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Sprawozdanie z działalności  
Biblioteki Publicznej Gminy Krzykosy 
za rok 2019 
 
 

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 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 31.12.2019r. księgozbiór ogółem wynosił 42 839 tomy. 
 W rozbiciu na działy: 
 

literatura piękna dla dzieci        -  11 584 tomów 
literatura piękna dla dorosłych  -  19 173 tomy 
literatura niebeletrystyczna       -  12 082 tomów 
 

 W roku 2019 ogółem zakupiono 444 tomy  za kwotę zł 10 002,54. 
W rozbiciu na biblioteki zakupiono: 

w Krzykosach     205 tomów 
w Pięczkowie       90  tomy 
w Solcu                61  tomów 
w Sulęcinku         88  tomy 

Biblioteka i filie posiadają także księgozbiór podręczny, udostępniany czytelnikom 
wyłącznie w lokalu biblioteki. Na miejscu w bibliotekach udostępniono ogółem 176 
książek. 
  W roku 2019 wycofano ogółem 1882 książek. BPG Krzykosy abonowała w 
2019 roku 3 tytuły czasopism. Filie w Solcu i w Sulęcinku  abonują  1 tytuł. . Filia w 
Pięczkowie abonuje 5 tytułów czasopism. Z czasopism mogą czytelnicy korzystać na 
miejscu oraz wypożyczać do domu. Na zewnątrz wypożyczono ogółem 87 czasopism 
a 128 na miejscu. 
W roku 2019 nasze biblioteki odwiedziły ogółem 8 027 osoby. Z czytelni 
internetowych skorzystały  737 osób. 
  



3. Czytelnicy. 
 
 W roku 2019  zarejestrowano ogółem 1007  czytelników. 
  Z tego: 

w Krzykosach   -    353 
w Pięczkowie   -     293 
w Solcu            -    160 
w Sulęcinku      -    201 

 
Struktura czytelników wg wieku: 

 

 1. -  do   5   lat  -       110 
 2. - 6 -   12  lat -        237 
 3. - 13 -  15 lat -         89 
 4. - 16 -  19 lat -         65 
 5. - 20 -  24 lat -         37 
 6. - 25 -  44 lat -       222 
 7. - 45 -  60 lat -       115 
 6. - pow. 60 lat -      132 

Struktura czytelników wg zajęcia: 
 

osoby uczące się  -  427 
osoby pracujące   -   299 

                              pozostali           -   281 
Czytelnicy stanowili  14,33 % mieszkańców naszej gminy. 
 
 
 
4.Wypożyczenia. 

W roku 2019 wypożyczono ogółem 15 753 tomy. 
Z tego: 

         w Krzykosach     -   6 040 tomów 
w Pięczkowie     -   4 619 tomów 
w Solcu              -   2557 tomów 
w Sulęcinku       -   2537 tomów 

 
W rozbiciu na działy wypożyczono: 
 

Literatura piękna dla dzieci        - 6 619 tomów 
Literatura piękna dla dorosłych  - 7300 tomów 
Literatura niebeletrystyczna       -  1834 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 68,97 % ogólnej 
liczby wszystkich zbiorów. 
6.Programy. 
 - 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 w wysokości 4 000,00zł. 
Za tę dotację zakupiono 148 książek. 
 - Biblioteka uczestniczyła w akcji  „PorozmawiajMY. Proszę!". Zadanie 
konkursowe  polegało na przeprowadzeniu międzypokoleniowych spotkań ( lub 
spotkań dla młodzieży)  inspirowanych przesłaną książką . Biblioteka w Krzykosach 
znalazła się w gronie  10 wyróżnionych bibliotek. W nagrodę otrzymała zestaw 
książek. 

-  Biblioteka i filie uczestniczyły  w akcji ,,Mała Książka-Wielki  Człowiek’’. 

-Biblioteka Publiczna Gminy Krzykosy uczestniczyła w akcji ,,Przerwa na wspólne 

czytanie’’ organizowanego przez firmę Kinder  i  znalazła się wśród trzystu zwycięskich 

bibliotek. Biblioteka zdobyła 1018 głosów i  297 miejsce. W nagrodę biblioteka otrzymała 

dwie pufy oraz książki wartości 300 złotych. Sukces był możliwy dzięki wsparciu 

czytelników oraz  sympatyków  biblioteki , którym dziękujemy za oddane głosy. 

 

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 ,,Znajdźmy wspólny język’’, oraz w Narodowym Czytaniu ,,Nowel polskich‘’.  
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”. Wspólnie z Sołectwem Witowo zorganizowaliśmy 
koncert Sylwestra Domańskiego  z okazji ,,Dnia Kobiet,, oraz współpracowaliśmy z 
Sołectwem Sulęcinek w zakresie organizacji ,,Dnia Seniora’’. 
W roku 2019 zorganizowaliśmy 5  spotkań autorskich : 
1. Spotkanie autorskie z Dariuszem Rekoszem pisarzem, autorem prozy 

przygodowo-detektywistycznej dla dzieci i młodzieży oraz komedii, kryminałów i 
przewodników dla dorosłych odbyło się w Bibliotece w Krzykosach podczas 
,,Nocy Bibliotek’’. 



2. .Spotkanie autorskie z Jolantą Schwalbe, autorką inspirujących antologii i cytatów 
pt.,, Nie starzeje się ten kto nie ma na to czasu” odbyło się w Filii Bibliotecznej w 
Sulęcinku oraz w Bibliotece w Krzykosach. Spotkanie skierowane było dla osób 
dorosłych. Za spotkania autorka nie pobierała honorarium 

3. Spotkanie autorskie z podróżnikiem i pisarzem Romanem Pankiewiczem odbyło 
się w Przedszkolu w Murzynówku i Filii Bibliotecznej w Pięczkowie. 
 Na spotkaniach autorskich zainteresowani czytelnicy mogli kupić książkę autora i 
otrzymać autograf.  

W roku 2019 zorganizowaliśmy 3 konkursy : 
1. Konkurs Recytatorski Przedszkolaków- ,,Wierszowanie Skrzatów’’, który odbył 

się w Witowie oraz Sulęcinku. 
2. VII Jesienny Konkurs Recytatorski ,,O tytuł mistrza recytacji’’ , który w tym 

roku był poświęcony ,,Juliuszowi Słowackiemu’’. Konkurs zorganizowany 
wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Krzykosach odbył się w Witowie. 

3.  Konkurs wiedzy pożarniczej – organizowany wspólnie z Zarządem  
 Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Krzykosach.    

W roku 2019 zorganizowaliśmy 1  teatrzyk : 
-Teatrzyk ,,Detektyw Zagadka na tropie …” odbył się podczas ,,Finału Ferii‘’ w 

Garbach.  
 W roku 2019 biblioteka i filie organizowały lekcje biblioteczne, warsztaty i 
wystawy. Do wystaw zaliczamy prezentacje prac wykonanych przez dzieci na 
zajęciach literacko-plastycznych. W bibliotekach organizowaliśmy zajęcia z 
kodowania.  

W Filii Bibliotecznej w Sulęcinku powstał ,,Klubik Malucha’’ 
W roku 2019 w Filii Bibliotecznej w Pięczkowie działało kółko szachowe oraz 

odbył się kurs komputerowy dla seniorów. Wspólnie ze Stowarzyszeniem Nowa 
Inicjatywa powstała ,,Akademia Malucha‘’. Podczas wakacji w bibliotece w 
Pięczkowie odbywały się zajęcia z kodowania.  

Realizując statutowe zadania gromadzenia, opracowania, udostępniania i 
popularyzacji zbiorów biblioteka zatrudnia 6 pracowników. 
Budżet biblioteki w roku 2019 zamknął się kwotą  367 570,52 zł. 

Kończąc składam podziękowanie Wysokiej Radzie za współpracę w minionym 
2019 roku. 

 
Informacja finansowa w załączniku Nr 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zał. Nr 1 

Informacja 
 

o przebiegu wykonania planu finansowego 
samorządowej instytucji kultury w 2019 roku 

Biblioteka Publiczna Gminy Krzykosy 
 
Biblioteka Publiczna Gminy Krzykosy finansowana jest zasadniczo w 100 % z 
budżetu gminy. Na 2019 rok zaplanowane zostały dochody z tyt. dotacji 
podmiotowej w wysokości  333 000,00 zł.  
We wrześniu   otrzymano dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego na zakup książek - „Narodowy program Rozwoju Czytelnictwa”, 
w kwocie 4 000,00 zł.  
W trakcie roku  dokonano zmian w planie  dochodów i wydatków.  Ostatecznie 
zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji podmiotowej z budżetu gminy o 
kwotę 30 000,00 zł do wysokości 363 000,00zł, Plan przychodów własnych 
zwiększono do kwoty 1 415,54zł. 
W wysokości odpowiadającej planowi przychodów zaplanowano wydatki na 
2019 r. 
Plan oraz realizację przychodów i wydatków przedstawia poniższa tabela. 

treśc Plan wykonanie % 

Stan środków na początek okresu 2,40 2,40 
 Przychody własne 1 414,60 1 414,60 100 

Dotacja z Ministerstwa Kultury 4 000,00 4 000,00 100 

Dotacja podmiotowa 363 000,00 363 000,00 100 

Przychody finansowe 0,94 0,94 100 

Razem Przychody w 2019 r 368 415,54 368 415,54 100 

Razem Środki 368 417,94           368 417,94           100 

Planowane i wykonane koszty 
   Wynagrodzenia osobowe pracowników 225 953,94 225 626,23 100 

Składki na ubezpieczenie społeczne 34 500,00 34 413,91 100 

Składki na FP 2 100,00 2 038,17 97 

Wynagrodzenie bezosobowe 7 100,00 7 086,91 100 

Zakup materiałów i wyposażenia 15 100,00 15 043,72 100 

Zakup pomocy naukowych i książek 10 100,00 10 002,54 99 

Zakup energii 25 700,00 25 688,08 100 

Zakup usług remontowych 7 450,00 7 410,39 99 

Zakup Usług zdrowotnych 500,00 490,00 98 

Zakup Usług pozostałych 25 500,00 25 473,89 100 

Zakup Usług telekomunikacyjnych 6 000,00 5 916,81 99 

Szkolenia pracowników 200,00 200,00 100 

Podróże służbowe  krajowe 1 200,00 1 191,87 99 

Różne opłaty i składki 650,00 624,00 96 

Odpis na ZFŚS 6 364,00 6 364,00 100 

Razem Koszty 368 417,94 367 570,52 100 

Stan środków na koniec okresu 
sprawozdawczego 

 
847,42 

 



PRZYCHODY 
 
Przychody w 2019 r. zostały zrealizowane w wysokości 368 415,54 złotych   tj.  100% 
planu.  
Otrzymana dotacja podmiotowa z budżetu gminy wyniosła 363 000,00 zł. Otrzymano 
dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego  na „Narodowy Program 
Rozwoju Czytelnictwa” w wysokości  4 000,00 zł. Uzyskano również przychody 
finansowe w wysokości 0,94 zł, są to odsetki bankowe oraz 1 414,60 zł przychody 
własne. 

 
WYDATKI 
 
Wydatki w   2019r.  zostały wykonane 100%.  
 Na planowane 368 417,94 zł wydatkowano 367 570,52 zł.  
 
W tym: 
- wydatki sfinansowane dotacją podmiotową z budżetu JST i środków własnych 
363 570,52 zł 
 
 -wydatki „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa  4 000,00 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. 4,20 
etatu zaplanowano kwotę 225 953,94 zł, wydatkowano 225 626,23zł  tj. 100%.planu. 
Natomiast na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano 7 100,00zł  
i wydano 7 086,91,00zł. tj.100 % planu, na ubezpieczenia społeczne wydano 
34 413,91zł, na  Fundusz Pracy 2 038,17 zł Zakładowy Fundusz Świadczeń 
Socjalnych to kwota 6 364,00zł. 
 
II. Materiały i wyposażenie: 
Na zakup materiałów zaplanowano kwotę  15 100,00 zł., wydatkowano 
 15  043,72 zł tj. 100% planu , w tym:  
 
- prenumerata czasopism (roczne)  3 697,35 zł 
-wyposażenie    399,00 zł             
- książki na nagrody ,dyplomy    647,17 zł  
- promocja biblioteki 250,01 zł 
- materiały do   remontu    12,00 zł 
- środki czystości   2 631,77 zł 
-materiały na zajęcia z dziećmi    748,24 zł 
- materiały biurowe    6 658,18 zł 
 
 
III. Pomoce naukowe, dydaktyczne i książki:  
Na pomoce dydaktyczne zaplanowano kwotę 10 100,00zł wydatkowano  



10 002,54 zł tj. 99% planu. Środki zostały przeznaczone na zakup książek celem 
zwiększenia zbiorów bibliotecznych ,w tym „Narodowy Program Rozwoju 
Czytelnictwa” 
 
IV. Zakup energii: 
Wydatki na zakup energii ,wody, gazu  zrealizowano w wys. 25 688,08 zł tj. 100% w 
stosunku do 25 700,00 zł planowanych.  
 
V. Zakup usług remontowych: 
Na zakup usług remontowych zaplanowano 7 450,00 zł, wydano 7 410,39 zł, co 
stanowi 99% planu. 

-konserwacja windy kosztowała 2 149,60 zł 
-wykonanie stolików do filii w Sulęcinku  1 140,84 zł 
- konserwacja systemu alarmowego 1 031,97 zł 
-naprawy elektryczne, usunięcie przecieków i naprawa wentylacji w filii w 
Pięczkowie 3 087,98 zł 

 
VI. Zakup usług pozostałych: 
Na usługi pozostałe zaplanowano kwotę 25 500,00 zł, wydatkowano 25 473,89  zł tj. 
100% planu. 
W tym: 
- najem lokali czynsz  4 800,00 zł,  
- monitoring 1 279,20 zł 
- opłata  bankowa i abonamentowa( w tym Sowa ) 3 419,93 zł 
- usługi pocztowe      549,64zł 
- przegląd  windy      732,00 zł                
- wywóz śmieci ( ZYS )  464,68 zł 
- RODO- opłaty   3 997,50 
- usługi informatyczne 1 290,27 zł 
- dzierżawa zbiornika gazu  285,85 zł 
- opłaty różne, porady prawne 593,97 zł 
- pomiary elektryczne, przeglądy stanu technicznego budynków 1 976,00 zł 
-organizacja imprez (Dzień Kobiet, Dzień Seniora, Narodowe Czytanie, teatrzyk-Finał 
Ferii, Noc Bibliotek) 6 084,85 zł 
   
Ponadto na usługi telefoniczne oraz dostęp do sieci internet wydatkowano 5 916,81 
zł, na szkolenia pracowników wydano 200,00 zł, natomiast na podróże służbowe 
1 191,87 zł. Na usługi zdrowotne wydatkowano 490,00 zł. Natomiast ubezpieczenie 
mienia kosztowało 624,00 zł. 
 
Na dzień 31 grudnia 2019 r nie występują należności wymagalne i niewymagalne. 
Zobowiązania wymagalne nie występują, natomiast  zobowiązania niewymagalne 
wynoszą 288,27 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. 
 
 
 
Krzykosy dnia 25-02-2020 


