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Sprawozdanie z działalności  
Biblioteki Publicznej Gminy Krzykosy 
za rok 2017  
 
 
 
 

 

1.Sieć biblioteczna. 

 Na terenie Gminy Krzykosy działają : 
Biblioteka Publiczna Gminy Krzykosy  
Filia Biblioteczna w Pięczkowie  
Filia Biblioteczna w Solcu  
Filia Biblioteczna w Sulęcinku  

  
 Lokalizacja: 

- Biblioteka w Krzykosach mieści się w lokalu o 
powierzchni  84 m2 
- Filia w Sulęcinku mieści się w lokalu o powierzchni    
55 m2  
- Filia w Pięczkowie mieści się w lokalu o powierzchni  
151 m2 
- Filia w Solcu mieści się w lokalu  prywatnym  o 
powierzchni  28 m2 
 
 

2.Księgozbiór. 
 
 Na dzień 31.12.2017r. księgozbiór ogółem wynosił 44 672 tomy. 
 W rozbiciu na działy: 
 

literatura piękna dla dzieci        -  12494 tomy 
literatura piękna dla dorosłych  -  19381 tomów 
literatura niebeletrystyczna       -  12 797 tomów 
 

 W roku 2017 ogółem zakupiono 628 tomów za kwotę zł 14 714,99 
Średnia cena zakupionej książki wynosiła  23,43 zł. 
W ramach Programu Wieloletniego ,,Narodowy Program Rozwoju 
Czytelnictwa ‘’ Priorytet 1- Zakup nowości wydawniczych do bibliotek 
publicznych ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa 



 

 

Narodowego pochodzących z budżetu państwa  BPG Krzykosy otrzymała 
dotacje celową  wysokości 8 808,00zł.  
Za tę dotacje zakupiono 373  książki.  
W rozbiciu na biblioteki zakupiono: 

w Krzykosach     293 tomy 
w Pięczkowie     108  tomów 
w Solcu              108  tomów 
w Sulęcinku       119 tomów 

Biblioteka i filie otrzymały ogółem 89  darów. Biblioteka  uczestniczyła w 
akcji skierowanej do bibliotek ,,Paczka literacka ‘’.W ramach tej akcji Fundacja  
Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego  oraz Wydawnictwo Angora  
przekazały  4 pakiety składające się z 21 książek  i 2 audiobooki  ( wartości 
3 499,08 zł). Biblioteka i filie posiadają także księgozbiór podręczny, 
udostępniany czytelnikom wyłącznie w lokalu biblioteki. Na miejscu w 
bibliotekach udostępniono ogółem 211 książek. 
  W roku 2017 wycofano ogółem 25 książek. BPG Krzykosy abonowała w 
2017roku 4 tytuły czasopism. Filie w Solcu i w Sulęcinku nie abonują 
czasopism. Filia w Pięczkowie abonuje 5 tytułów czasopism. Z czasopism 
mogą czytelnicy korzystać na miejscu oraz wypożyczać do domu. Na zewnątrz 
wypożyczono ogółem 171 czasopism(Krzykosy) a 97 ma miejscu (Pięczkowo). 
W roku 2017  nasze biblioteki odwiedziło ogółem 9 146  osób. Z czytelni 
internetowych skorzystały 1153 osoby. 
  

3. Czytelnicy. 
 
 W roku 2017  zarejestrowano ogółem 1097 czytelników. 
  Z tego: 

w Krzykosach   -   382 
w Pięczkowie   -   278 
w Solcu            -  170 
w Sulęcinku     -   267 

 

Struktura czytelników wg wieku: 

 
 1. -  do   5   lat  -     47 
 2. - 6 -   12  lat -    291 
 3. - 13 -  15 lat -    113 
 4. - 16 -  19 lat -      81 
 5. - 20 -  24 lat -      47 
 6. - 25 -  44 lat -    276 
 7. - 45 -  60 lat -    149  
 6. - pow. 60 lat -     93 

Struktura czytelników wg zajęcia: 
 

osoby uczące się  - 533 
osoby pracujące   - 345 

                              pozostali           - 219 



 

 

 
 
Czytelnicy stanowili  15,85 % mieszkańców naszej gminy. 
 

4.Wypożyczenia. 
 
 W roku 2017 wypożyczono ogółem 18 172 tomów. 
 
  Z tego: 

         w Krzykosach     -   7 460 tomów 
w Pięczkowie     -   3 863  tomy 
w Solcu              -   2 600 tomów 
w Sulęcinku       -   4 249 tomów 

 
 

 W rozbiciu na działy wypożyczono: 
 

Literatura piękna dla dzieci        - 7371 tomów 
Literatura piękna dla dorosłych  - 8449 tomów 
Literatura niebeletrystyczna       - 2352 tomy 
 

 Na prośbę czytelnika biblioteka realizuje także wypożyczenia 
międzybiblioteczne. 
 
5. Opracowanie zbiorów. 
 
 Biblioteka prowadzi zakup i opracowanie zbiorów od 1991 roku. Katalogi 
alfabetyczne, rzeczowe i dziecięce posiadają wszystkie placówki biblioteczne. 
Obecnie BPG Krzykosy prowadzi komputerowe opracowanie zbiorów dla 
biblioteki oraz filii bibliotecznych. Zbiory opracowane komputerowo stanowią 
50% ogólnej liczby wszystkich zbiorów. 
 

6. Działalność oświatowo - czytelnicza. 
 
 Biblioteka stawia sobie jako zadanie zasadnicze upowszechnianie 
wiedzy i kultury poprzez różne formy pracy z książką  i czytelnikiem. W 
ramach pracy oświatowo - czytelniczej biblioteka i filie organizują plansze 
informacyjne, wystawy książek, spotkania autorskie, lekcje biblioteczne, 
okolicznościowe konkursy plastyczne oraz dla dzieci najmłodszych spotkania z 
baśnią. 
 Biblioteka jako centrum kultury stara się dostosować do zainteresowań i 
potrzeb każdego czytelnika z różnych grup odbiorców (dzieci, młodzież, ludzi 
starszych).Biblioteki organizują imprezy środowiskowe z dziećmi i młodzieżą 
włączając się m.in. w akcję ,,Cała Polska czyta dzieciom ”.W ramach tej akcji 
Biblioteka Publiczna Gminy Krzykosy zorganizowała spotkania z dziećmi z 
Zespołu Szkół oraz Przedszkola w Krzykosach . W akcję włączyła się Filia w 
Pięczkowie, Solcu i Sulęcinku.  



 

 

Biblioteka w Krzykosach uczestniczyła także w ogólnopolskiej akcji  Noc 
Bibliotek pod hasłem ,,Czytanie porusza”. 

 Biblioteka Publiczna Gminy Krzykosy wspólnie z Gminnym Ośrodkiem  
Kultury zorganizowała w Wiejskim Domu Kultury w Garbach imprezę dla dzieci 
na zakończenie ferii pt. ,,Finał ferii”.   
W roku 2017 zorganizowaliśmy 7 spotkań  autorskich: 
1. Spotkanie autorskie z Marią Magdaleną Pocgaj poetką, autorką ponad stu 

tekstów poetyckich i 12 zbiorów wierszy. Spotkanie odbyło się podczas 
listopada poetyckiego w Domu Strażaka w Witowie. 

2. Spotkanie autorskie z podróżnikiem Romanem Pankiewiczem pt. ,, 
„Islandia  trzeci żywioł ” odbyło się  w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w 
Sulęcinie. 

3. Spotkanie z Olgą Rudnicką autorką powieści kryminalnych odbyło się w Filii 
Bibliotecznej w Pięczkowie. 

4. Spotkanie autorskie z Marcinem Wawrzyniakiem   aktorem teatralnym, 
scenarzystą, reżyserem  animatorem kultury  odbyło się w Bibliotece w 
Krzykosach podczas Nocy Bibliotek. 

5. Spotkania  autorskie z Waldemarem Wierzbą  autorem ,,Słownika gwary 
poznańskiej . Z naszego na polski  z polskiego na nasze ‘’ odbyły się w  
Bibliotece w Krzykosach, Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Murzynowie 
Leśnym  oraz Filii Bibliotecznej w Sulęcinku. 

Na spotkaniach autorskich zainteresowani czytelnicy mogli kupić książkę 
autora i otrzymać autograf. Dwa spotkania za kwotę  900,00 zł zostały 
zrefundowane przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną i Centrum Animacji 
Kultury w Poznaniu. 
W roku 2017 zorganizowaliśmy 24 warsztaty : 

1. Dzięki współpracy Biblioteki z Helsińską Fundacją Praw Człowieka w 
Bibliotece w Krzykosach oraz Zespole Szkół w Pięczkowie odbyły się 
lekcje o prawach człowieka  w formie warsztatów , metodami aktywnymi. 
Zajęcia były bezpłatne, poprowadziła je dr Mirosława Cylkowska-Nowak. 

2. Podczas ferii w bibliotece w Krzykosach odbyły się warsztaty karykatury 
, które poprowadził Szymon Teluk malarz, rysownik, ilustrator. 

Ponadto w Filii Bibliotecznej w Sulęcinku zorganizowano 21 warsztatów 
plastycznych prowadzonych przez bibliotekarzy. 
 
 
W roku 2017 zorganizowano 6 konkursów : 

1. Konkurs plastyczny  - ,,Wiosenne kwiaty” 
2. Konkurs Recytatorski Przedszkolaków- ,,Wierszowanie Skrzatów’’, który 

odbył się w Witowie oraz Sulęcinku. 
3. V Jesienny Konkurs Recytatorski ,,O tytuł mistrza recytacji’’ , który w tym 

roku był poświęcony Marii Konopnickiej , w związku z 175-tą rocznicą 
urodzin. Konkurs zorganizowany wspólnie z Gminnym Ośrodkiem 
Kultury w Krzykosach odbył się w Witowie. 

4. Konkurs czytelniczy- ,,Najaktywniejszy czytelnik 2017 roku’’ 
5.  Konkurs wiedzy pożarniczej – organizowany wspólnie z Zarządem  
 Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Krzykosach.     



 

 

.6. Konkurs plastyczny -,,Moja ulubiona postać bajkowa” zorganizowany  
wspólnie z Przedszkolem w Witowie . 

Zorganizowaliśmy wspólnie z Sołectwem Witowo koncert Marianny Łaby 
ukraińskiej piosenkarki, solistki Lwowskiej Filharmonii Obwodowej  i Domu 
Muzyki Organowej i Kameralnej. 

`W roku 2017 zorganizowaliśmy ogółem 27 lekcji bibliotecznych oraz 35 
wystaw . Do wystaw zaliczamy prezentacje  prac wykonanych przez dzieci na 
zajęciach literacko-plastycznych oraz pokonkursowe wystawy prac 
plastycznych dzieci.  
Biblioteki odwiedziły 4 wycieczki. 

W związku z przypadającą 99 rocznicą Powstania Wielkopolskiego w Filii 
Bibliotecznej w Pięczkowie odbyło się spotkanie z prezesem Stowarzyszenia 
Kawaleryjskiego im. 7 Pułku Strzelców Konnych Wielkopolskich. 
W końcu roku  w Filii Bibliotecznej w Pięczkowie zainaugurowało swą 
działalność kółko szachowe. 
   W roku 2016 BPG Krzykosy złożyła wniosek o dofinansowanie zadania 
w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa .Priorytet 2 
Infrastruktura Bibliotek 2016-2020 na zadanie pt. ,,Przebudowa i wyposażenie 
Filii Bibliotecznej w Pięczkowie z uwzględnieniem potrzeb  osób 
niepełnosprawnych’’ i otrzymała dofinansowanie w kwocie 336 526,00 zł.  
14 września 2017  roku odbyło się uroczyste otwarcie  Filii Bibliotecznej w 
Pięczkowie. 
 Realizując statutowe zadania gromadzenia, opracowania, udostępniania 
i popularyzacji zbiorów biblioteka zatrudnia 7 pracowników (1 osoba urlop 
wychowawczy). 
Budżet biblioteki w roku 2017 zamknął się kwotą  376 974,56 zł. 

Kończąc składam podziękowanie Wysokiej Radzie za współpracę w 
minionym 2017 roku. 

 
Informacja finansowa w załączniku Nr 1 
 
 

 

 
 

Dyrektor Biblioteki 
 
        (-) Alicja Golińska 
 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
Zał. Nr 1 

Sprawozdanie 
 

z wykonania planu finansowego 
samorządowej instytucji kultury w 2017 roku 

Biblioteka Publiczna Gminy Krzykosy 
 
 
Biblioteka Publiczna Gminy Krzykosy finansowana jest zasadniczo w 100 % z 
budżetu gminy. Na 2017 rok zaplanowane zostały dochody z tyt. dotacji 
podmiotowej w wysokości  268 000,00 zł. oraz dotację celową  na ocieplenie i 
elewację budynku w kwocie 37 700,00 zł i dotację celowa  na realizację 
projektu ”Przebudowa i wyposażenie filii bibliotecznej w Pięczkowie z 
uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych” 52 300,00zł. W lipcu 
otrzymano dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na 
program „Narodowy program Rozwoju Czytelnictwa „w kwocie 
 8 808,00 złotych. W wysokości odpowiadającej planowi przychodów 
zaplanowano wydatki na 2017 r 
 
Plan oraz realizację przychodów i wydatków przedstawia poniższa tabela. 
 

treśc Plan wykonanie % 

Stan środków na początek okresu 118,50 171,19 
 Przychody własne 257,00 257,00 100 

Dotacja z Ministerstwa Kultury 8808,00 8808,00 100 

Dotacja podmiotowa 278 000,00 277 998,10 100 

Dotacja celowa(docieplenie bud.) 37 700,00 37 700,00 100 

Dotacja celowa(realizacja projektu)  52 300,00 52 295,27 100 

Przychody finansowe 1 1,19 119 

    Razem Przychody 377 066,00 377 059,56 100 

Planowane i wykonane koszty 
   Wynagrodzenia osobowe pracowników 163 290,00 163 286,61 100 



 

 

Składki na ubezpieczenie społeczne 29 400,00 29 393,01 100 

Składki na FP 1 380,00 1 371,55 100 

Wynagrodzenie bezosobowe 5 950,00 5 950,00 100 

Zakup materiałów i wyposażenia 10 380,00 10 355,59 100 

Zakup pomocy naukowych i książek 15 600,00 15 586,89 100 

Zakup energii 21 430,00 21 427,73 100 

Zakup usług remontowych 1950,00 1 942,00 100 

Zakup Usług zdrowotnych 350,00 343,00 100 

Zakup Usług pozostałych 21 040,00 21 035,49 100 

Zakup Usług telekomunikacyjnych 6 580,00  6 577,82 100 

Szkolenia pracowników 1 640,00 1 640,00 100 

Podróże służbowe  krajowe 1 320,00 1 313,60 100 

Różne opłaty i składki 630,00 630,00 100 

Odpis na ZFŚS 6 126,00 6 126,00 100 

Wydatki inwestycyjne 90 000,00  89 995,27 100 

Razem Koszty 377 066,00 376 974,56 100 

    

    Stan środków na koniec okresu 
sprawozdawczego 

 
256,19 

  
 
  
PRZYCHODY 
 
Przychody w 2017 r. zostały zrealizowane w wysokości 377 059,56złotych   tj.  
100% planu. Otrzymana dotacja podmiotowa z budżetu gminy wyniosła 
277 998,10 zł. Dotacja celowa z JST to kwota 89 995,27zł na dokończenie  
projektu „Przebudowa i wyposażenie filii bibliotecznej w Pięczkowie”. Dotacja z 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego  na „Narodowy Program 
Rozwoju Czytelnictwa” w wysokości 8808,00zł Uzyskano również przychody 
finansowe w wysokości 1,19 zł są to odsetki bankowe oraz 257,00 przychody 
z tytułu zwrotu za książki zagubione. 
. 

 
 

WYDATKI 
 
Wydatki w   2017r.  zostały wykonane 99,98,00%.  Na planowane 377 066,00 
zł wydatkowano 376 974,56 zł.  
 
W tym: 
- wydatki sfinansowane dotacją podmiotową z budżetu JST- 278 171,29 zł 
-wydatki inwestycyjne 89 995,27 zł 
 -wydatki „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa „ 8808,00zł  
 
Struktura wydatków przedstawia się następująco: 

 



 

 

I. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń obejmują wynagrodzenia 
osobowe, pochodne od wynagrodzeń, oraz odpisy na ZFŚS. Na zatrudnionych 
6 osób tj. 4,25 etatu zaplanowano kwotę 194 070,00 zł, wydatkowano 194 
051,17zł  tj.   99,99%. Natomiast na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano 
5 950,00zł i wydano 5 950,00zł. T.j 100 % planu 
 
 
II. Materiały i wyposażenie: 
Na zakup materiałów zaplanowano kwotę  10 380,00 zł., wydatkowano 
 10 355,59 zł tj. 99,77% planu , w tym:  
- prenumerata czasopism( roczna)  2451,49zł 
- drobne wyposażenie  976,78zł             
- książki na nagrody    340,97zł  
- promocja biblioteki ,materiały biurowe, tonery 4913,94zł 
- pieczątki   178,00zł 
- materiały do   remontu ( lampy)  213,60 
- środki czystości 778,69zł 
- pozostałe ( woda)  135,58zł   
-mat do podpisu elektron. 366,54zł 
 

III. Pomoce naukowe,  dydaktyczne i książki:  
Na pomoce dydaktyczne zaplanowano kwotę 15 600,00zł wydatkowano  
15 586,89 zł tj. 99,92% planu. Środki zostały przeznaczone na zakup książek 
celem zwiększenia zbiorów bibliotecznych ,w tym „Narodowy Program 
Rozwoju Czytelnictwa” 
 
IV. Zakup energii: 
Wydatki na zakup energii zrealizowano w wys. 21 427,73 zł tj. 99,99% w 
stosunku do 21 430,00 zł planowanych.(1 620,00zł to faktury zapłacone 09-01-
2017 r  
 
V. Zakup usług pozostałych: 
Na usługi pozostałe zaplanowano kwotę 21 040,00 zł, wydatkowano 21 035,49  
zł tj. 99,98% planu. 
W tym: 
- najem lokali   7600,00 zł,  
- prowizje i eksploatacja systemu      2139,50zł  
- opłata abonamentowa( w tym Sowa ) 1727,00 zł 
- spotkania autorskie, promocja biblioteki   4 890,94zł 
-  usługi pocztowe      712,00zł 
- wykonanie pieczątek  252,54zł 
- badanie windy      1286,00zł                
- monitoring 1 376,37zł    
- wywóz śmieci ( ZYS ) 299,44 zł 
- przeglądy( gaśnice inst .zbiorn. gaz dzierż.) 751,70 zł   
  
     



 

 

Ponadto na usługi telefoniczne wydatkowano 6 577,82 zł na szkolenia 
pracowników wydano 1640,00 zł, natomiast na podróże służbowe 1 313,60 zł 
w tym również koszty delegacji związane z rozbudową biblioteki. Na usługi 
zdrowotne wydatkowano 343,00 zł.  
 
Wydatki inwestycyjne – w 2017 r realizowano ciąg dalszy zadania pn. 
„Przebudowa i wyposażenie filii bibliotecznej w Pięczkowie z uwzględnieniem 
potrzeb osób niepełnosprawnych”. Z dotacji na inwestycje z budżetu Gminy 
Krzykosy wydano 89 995,27 zł. 
 
Wykonano elewację budynku za 26 530,61zł 
Utwardzenie terenu kosztowało 3 809,94 zł 
Zainstalowano alarm za 3 937,23 zł 
Instalacja drabiny  na budynku kosztowała 984,00zł 
Pełnienie nadzoru i kontrola budowy to koszt 861,00 zł  
Zakupiono  sprzęt i wyposażenie za 46 472,19 zł 
Prace wykończeniowe  kosztowały 7400,30 zł ( balustrada, rynna, skrzynki 
rozdzielcze, odbiór sieci gazowej ) 
 
We wrześniu 2017 r zakończono  rozbudowę biblioteki , wartość rozbudowy w 
kwocie  491 521,27 zł  przyjęto  na stan środków trwałych.  
(w tym dotacja z Narodowego Programu Czytelnictwa  336 526,00) 
 
Na dzień 31 grudnia 2017r nie występują należności wymagalne i 
niewymagalne. Zobowiązania wymagalne nie występują, natomiast  
zobowiązania niewymagalne wynoszą 366,70 zł i wynikają z faktur, których 
termin płatności jeszcze nie upłynął. 
 
Wydatki były dokonywane w sposób oszczędny i racjonalny, a realizacja planu 
finansowego przebiegała prawidłowo. 
 
 
 
 
        Dyrektor Biblioteki 
 
        (-) Alicja Golińska 
 
 
Krzykosy dnia 26-02-2018 
 
 


