku. 

                                        

Poz. Wyszczególnienie Plan na 

2013 rok 

Wykonanie 

za  

 2013 rok 

% 

wykonania 

   

1 2 3 4 5    

A. PRZYCHODY OGÓŁEM 108.500,00 108.501,34 100,00    
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1. Przychody własne x x x    

1.1. Przychody ze sprzedaży usług x x x    

1.2. Przychody ze sprzedaży 

materiałów 

x x x    

2. Dotacje 104.500,00 104.500,00 100,00    

2.1. Od organizatora 

(dotacja podmiotowa z budżetu 

Gminy Pacyna) 

 

100.000,00 

 

100.000,00 

 

100,00 

   

2.2. Inne 

(dotacja z Biblioteki Narodowej  

w Warszawie z przeznaczeniem na 

zakup nowości wydawniczych do 

biblioteki) 

4.500,00 4.500,00 100,00    

3. Przychody finansowe 

(odsetki od środków na rachunku 

bankowym) 

x 1,34 x    

4. Pozostałe przychody operacyjne 4.000,00 4.000,00 100,00    

B. KOSZTY WEDŁUG 

RODZAJÓW 
z tego: 

108.500,00 108.109,14 99,64    

1. Amortyzacja 

z tego: 
9.600,00 9.563,16 99,62    

1.1. Środki trwałe umarzane stopniowo x x x    

1.2. Wartości niematerialne i prawne 

umarzane stopniowo 

x x x    

1.3. Pozostałe  środki trwałe umarzane 

oraz wartości niematerialne i 

prawne umarzane jednorazowo 

x x x    

1.4. Zbiory biblioteczne 9.600,00 9.563,16 99,62    

2. Zużycie materiałów 2.400,00 2.357,13 98,21    

3. Zużycie energii x x x    

4. Usługi obce 

z tego: 
1.500,00 1.351,09 90,07    

4.1. Usługi telekomunikacyjne  

i pocztowe  

1.250,00 1.112,22 88,98    

4.2. Pozostałe usługi obce  250,00 238,87 95,55    

5. Wynagrodzenia 76.200,00 76.062,85 99,82    

5.1. Osobowe 

(wynikające z umowy o pracę) 

75.758,00 75.620,85 99,82    

5.2. Bezosobowe 

(wynikające z umowy zlecenia  

z osobą obcą) 

442,00 442,00 100,00    

6. Ubezpieczenia i inne świadczenia 

na rzecz pracowników 

z tego: 

17.400,00 17.388,30 99,93    

6.1. Pozostałe świadczenia na rzecz 

pracowników nie zaliczane do 

wynagrodzeń 

 

x x x    
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6.2. Składki na ubezpieczenia 

społeczne i Fundusz Pracy 

(od wynagrodzeń pracowników) 

15.485,62 15.473,92 99,92    

6.3. Odpisy na zakładowy Fundusz 

Świadczeń Socjalnych 

1.914,38 1.914,38 100,00    

7. Podatki i opłaty administracyjne 

obciążające koszty 

(ubezpieczenie majątkowe 

wyposażenia) 

x x x    

8. Podróże służbowe 

(delegacje) 
1.250,00 1.236,61 98,93    

9. Pozostałe koszty 150,00 150,00 100,00    

C. WYNIK FINANSOWY 
(poz.A-poz.B) 

x 392,20 x    

D. INWESTYCJE x x x    

E. ŚREDNIOROCZNA 

LICZBA 

ZATRUDNIONYCH  
(w przeliczeniu na pełne etaty) 

x 2 x    

 

Plan przychodów został wykonany w 100,0%, co stanowi kwotę 

108.501,34 zł. Na przychody, poza dotacją z budżetu Gminy Pacyna wpłynęły 

środki z Biblioteki Narodowej w Warszawie w ramach Programu Biblioteki 

Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do biblioteki” w kwocie 4.500,00 zł, 

pozostałe środki z lat ubiegłych w kwocie 4.000,00 zł, odsetki od środków na 

rachunku bankowym w kwocie 134 zł. 

 

Wykonując zadania statutowe Gminna Biblioteka Publiczna w Pacynie 

poniosła w 2013 roku koszty w kwocie 108.109,14 zł, co stanowi 99,64% planu. 

Zgodnie z postanowieniem par. 2 statutu Gminna Biblioteka Publiczna  

w Pacynie oraz Filia Skrzeszewy prowadząc działalność w zakresie edukacji, 

upowszechniania kultury i tradycji oraz wychowania korzysta na zasadzie 

użyczenia z pomieszczeń, ogrzewania i innych mediów oraz urządzeń budynku 

Urzędu Gminy oraz budynku komunalnego Gminy po byłej Szkole 

Podstawowej w Skrzeszewach, co zmniejsza  koszty funkcjonowania placówki. 
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Największą pozycją kosztów są wydatki osobowe, wyniosły kwotę: 

93.451,15 zł, co stanowi 99,84% całości kosztów, w tym: 

- wynagrodzenia osobowe wyniosły kwotę – 75.620,85 zł 

- wynagrodzenia bezosobowe wyniosły kwotę – 442,00 zł 

- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy wyniosły kwotę – 

15.473,92 zł 

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł kwotę –  

1.914,38 zł . 

 

Na uzupełnienie księgozbioru oraz zakupy nowości wydawniczych 

przeznaczono kwotę 9.563,16 zł. Pozostałe wydatki  rzeczowe  stanowią kwotę 

5.094,83 zł. Według struktury rodzajowej kosztów przeznaczono je na: 

- zużycie materiałów (co obejmuje zakup materiałów biurowych, druków, 

artykułów papierniczych, prenumeraty czasopism, znaczków, środków 

czystości, materiałów malarskich, książek na nagrody) kwotę 2.357,13 zł, 

- usługi obce, (dotyczą rozmów telefonicznych, wykonania odbitek, malowania 

pomieszczeń Filii w Skrzeszewach) kwotę 1.351,09 zł, 

- podróże służbowe i ryczałt samochodowy, szkolenia kwotę 1.386,61 zł, 

 

Na dzień 31 grudnia 2013 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Pacynie 

zamknęła się dodatnim wynikiem finansowym w kwocie 392,20 zł.  

 

Realizując zadania publiczne kierowano się zasadą racjonalnego 

gospodarowania środkami. Zaciągano zobowiązania w granicach przychodów. 

Na dzień 31 grudnia 2013 roku jednostka nie posiada żadnych zobowiązań. 

 

Rachunek bieżący Gminnej Biblioteki Publicznej jest prowadzony  

w Banku Spółdzielczym Mazowsze Oddział Pacyna, który wykazał na koniec 

roku 2013 środki w kwocie 13.027,43 zł. Środki te mają pokrycie w funduszu 
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podstawowym w wysokości 12.635,23 zł i dodatnim wynikiem finansowym za 

2013 rok w kwocie 392,20 zł 

 

Sporządzenie sprawozdania finansowego z działalności jednostki jest 

wyrazem realizacji zasady kontynuacji działania. 

Zasada ta zobowiązuje również naszą jednostkę do wzięcia pod uwagę 

informacji jakie dostarcza sprawozdanie przy planowaniu przedsięwzięć na 

2014 rok i lata następne. 

Z uwagi na potrzeby nie tylko istnienia, ale także rozwoju Gminnej Biblioteki 

Publicznej w Pacynie czynione są starania w kierunku pozyskania środków ze 

źródeł innych niż dotacja organizatora. 

 

 

 

 

 

 

 


