Zarządzenie Nr 12/2007
Wójta Gminy Ostrowice
z dnia 19 marca 2007 roku
w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania planu finansowego
Biblioteki Publicznej Gminy Ostrowice za rok 2006.
Na podstawie art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach
publicznych /Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006
r. Nr 45, poz. 319 i Nr 104, poz. 708/ oraz art. 61, ust. 3 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214,
poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Nr 177, poz. 1725;
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz.1759; z 2005 r. Nr
172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128/, zarządza się, co
następuje:
§ 1. Przedkłada się sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Biblioteki Publicznej Gminy Ostrowice za rok 2006 zamykające się kwotami:
1) Przychody:
plan

-

111 330,00 zł

wykonanie

-

110 234,24 zł

plan

-

111 330,00 zł

wykonanie

-

110 212,93 zł

zgodnie z załącznikiem
2) Wydatki:

zgodnie z załącznikiem

3) Pozostałość środków na koniec roku 21,31 zł.
§ 2. Sprawozdanie przedkłada się Radzie Gminy.
§ 3. Informacja o wykorzystaniu środków Biblioteki Publicznej Gminy
Ostrowice zostanie udostępniona mieszkańcom gminy poprzez wywieszenie na
tablicy ogłoszeń.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega
ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Wójt Gminy
Wacław Micewski
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Załącznik
Do Zarządzenia Nr 12/2007
Wójta Gminy Ostrowice
z dnia 29 marca 2007 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej
Gminy Ostrowice za rok 2006

Przychody
Plan

-

111 330,00 zł

Wykonanie

-

110 234,24 zł

Wskaźnik % realizacji

-

99

w tym otrzymane dotacje:
- z Urzędu Gminy Ostrowice

-

98 900,00 zł

- od Fundacji Wspomagania Wsi w ramach konkursu „Pożyteczne Ferie” na realizację
projektu „Brzozowe wyrabianie”

-

1 800,00 zł

- od Fundacji Rozwoju Dzieci im. J.A. Komeńskiego w ramach konkursu
„Szansa dla najmłodszych” na realizację projektu „To właśnie ja”

-

4 000,00 zł

- ze środków finansowych Biblioteki Narodowej

-

5 530,00 zł

Odsetki od środków na rachunku naliczone przez bank

-

4,24 zł

Wydatki
Plan

-

111 330,00 zł

Wykonanie

-

110 212,93 zł

Wskaźnik % realizacji

-

Pozostałe środki na koniec okresu sprawozdawczego

99
-

21,31 zł

Poniesione wydatki zadaniowo ilustruje poniższe zestawienie:
- wydatki osobowe

-

65 500,88 zł

3

- składki ZUS- zakład i Fundusz Pracy

-

12 076,71, zł

- zakup książek

-

13 750,56 zł

- wydatki rzeczowe, w tym zakup prasy i zakup komputera

-

14 655,79 zł

- usługi telekomunikacyjne, pocztowe, p-poż, szkolenia i obsługa rachunku bankowego

-

3 656,65 zł
- delegacje

-

572,34 zł

Omawiany okres sprawozdawczy zakończono odnotowując następujące dane
statystyczne. Ogółem zarejestrowano 575 czytelników / 345 w Ostrowicach, 230 w Nowym
Worowie.
Czytelnicy Ci dokonali 16 279 wypożyczeń, a były to następujące wypożyczenia:
8913 wypożyczeń książek na zewnątrz,
3135 wypożyczeń książek na miejscu,
1268 wypożyczeń czasopism na zewnątrz,
2963 wypożyczenia czasopism na miejscu.
Zakupiono natomiast 686 woluminów, w tym:
238 woluminów literatury pięknej dla dzieci,
213 woluminów literatury pięknej dla dorosłych,
235 woluminów literatury popularno-naukowej.
Biblioteka w dalszym ciągu dokonuje zakupu książek zgodnie z potrzebami naszych
czytelników, a one potwierdzają silny związek książki z procesami edukacyjnymi. Stąd, też
wynika duży procent zakupu literatury popularno-naukowej. Z biblioteki korzystają
czytelnicy edukujący się zaocznie. Uczą się oni na nowo utworzonych kierunkach typu:
informatyka, marketing i zarządzanie, resocjalizacja i inne. Nowe potrzeby czytelników
dyktują zakupy literatury do naszych bibliotek stąd około 35% zakupu to literatura popularnonaukowa.
W omawianym okresie sprawozdawczym biblioteka zakupiła 686 woluminów na
kwotę 13 750,56 zł, w tym dokonano zakupu książek ze środków finansowych Biblioteki
Narodowej na kwotę 5 512,79 zł, które to biblioteka otrzymała w ramach dotacji celowej.
Ponadto biblioteka pozyskała 56 woluminów z darów na kwotę 402,00 zł.
W omawianym okresie sprawozdawczym zorganizowaliśmy ferie z biblioteką
w Ostrowicach i Nowym Worowie. Z oferty ferii pod hasłem „Brzozowe wyrabianie”
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korzystało w dwóch miejscowościach dziennie 58 dzieci. Ferie były adresowane do dzieci
czytających i nie czytających w bibliotekach. Zadaniem bibliotek było dostarczenie dzieciom
pouczającej rozrywki, rozwoju intelektualnego oraz uświadomienie, że czytanie to
przyjemności. Ferie zostały sfinansowane z dotacji od Fundacji Wspomagania Wsi w kwocie
1 800,00 zł w ramach konkursu „Pożyteczne ferie 2006”.
Dnia 09.06.2006 r. dobiegł koniec programu „Szansa dla najmłodszych”
organizowanego przez Bibliotekę Publiczną Gminy Ostrowice. Zajęcia odbywały się w Filii
Biblioteki w Nowym Worowie, dzięki wsparciu finansowemu z Fundacji Rozwoju Dzieci im.
J.A. Komeńskiego na kwotę 4 000,00 zł. Głównym efektem dotacji były półroczne zajęcia
zabawowo-edukacyjne, prowadzone dwa razy w tygodniu, dla dzieci w wieku od 5 lat,
z zapewnieniem wszystkich materiałów pomocniczych bez nakładów finansowych ze strony
rodziców. Działania biblioteki miały również na celu zaangażowanie rodziców lub
najbliższych członków rodziny w pozaszkolne życie dzieci, widoczne w rozbudzeniu ich
zainteresowania własnymi dziećmi, poprzez wspólny udział w kuligu, zabawie karnawałowej,
grillowaniu, czy podczas uroczystości z okazji Dnia Matki.
Zrealizowany projekt rozwinął i ukształtował indywidualne zdolności dzieci podczas
malowania prac farbami pastelowymi, plakatowymi, na szkle, kredkami zwykłymi
i świecowymi, poznania sztuki wyplatania z wikliny i techniki kolażu, robienia plecionych
pojemników z kolorowego papieru na przybory na biurko, palm wielkanocnych, kwiatów
z bibuły, formowania z plasteliny zwierzątek domowych, uważnego słuchania głośnego
czytania bajek i wierszy i wiele innych.
Bezpośredni beneficjenci ferii poczuli się dowartościowani, nauczyli się pracy
w grupie i kulturalnego istnienia w tej grupie bez używania agresji o czym im skutecznie
przypomniało podpisane porozumienie na początku ferii. Główny celem zajęć było atrakcyjne
wypełnienie czas wolnego i został spełniony w 100 %, czas wypełniony wielce pożyteczne,
a radości było przy tym wiele.
W miesiącu czerwcu nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu na „Najaktywniejszego
czytelnika” w Gminie Ostrowice, którego celem było promowanie czytelnictwa wśród dzieci
w wieku szkolnym. Powyższy konkurs przebiegał dwuetapowo zarówno w Ostrowicach jak
i w Filii Biblioteki w Nowym Worowie. Wszyscy laureaci konkursu otrzymali nagrody
ksiązkowe.
Istotnym punktem działalności biblioteki w 2006 roku był duży wkład pracy
w przygotowanie imprez gminnych takich jak: festyny rekreacyjno-sportowe, przygotowanie
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stoiska promującego Gminę Ostrowice na Dożynkach Powiatowych w Kaliszu Pom. oraz
udział biblioteki w przygotowaniu Dożynek Gminnych.
Z racji, że pozyskiwanie środków finansowych odbywa się z dużym wyprzedzeniem,
to w miesiącu październiku 2006 roku złożyliśmy dwa wnioski dotyczące projektów na
zorganizowanie ferii zimowych 2007 dla dzieci w Ostrowicach i Nowym Worowie na kwotę
2 000,00 zł każdy. Starania zakończyły się powodzeniem, przyznano ogółem 4 000,00 zł do
realizacji w 2007 roku.
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