Załącznik
Do Zarządzenia Nr 22/2007
Wójta Gminy Ostrowice
z dnia 28 sierpnia 2007 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej
Gminy Ostrowice za I półrocze 2007 r.
Przychody
Plan

-

110 000,00 zł

Wykonanie

-

53 601,00 zł

Wskaźnik % realizacji

-

49

w tym otrzymane dotacje:
- z Urzędu Gminy Ostrowice

-

49 600,00 zł

- od Fundacji Wspomagania Wsi w ramach konkursu „PoŜyteczne ferie 2007” - 4 000,00 zł
Odsetki od środków na rachunku naliczone przez bank

-

1,00 zł

Wydatki
Plan

-

110 000,00 zł

Wykonanie

-

53 423,00 zł

Wskaźnik % realizacji

-

49

Pozostałe środki na koncie okresu sprawozdawczego -

178,00 zł

Główniejsze pozycje wydatków budŜetu w I półroczu 2007 r. to:
- wydatki osobowe i pochodne

-

23 960,00 zł

- składki ZUS - zakład i Fundusz Pracy

-

13 832,00 zł

- zakup ksiąŜek

-

3 485,00 zł

- wydatki rzeczowe, w tym zakup prasy

-

7 342,00 zł

- usługi telekomunikacyjne, pocztowe

-

2 617,00 zł

- p-poŜ, szkolenia i obsługa rachunku bankowego - delegacje

-

1 554,00 zł
633,00 zł

Omawiany

okres

sprawozdawczy

zakończono

odnotowując

następujące

dane

statystyczne. Ogółem zarejestrowano 464 czytelników / 236 w Ostrowicach, 228 w Nowym
Worowie.

Czytelnicy Ci dokonali 8671 wypoŜyczeń, a były to:


4054 wypoŜyczeń ksiąŜek na zewnątrz,



2247 wypoŜyczeń ksiąŜek na miejscu,



1119 wypoŜyczenia czasopism na zewnątrz,



1251 wypoŜyczeń czasopism na miejscu.

Zakupiono natomiast 202 woluminów, w tym:


40 woluminów literatury pięknej dla dzieci,



94 woluminów literatury pięknej dla dorosłych,



68 woluminów literatury popularno-naukowej.

Biblioteka w dalszym ciągu dokonuje zakupu ksiąŜek zgodnie z potrzebami naszych
czytelników, a one potwierdzają silny związek ksiąŜki z procesami edukacyjnymi. Stąd, teŜ
wynika większa liczba zakupionych woluminów 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 ponad 35% zakupu to literatura popularnonaukowa.
W

omawianym

okresie

sprawozdawczym

zorganizowano

ferie

z

biblioteką

w Ostrowicach i Nowym Worowie. Z oferty ferii korzystało w dwóch miejscowościach dziennie
57 dzieci. Ferie były adresowane do dzieci czytających i nie czytających w bibliotekach.
Zadaniem bibliotek było dostarczenie dzieciom pouczającej rozrywki, rozwoju intelektualnego
oraz uświadomienie, Ŝe czytanie to wiele przyjemności. Tegoroczne ferie zostały sfinansowane
z dotacji od Fundacji Wspomagania Wsi w kwocie 4 000,00 zł w ramach konkursu „PoŜyteczne
ferie 2007”.
Celem, który został osiągnięty poprzez realizację ferii w Nowym Worowie było
poŜyteczne wypełnienie czasu wolnego oraz zorganizowanie warsztatów taneczno-teatralnych.
W pierwszym tygodniu ferii zostały rozdane role dla młodych aktorów. Rodzice i dziadkowie
wspólnie ze swoimi dziećmi przygotowali stroje, wykonali atrybuty poszczególnych postaci oraz
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scenografie. Drugi tydzień został poświęcony próbom na scenie, charakteryzacji sceny. Zajęcia te
były przeplatane zabawami integracyjno-edukacyjnymi: strzał w dziesiątkę, zgaduj-zgadula, gry
stolikowe, malowanki, much i pająk, łabędzie pary, berek zamroŜony, itp. W tym tygodniu
równieŜ wykorzystano śnieŜną pogodę i zorganizowano dzieciom kulig do Hubertówki, gdzie
przy ognisku pieczono kiełbasę i popijano ciepłą herbatą. Codziennie wszystkie dzieci
otrzymywały słodki poczęstunek i herbatę. Dzieci zgodnie i aktywnie ze sobą współpracowały,
zdobyły nowe doświadczenia w obcowaniu poprzez sztukę teatralną, szybko weszły w rolę,
natomiast więcej czasu musieliśmy poświęcić nauce tańca. W zajęcia chętnie angaŜowali się
równieŜ rodzice i starsze rodzeństwo beneficjentów projektu. Projekt „Moje miejsce w rodzinie”
mocno i pozytywnie wpłynął na duchowy i emocjonalny rozwój osobowości dzieci i młodzieŜy,
jak równieŜ ich rodziców. Rozpropagowano małą sztukę teatralną.
Zrealizowanie tak poŜytecznego projektu ferii zimowych, jakim było „namalujmy nasze
ferie na szkle i płótnie” odbiło się pozytywnym echem w środowisku lokalnym. Bezpośredni
beneficjenci

projektu

poczuli

się

dowartościowani,

nauczyli

się

pracy

w

grupie,

odpowiedzialności za siebie kulturalnego innych. Nastąpiło pozytywne zacieśnienie kontaktów
rówieśniczych i zawiązały się trwałe przyjaźnie. Generalnie główny cel projektu został spełniony
w 100 %. Zainteresowanie nowymi technikami plastycznymi zostało rozbudzone, a efekty
mieszkańcy mogą oglądać w gablotach Urzędu Gminy. Czas wypełniono wielce poŜytecznie,
a radości było przy tym wiele co potwierdzają wyniki przeprowadzonej ankiety.
Rozpropagowano malowanie na szkle i tkaninie oraz działalność Fundacji Wspomagania Wsi.
Zdjęcia z przebiegu zajęć zostały umieszczone w gablocie, informacja o zrealizowaniu projektu
została umieszczona na stronie internetowej Urzędu Gminy Ostrowice/ adres strony internetowej
www.ostrowice.pl.
Działania biblioteki podczas ferii zimowych miały równieŜ na celu zaangaŜowanie
rodziców lub najbliŜszych członków rodziny w pozaszkolne Ŝycie dzieci, widoczne
w rozbudzeniu ich zainteresowania własnymi dziećmi.
W miesiącu czerwcu nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu na „Najaktywniejszego
czytelnika” roku szkolnego 2006/2007, którego celem było promowanie czytelnictwa wśród
dzieci w wieku szkolnym. PowyŜszy konkurs został rozstrzygnięty zarówno w Ostrowicach
i Filii Biblioteki w Nowym Worowie. Zwycięzcy otrzymali dyplomy i atrakcyjne nagrody
ksiąŜkowe, które zostały wręczone na zakończeniach roku szkolnego w poszczególnych
szkołach.
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W I półroczu 2007 roku w bibliotece odbywało staŜ czworo staŜystów, którzy prowadzili
zajęcia z dziećmi w świetlicach, w tym jedna staŜystka prowadziła punkt biblioteczny oraz
świetlicę w miejscowości Bolegorzyn.
DuŜy wkład pracy wnieśli pracownicy biblioteki i staŜyści w przygotowanie Warsztatów
Pisankowych, Majówki Rekreacyjno - Sportowej, wystawy poświęconej rodzimemu twórcy
ludowemu i zajęć kulturalno-rozrywkowych z dziećmi kaŜdego dnia otwarcia biblioteki.
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