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Sprawozdanie z działalności  
Biblioteki Publicznej Gminy Krzykosy 
za rok 2013. 
 
 
 
 
 

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 76 m2 
- Filia w Sulęcinku mieści się w lokalu przy świetlicy 
(12m2 )  
- Filia w Pięczkowie mieści się w pomieszczeniu 
prywatnym (41m2) 
- Filia w Solcu mieści się w pomieszczeniu prywatnym 
(28 m2) 
 
 

2.Księgozbiór. 
 
 Na dzień 31.12.2013r. księgozbiór ogółem wynosił 44652 tomy. 
 W rozbiciu na działy: 
 

literatura piękna dla dzieci        -  12739 tomów 
literatura piękna dla dorosłych  -  18626 tomów 
literatura niebeletrystyczna       -  13287 tomów 
 

 W roku 2013 ogółem zakupiono 784 tomy za kwotę 16764,13zł. 
Średnia cena zakupionej książki wynosiła 21,38 zł. 
W ramach programu Biblioteki Narodowej ,,Zakup nowości wydawniczych dla 
bibliotek” BPG Krzykosy otrzymała dotacje celową  wysokości 5740,00zł. Za tę 
dotacje zakupiono 257 książek.  



 
W rozbiciu na biblioteki zakupiono: 
 

w Krzykosach   318 tomów 
w Pięczkowie   178 tomów 
w Solcu            144 tomy 
w Sulęcinku     144 tomy 

 
 
 Biblioteka i filie otrzymały ogółem 51 darów. Są to książki przekazane 
przez czytelników i Urząd Gminy Krzykosy. Biblioteka i filie posiadają także 
księgozbiór podręczny, udostępniany czytelnikom wyłącznie w lokalu 
biblioteki. Księgozbiór podręczny jest uzupełniany w miarę posiadanych 
środków . Na miejscu w bibliotekach udostępniono ogółem 578 książek. 
  W roku 2013 wycofano ogółem 1314 książek. Były to książki  
zniszczone. 
 BPG Krzykosy abonowała w 2013 roku 7 tytułów czasopism. Filie w 
Pięczkowie, Solcu i w Sulęcinku abonują 1 czasopismo. Z czasopism mogą 
czytelnicy korzystać na miejscu oraz wypożyczać do domu. Na zewnątrz 
wypożyczono ogółem 508 czasopism(Krzykosy).  
W roku 2013 nasze biblioteki odwiedziło ogółem 8680 osób. Z czytelni 
internetowej skorzystały 502 osoby. 
  
3. Czytelnicy. 
 
 W roku 2013 zarejestrowano ogółem 1000 czytelników. 
  Z tego: 
 

w Krzykosach   -  390 
w Pięczkowie   -   243 
w Solcu            -   165 
w Sulęcinku     -    202 
 

Struktura czytelników wg wieku: 
1. -  do 5 lat    -    30 
2. - 6 - 12 lat   - 201 
3. - 13 - 15 lat -   116 
4. - 16 - 19 lat -   101 
5. - 20 - 24 lat -    85 
6. - 25 - 44 lat -   271 
7. - 45 - 60 lat -   131  
6. - pow. 60 lat  -  65 
 

  
 
 



 
Struktura czytelników wg zajęcia: 
 
D – dzieci - 30 
P - pracujący (robotnicy) - 134 
R - rolnicy - 16 
U - pracownicy umysłowi - 161 
M - nie pracująca młodzież ucząca się w szkołach podstawowych , 
zawodowych , średnich , pomaturalnych  - 424 
S - studenci - 29 
I - inni zatrudnieni (np. właściciele przedsiębiorstw wytwórczych , handlowych i 
usługowych) - 19 
E – emeryci - 53 
Nz - nie zatrudnieni - 134 
Czytelnicy stanowili 14,84 % mieszkańców naszej gminy. 
 
4.Wypo życzenia. 
 
 W roku 2013 wypożyczono ogółem 21320 tomów. 
 
  Z tego: 

         w Krzykosach     - 7643 tomy 
w Pięczkowie     - 4863 tomy 
w Solcu              - 2709 tomów 
w Sulęcinku       - 6105 tomów 

 
 

 W rozbiciu na działy wypożyczono: 
Literatura piękna dla dzieci        - 8570 tomów 
Literatura piękna dla dorosłych  - 9137 tomów 
Literatura niebeletrystyczna       - 3613 tomów 
 

 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. 
 
 
 
 
 



 
 
 
6. Działalno ść 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 trakcie których zaproszeni 
goście czytali dzieciom książki z kolekcji ,,Cała Polska czyta dzieciom”.    
Gościliśmy Panią Sekretarz Gminy Ewę Tomczak, Panią Mirosławę 
Skowrońską Inspektora do Spraw Rady, Panią Bogumiłę Kosmowską-
Jerzyniak Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej, Pana Michała Jankowiaka 
Dyrektora Gminnego Ośrodka Oświaty oraz Zofię Czerniak . W akcję włączyła 
się Filia w Pięczkowie, Solcu i Sulęcinku. W Przedszkolu w Witowie bajki 
dzieciom czytała Pani Sołtys Anna Wojtkowiak. 
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”. 
Z okazji Światowego Dnia Pluszowego Misia przygotowaliśmy konkurs 
plastyczny oraz wystawę ulubionych pluszowych misiaczków, które 
wypożyczyliśmy na tę okazję od  mieszkańców . 
W roku 2013 zorganizowaliśmy 7 spotkań autorskich. 

• Spotkanie autorskie z Agnieszką Frączek z wykształcenia germanistka,  
z zamiłowania – autorka wierszy i opowiadań dla najmłodszych. W 
książkach dla najmłodszych popularyzuje wiedzę o współczesnej 
polszczyźnie. Spotkanie odbyło się w Zespole Szkół w Krzykosach. 

• Spotkanie autorskie z Joanną Olech grafikiem, autorką książek do dzieci 
i młodzieży. Spotkanie odbyło się w Filii Bibliotecznej w Pięczkowie. 

• 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. 

• Spotkanie autorskie z Tomaszem Kruczkiem, pisarzem, bardem, 
animatorem kultury, autorem książek dla dzieci i młodzieży. Spotkanie 
odbyło się w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Murzynowie Leśnym.  

• Spotkanie autorskie z podróżnikiem Romanem Pankiewiczem pt. 
„Spotkanie z Islandią”, odbyło się w Zespole Szkół w Krzykosach. 



• Spotkanie autorskie z Tadeuszem Bogackim oraz promocja jego 
najnowszej książki pt. ”Jezioro Sławskie perła ziemi lubuskiej”. Odbyło 
się w bibliotece w Krzykosach . 

• Spotkanie autorskie z Łukaszem Wierzbickim redaktorem, biografistą, 
podróżnikiem, autorem książek dla dzieci. Spotkanie odbyło się w 
Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sulęcinie.  

 Na spotkaniach autorskich zainteresowani czytelnicy mogli kupić 
książkę autora i otrzymać autograf. Dwa spotkania za kwotę 900,00 
zrefundowała Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w   
Poznaniu. 

Dla uczczenia Roku Juliana Tuwima BPG Krzykosy zorganizowała  
konkurs wiedzy o życiu i twórczości pisarza pt. ”Z lokomotywą i rzepką w świat 
Juliana Tuwima „.  

BPG Krzykosy zorganizowała prelekcję pt. „Hipolit Cegielski”, którą 
wygłosił dr historii Marek Rezler. Prelekcja odbyła się w Zespole Szkół w 
Krzykosach. 
W roku 2013 zorganizowaliśmy 4 konkursy plastyczne: 
 -,,Palma Wielkanocna” 
 -,,Konkurs na najładniejszą pisankę wielkanocną’’ 
 -,,Mój ulubiony miś” 
 -„Król Maciuś i przyjaciele ” 
W roku 2013 zorganizowaliśmy 3 teatrzyki : 
 -,,O dwóch takich co ukradli księżyc” odbył się podczas „Finału Ferii” w 
Garbach. 
 - ,,Święta wojna’’ teatrzyk dotyczył agresji w szkole i kontaktów między 
rówieśnikami odbył się w Zespole Szkół w Pięczkowie  i Sulęcinku.  
Został zorganizowany wspólnie z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Krzykosach. 
W roku 2013 zorganizowaliśmy 6 warsztatów. 
 - Warsztaty decoupage odbyły się w BPG Krzykosy, Filii Bibliotecznej w 
Pięczkowie i Sulęcinku. 
 - Warsztaty pt.,, Też to potrafię’’ odbyły się w BPG Krzykosy. 
 -Warsztaty pt. ,,Tradycje bożonarodzeniowe ‘’odbyły się w BPG 
Krzykosy oraz Filii Bibliotecznej w Pięczkowie. 

Podczas warsztatów  wykonujemy różne przedmioty użytkowe i 
dekoracyjne z łatwo dostępnych materiałów z wykorzystaniem różnych technik 
manualnych. 

BPG była także organizatorem Gminnego Konkursu Recytatorskiego 
Przedszkolaków pt. „Wierszowanie skrzatów’’ oraz współorganizatorem 
Jesiennego Konkursu Recytatorskiego ‘’O tytuł mistrza recytacji”. Konkursy 
odbyły się w Witowie. 

W roku 2013 BPG Krzykosy złożyła wniosek do III rundy Programu 
Rozwoju bibliotek. W programie mogą uczestniczyć biblioteki publiczne z gmin 
wiejskich, miejsko-wiejskich i miast do 20tys. mieszkańców. Zgodnie z 
obowiązującą procedurą wszystkie wnioski zostały poddane ocenie formalnej i 
merytorycznej. BPG Krzykosy wraz filiami została zakwalifikowana do 



Programu. W ramach Programu Rozwoju Bibliotek Fundacja Rozwoju 
Społeczeństwa Informatycznego  przekazała sprzęt komputerowy wartości   
27 489,79 zł.  

W roku 2013 BPG Krzykosy uczestniczyła w programie ‘’Akademia 
Orange dla bibliotek” prowadzonego przez Fundację Orange. Celem  
Programu jest wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego  poprzez 
zwiększenie dostępu do nowych technologii komunikacyjnych i promocję ich 
wykorzystania tak, by Biblioteki stały się nowoczesnymi, wielofunkcyjnymi 
centrami informacyjnymi, kulturalnymi i edukacyjnymi. Fundacja przekazała  
dotację finansową w wysokości 1107 zł na pokrycie kosztów dostępu do 
Internetu. 
 Realizując statutowe zadania gromadzenia, opracowania, udostępniania 
i popularyzacji zbiorów biblioteka zatrudnia 6 pracowników. 
Budżet biblioteki w roku 2013 zamknął się kwotą 265 179,42 zł. 

Kończąc składam podziękowanie Wysokiej Radzie za współpracę w 
minionym 2013 roku. 
 
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego w załączniku Nr 1 
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Załącznik nr 1 
Informacja 

o przebiegu wykonania planu finansowego 
samorządowej instytucji kultury w 2013 roku 

Biblioteka Publiczna Gminy Krzykosy  
 

 
Biblioteka Publiczna Gminy Krzykosy finansowana jest zasadniczo w 100 % z 
budżetu gminy. Na 2013 rok zaplanowane zostały dochody z tyt. dotacji 
podmiotowej w wysokości 258.000,00 zł. Zaplanowano także przychody w 
wysokości 1.108,00zł z Fundacji Orange oraz z Biblioteki Narodowej w 
wysokości 5.740,00zł. Dokonano także zwiększenia planu finansowego po 
stronie przychodów z tytułu wpływów własnych do wysokości 160,00zł. 
 
W trakcie roku dokonano zmian w planie wydatków. 
  
Plan oraz realizację przychodów i wydatków przedstawia poniższa tabela. 
 

treść plan wykonanie % 
wykonania  

Stan środków obrotowych na pocz ątek 
okresu sprawozdawczego 190,00 180,93 95,23% 
Planowane i wykonane przychody       
przychody własne - § 083 wpływy z usług 160,00 153,54 95,96% 
dotacja z budżetu gminy 258 000,00 258 000,00 100,00% 
dotacja - fundacja orange dla bibliotek 1108,00 1107,91 99,99% 
Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego 5 740,00  5 740,00 100,00% 

RAZEM PRZYCHODY 265 198,00 265 182,38 99,99% 
Planowane i wykonane koszty       
Wynagrodzenia osobowe pracowników 142 506,00 142 505,99 100,00% 
Składki na ubezpieczenia społeczne 25 112,00 25 110,77 100,00% 
Składki na Fundusz Pracy 1 819,00 1 818,21 99,96% 
Wynagrodzenia bezosobowe 2 677,00 2 676,00 99,96% 
Zakup materiałów i wyposażenia 20 535,00 20 533,21 99,99% 

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 
książek 16 765,00 16 764,13 99,99% 
Zakup energii 10 055,00 10 053,27 99,98% 
Zakup usług remontowych 850,00 845,92 99,52% 
Zakup usług zdrowotnych 95,00 95,00 100,00% 
Zakup usług pozostałych 29 200,00 29 199,53 100,00% 
Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 127,00               2 125,69 99,94% 
Opłaty z tyt. zakupu usług 
telekomunikacyjnych 3 080,00 3 078,79 99,96% 

Szkolenia pracowników niebędących 
członkami korpusu służby cywilnej 955,00 955,00 100,00% 
Podróże służbowe krajowe 2 563,00 2 561,45 99,94% 
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Różne opłaty i składki     2 345,00 2 344,00 99,96% 

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 
socjalnych 4 513,00 4 512,46 99,99% 

RAZEM KOSZTY 265 197,00 265 179,42 99,99% 
Środki na wydatki majątkowe  0,00 0,00   
Środki przyznane innym podmiotom 0,00 0,00   
Stan należności 0,00     
Stan zobowiązań 0,00 0,00   
Stan środków obrotowych na koniec 
okresu sprawozdawczego 1,00 2,96   

 

 
PRZYCHODY  
 
Przychody w 2013r. zostały zrealizowane w 99,99%. Otrzymana dotacja z 
budżetu gminy wyniosła 258.000,00 zł. Uzyskano również dochody własne  w 
wys. 153,54 zł.  

W ramach dalszej współpracy z fundacją Orange, mającej na celu  
popularyzację i zwiększenie wykorzystania Internetu przez pracowników i 
użytkowników bibliotek , uzyskano kwotę w wys. 1 107,91zł .  

Ponadto otrzymano dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego na zakup nowości wydawniczych w wys. 5.740,00zł. 
 
WYDATKI  
 
Wydatki w  2013r.  zostały wykonane w 99,99%.  Na planowane 265.197,00 zł 
wydatkowano 265  179,42zł.  
 
W tym: 
- wydatki sfinansowane dotacją podmiotową z budżetu JST-  258 000,00 zł, 
- wydatki sfinansowane dotacją z Fundacji Orange -         1 107,91 zł, 
- wydatki sfinansowane dotacją z Ministerstwa                            5 740,00 zł 
- wydatki sfinansowane ze środków własnych                                 331,51 zł. 
 
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. 
3,75 etatu zaplanowano kwotę 173 950,00 zł, wydatkowano 173 947,43  
tj.99,99%. Natomiast na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano 2 677,00 a 
wydatkowano 2 676,00zł tj. 99,96%. 
 
II. Materiały i wyposażenie: 
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Na zakup materiałów zaplanowano kwotę  20.535,00zł, a wydatkowano 
20.533,21zł tj. 99,99% planu , w tym:  
- prenumerata czasopism i poradniki fachowe      841,51 zł. 
- wyposażenie (krzesła, biurka, regały, żaluzje)                 9.020,45 zł,  
- rozdzielacze                                                       2.290,42 zł 
- materiały do remontu                                        1.054,00 zł 
- książki na nagrody          813,96 zł,  
- materiały biurowe, druki                                   3.841,83 zł 
- środki czystości                                                    400,00 zł 
- pozostałe         2.271,04zł 
 
III.  Pomoce naukowe i dydaktyczne:  
Na pomoce dydaktyczne zaplanowano kwotę 16 765,00zł , wydatkowano 
16 764,13zł tj. 99,99% planu. Środki zostały przeznaczone na zakup książek 
celem zwiększenia zbiorów bibliotecznych. 
 
IV. Zakup energii: 
Wydatki na zakup energii zrealizowano w wys. 10.053,27zł tj. 99,98% w 
stosunku do 10.055,00zł. planowanych. 
 
V. Zakup usług pozostałych: 
Na usługi pozostałe zaplanowano kwotę  29.200,00zł , wydatkowano 
29.199,53zł tj. 99,99%. planu. 
W tym: 
- najem lokali          8.890,00 zł,  
- warsztaty, programu dla dzieci, spotkania autorskie             1.870,00 zł,  
- prowizje i opłaty bankowe                              2 201,50 zł,   
- wykonanie wykładziny                                                          5 442,11 zł, 
- prace elektryczne                                                                   7 134,00 zł, 
- opracowanie kosztorysu budowlanego                                  1 230,00 zł, 
- usługi pocztowe                                                                        305,20 zł, 
- pozostałe usługi (monitoring, wywóz nieczystości, konserw. alarmu i inne)    2 126,72 zł, 
 
VI. Zakup usług remontowych: 
Na usługi remontowe zaplanowano 850,00zł , wydatkowano 845,92zł tj. 99,52% 
( w tym ocieplenie budynku).  
 
VII.  Pozostałe: 
 
Ponadto na usługi telefoniczne wydatkowano 3.078,79zł.  Za dostęp do sieci 
Internet zapłacono 2.125,69zł, na szkolenia pracowników wydano 955,00zł , 
natomiast na podróże służbowe 2.561,45zł. Na usługi zdrowotne wydatkowano 
95,00zł.  Na opłaty i składki wydano 2.344,00zł. 
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Na dzień 31.12.2013r. nie występują należności wymagalne i niewymagalne.  
Zobowiązania niewymagalne wynoszą 19,00 i wynikają z faktury, której termin 
płatności przypada po dniu 31.12.2013r. Zobowiązania wymagalne na koniec 
roku nie wystąpiły. 
   Wydatki dokonywane były w sposób oszczędny i racjonalny, a realizacja 
planu finansowego przebiegała prawidłowo. 
 
 
 
 
 
 
Krzykosy 28 lutego 2014r. 
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