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Przasnysz, 23.02.2015 

 
 

Sprawozdanie opisowe z działalności  
Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Nałkowskiej w Przasnyszu  

za 2014 rok 
 
 

I. Organizacja Biblioteki 
 
 Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nałkowskiej w Przasnyszu działa na podstawie 
ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85 poz. 539 z późn. zm.), ustawy z 
dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 
2001 r. Nr 13 poz. 123 z późn. zm.) oraz Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii 
Nałkowskiej w Przasnyszu. Pełni również zadania biblioteki powiatowej na mocy Porozumienia z 
02.11.2011 między Powiatem Przasnyskim a Gminą Miasta Przasnysz. 
W ramach MBP działają następujące placówki: 

 Biblioteka główna na mocy Umowy użyczenia zawartej z Miastem Przasnysz zajmuje 
parter budynku Urzędu Miasta (łączna powierzchnia 412,8 m2). W oddzielnych 
pomieszczeniach znajdują się: 

- Wypożyczalnia ze „Strefą dla malucha”, 
- Czytelnia z „Punktem multimedialnym” 
- Mała sala szkoleniowa na 20 osób, 
- Sala komputerowa z 4 stanowiskami 
- Gabinet dyrektora 
- Gabinet głównej księgowej 
- Pokój socjalny. 

Biblioteka główna dostępna jest dla osób z niepełnosprawnością ruchową – znajduje się 
tu podjazd zewnętrzny i podjazdy wewnątrz budynku. 

W Przasnyszu działają dwie Filie Biblioteki: 

 Filia nr 1 działa w lokalu wynajmowanym od Spółdzielni Mieszkaniowej (powierzchnia 
79,4 m2) mieszczącym się w granicach dużego osiedla mieszkaniowego. Lokal nie jest 
dostępny dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Pomimo niskiego parteru do Filii 
prowadzą schody. 

 Filia nr 2 dla dzieci i młodzieży na mocy umowy najmu zawartej z Miastem Przasnysz 
działa w lokalu (powierzchnia 112,1 m2) mieszczącym się w na parterze budynku 
mieszkalnego w pobliżu centrum Miasta. Lokal także nie jest dostępny dla osób 
niepełnosprawnych ruchowo – mieści się na wysokim parterze, do którego prowadzą 
schody. 
 

II. Źródła finansowania 
 

Biblioteka finansowana jest z budżetu Miasta Przasnysz.  
Na 2014 rok przyznano MBP dotację z budżetu Miasta Przasnysz w wysokości 590.802 zł.  
Na działalność bieżącą MBP pozyskała w roku 2014 fundusze z następujących źródeł 

zewnętrznych: 
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 Programu Wieloletniego Kultura+ Priorytet Biblioteka+ Infrastruktura bibliotek – 
środki finansowe Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 
207.000 zł 

 Program Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” – 
14.376,37 zł 

 Fundacji Orange dla Bibliotek na opłaty związane z działaniem sieci Internet w 
MBP – 3.645.80 zł, 

 Projektu Rozpracuj to z biblioteką – grant na działania związane z rynkiem pracy 
w wysokości 4.400,00 zł. 

Dochody własne MBP: 

 sprzedaż „cegiełek” – 1.385,00 zł, 
  usług ksero – 2.668,00 zł, 
 Sprzedaż makulatury, złomu – 671,00 zł 

Szczegółowe sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za rok 
2014 znajduje się w pkt. VII niniejszego sprawozdania. 
 
 

III. Działalność merytoryczna Biblioteki  
 
1. Czytelnictwo 

 
Użytkownicy  - 3.172, w tym: 
czytelnicy zarejestrowani         - 2.573   
 
 
według wieku: 
 

do lat 15 16 - 19 20 - 24 25 - 44 45 - 60 pow. 60 

554 346 264 682 441 286 

 
 
według zajęcia: 
 

uczniowie studenci 
pracow. 

umysłowi 
pracow. 
fizyczni 

rolnicy 
inni 

zatrudnieni 
pozostali 

857 136 490 73 52 279 686 

 
 
liczba odwiedzin    - 28.445 
wypożyczenia ogółem   - 38.332 
książki udostępnione na miejscu  - 2.236 
 
2. Zbiory Biblioteki 

 
a. Księgozbiór:   

Stan na koniec 2013 roku - 68.540 
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Przybyło woluminów - 2.205 
Ubyło w ciągu roku  - 1.707, w tym: 

- wycofano w wyniku selekcji - 930 
 
Struktura zbiorów 
 

Literatura 
piękna 

dla dzieci 

Literatura 
piękna 

dla 
dorosłych 

Literatura 
popularnonaukowa 

16.872 27.405 24.263 

 
b. Zbiory specjalne: 

Stan na koniec 2014 roku - 206 
Przybyło -  42, w tym 
Audiobooki - 42  

 
W roku 2014 przeprowadzono w MBP rutynową selekcję księgozbioru - wycofano woluminy 
zniszczone i zdezaktualizowane. Była to zaplanowana, systematycznie rokrocznie 
przeprowadzana akcja odświeżania księgozbioru biblioteki. W wyniku selekcji usunięto z 
księgozbioru 930 egzemplarzy książek. 
W roku 2014 kontynuowano zakupy nowej formy książki dostępnej na rynku – audiobooków. 
Pierwsze egzemplarze trafiły do naszych czytelników w listopadzie 2013r. Do sierpnia 2014 na 
mocy Porozumienia w ramach Konsorcjum Bibliotek Publicznych z siedzibą w Ostrołęce MBP 
nasi czytelnicy mieli dostęp do bazy e-booków na platformie Ibuk.pl. Opłatę za dostęp do bazy 
w wysokości 2.500,00 zł MBP pokryła z dotacji przekazanej przez Fundację Orange dla Bibliotek. 
Z uwagi na niewielkie zainteresowanie czytelników (większość dostępnych pozycji to literatura 
popularnonaukowa) i konieczność poniesienia kosztów za przedłużenie obowiązywania 
Porozumienia, MBP zrezygnowała  z tej usługi. 
 

3. Promocja biblioteki, książki, czytelnictwa: 
 

a. Kontynuacja działań związanych z komputeryzacją biblioteki 

 systematyczne wprowadzanie księgozbioru MBP do systemu oraz równoczesna 
prezentacja na stronie internetowej MBP wprowadzonych pozycji wraz z okładkami 
książek. Na koniec roku 2014 do systemu komputerowego wprowadzono 54% zbiorów. 
W okresie sprawozdawczym określono harmonogram prac związanych z komputeryzacją 
zbiorów i uruchomieniem wypożyczalni, zakończono ostatecznie proces przenoszenia 
bazy danych ze „starego” programu MAK do aktualnie używanego MAKA+. 

 Baza sprzętu komputerowego Miejskiej Biblioteki Publicznej zawiera:  
- 20 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem,  
- 1 serwer, 
- 3 laptopy, 
- 5 urządzeń wielofunkcyjnych oraz 9 drukarek, 
- 1 drukarka etykiet, 
- 1 kserokopiarka. 

Ponadto Biblioteka dysponuje:  
- 3 aparatami fotograficznymi, 
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- 3 projektorami multimedialnymi, 
- 2 ekranami przenośnymi, 
- 1 zestawem nagłośnieniowym, 
- 4 czytnikami kodów, 
- 2 telewizorami. 

 
 
b. Kontynuacja uczestnictwa w Programie Fundacji Orange dla Bibliotek 

 uzyskanie dotacji z Fundacji Orange dla Bibliotek na zakup dostępu do sieci Internet na rok 
2014, co pozwoliło na udostępnienie użytkownikom MBP bezpłatnego dostępu do 
Internetu. 
 

c. Imprezy, wydarzenia: 
 

Lp. Forma Opis Ilość 
Ilość 

uczestników 

1. Spotkania autorskie 
Spotkanie z autorkami książek dla 

dzieci – Agnieszką Frączek i 
Wiolettą Piasecką 

2 70 

2. 
Wykład, 

prezentacja 

Spotkanie z fotomodelką 
S.Gajewską 

 
1 15 

3. 
Ferie w Bibliotece 

2014 

Cykl zajęć dla dzieci i młodzieży w 
Filiach– plastyczne, muzyczne, 

czytelnicze, spotkania z 
ciekawymi ludźmi, gry i zabawy 

1 267 

4. 
Wakacje w 

Bibliotece 2014 

Cykl zajęć dla dzieci i młodzieży w 
Filiach– plastyczne, muzyczne, 

czytelnicze, spotkania z 
ciekawymi ludźmi, gry i zabawy, 

festyn 

1 68 

5. 
Wycieczki do 

biblioteki 

Wycieczki różnych grup 
wiekowych, głównie uczniów do 

biblioteki głównej i filii – 
regulamin biblioteki, zbiory, 
popularyzacja czytelnictwa 

14 280 

6. 
Wystawy i 
wystawki 

Związane z rocznicami literackimi, 
historycznymi, promocją 

czytelnictwa 
46 

Użytkownicy 
biblioteki 

7. Rajd rowerowy 

Rajd pn.„Odjazdowy bibliotekarz” 
dla mieszkańców miasta 

połączony z promocją biblioteki, 
czytelnictwa i zdrowego stylu 

życia 

1 65 

8. Głośne czytania 

Głośne czytania bajek i utworów 
dla dzieci przez bibliotekarzy i 

zaproszonych gości w bibliotece i 
przedszkolach 

10 168 
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9. Zajęcia edukacyjne  
„Spotkanie z Baśnią”, „Od 

rękopisu do e-booka” 
2 46 

10. 
Dyskusyjny Klub 

Książki 

Spotkania Dyskusyjnego Klubu 
Książki w czytelni biblioteki 

głównej popularyzujące 
czytelnictwo (12 spotkań x 10 

osób) 

12 10 

11. 

Zajęcia dla 
młodzieży z 

przygotowania 
zawodowego 

„Link do przyszłości” – spotkanie 
z młodym profesjonalistą, który 
osiągnął sukces w dziedzinie IT, 
Realizacja projektu „Gotowi do 

startu… Meta:Praca”   

11 32 

12. 
Warsztaty 
plastyczne 

Warsztaty z rękodzieła – ozdoby 
na święta i inne uroczystości, w 

tym warsztaty plenerowe – 
ozdoby Bożonarodzeniowe, 

Jarmark Staropolski 

3 422 

13. Imprezy plenerowe 
Narodowe czytanie 2014 – głośne 

czytanie Trylogii H.Sienkiewicza 
Festyn – powitanie lata 

2 140 

14. Kurs komputerowy 

20-godzinny kurs obsługi 
komputera dla osób 50+ 

prowadzony przez wolontariuszy 
– uczniów ZSP: I i II edycja 

18 16 

15. 
Zajęcia 

komputerowe 

Pole do popisu dla seniorów – 
spotkanie w ramach „Tygodnia z 

Internetem” 
1 4 

16. Bookcrossing 
„Czytam w podróży Herberta”, 

„wybierz książkę dla siebie” 
2 56 

17. 
Zajęcia 

terapeutyczne 

Pięknie mówię i czytam – zajęcia 
logopedyczne we współpracy z 

Poradnią Psychologiczno 
Pedagogiczną 

6 26 

18. 
Warsztaty 

tematyczne 

„N jak niewidomy” warsztaty dla 
dzieci w ramach Festiwalu 

Fabryka Światła 
1 12 

 
d. Informacja 
MBP prowadzi własną stronę internetową: www.mbpprzasnysz.pl oraz posiada własny 
profil na portalu społecznościowym www.facebook.pl, które są na bieżąco aktualizowane. 
W roku 2014 na stronie internetowej Biblioteki zaczął działać Biuletyn Informacji 
Publicznej.  
 MBP współpracuje także z lokalnymi portalami internetowymi: e-przasnysz.pl, 
infoprzasnysz.pl oraz z lokalną prasą w zakresie informowania o imprezach, inicjatywach i 
wydarzeniach związanych z działalnością Biblioteki. 
 

4. Szkolenia  
 

a. Szkolenia i warsztaty zewnętrze: 
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Lp. Forma Opis Ilość 
Ilość 

uczestników 

1. Konferencja 
Konferencja podsumowująca 
Projekt „RozPracuj to z 
biblioteką” 

1 2 

2. Konferencja 
Konferencja inaugurująca Projekt 
„Strefy Innowacji 

1 2 

3. Warsztaty 
Cykl warsztatów w ramach 
Programu Liderzy Polsko-
Amerykańskiej Fundacji Wolności 

3 1 

4. Szkolenie Bibliografia regionalna 2 3 

 
b. Szkolenia i warsztaty wewnętrzne: 

1. Warsztaty 
Warsztaty: „Planowanie 

projektów” dla pracowników 
bibliotek z powiatu przasnyskiego 

1 18 

 
5.   MBP jako biblioteka pełniąca zadania biblioteki powiatowej 
 
Miejska Biblioteka Publiczna od 02.11.2011r. na mocy Porozumienia między Powiatem 
Przasnyskim  a Gminą Miasta Przasnysz pełni zadania powiatowej biblioteki publicznej. Na cele 
związane z realizacją tych zadań Powiat Przasnyski przekazał w roku 2014 dotację w wysokości 
10.090 zł.  
W 2014 roku pracownik MBP pełniący zadania instruktora metodycznego odwiedził wszystkie 
biblioteki gminne. Podczas wizyt omówiono problemy związane z bieżącą działalnością 
bibliotek. Dwukrotnie wizytowano Gminną Bibliotekę Publiczną w Jednorożcu w celu udzielenie 
fachowej pomocy w przeprowadzeniu skontrum oraz udzielono szereg wskazówek 
metodycznych dotyczących gromadzenia, inwentaryzacji, opracowywania zbiorów. Instruktor był 
też w stałym kontakcie telefonicznym z GBP w Jednorożcu, na bieżąco udzielając porad i 
instruktażu.  GBP w Jednorożcu przechodziła trudny czas zmian organizacyjnych i personalnych – 
fachowa pomoc w tym okresie była więc niezbędna.  
Zorganizowano dla pracowników bibliotek gminnych powiatu przasnyskiego 2-dniowe szkolenie 
warsztatowe z zakresu planowania projektów. Szkolenie prowadził Pan Sławomir Cabajewski 
koordynator projektów Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych. 

 
IV. Współpraca ze środowiskiem lokalnym i ponadlokalnym 

 
W podejmowanych działaniach i inicjatywach współpracujemy z następującymi instytucjami i 
organizacjami działającymi na terenie Miasta, Powiatu: 

 Urząd Miasta 

 Starostwo Powiatowe 

 Miejski Dom Kultury 

 Muzeum Historyczne 

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

 Biblioteka Pedagogiczna 

 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 
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 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 

 Spółdzielnia Mieszkaniowa w Przasnyszu 

 Klub Literacki Przaśnik 
 

 

V. Inwestycje 
 

W roku 2014r. MBP realizowała zadanie „Wyposażenie biblioteki głównej” w ramach 
Programu Biblioteka+. Infrastruktura Bibliotek. Na realizację zadania MBP otrzymała 
dofinansowania w kwocie 207.000,00 zł. Pozwoliło to m.in. na wymianę przestarzałych  
i zniszczonych mebli (regały, meble biurowe), uzupełnienie brakującego sprzętu 
komputerowego (zestawy komputerowe, serwer, czytniki kodów, drukarka etykiet, projektor 
multimedialny, telewizor), aranżację „Strefy malucha” w wypożyczalni. W sumie biblioteka 
główna wzbogaciła się o 497 sztuk nowego wyposażenia. Dzięki realizacji zadania biblioteka 
główna zyskała nowy wizerunek i przyjazne wnętrza. Wyposażenie służy użytkownikom 
biblioteki, zarówno w trakcie korzystania z jej zbiorów, jak i podczas realizacji projektów i zajęć 
wykraczających poza standardowe funkcje biblioteki. 
W okresie sprawozdawczym w bibliotece głównej wykonano szereg prac remontowych (prace 
malarskie, poprawa oświetlenia w czytelni). 
W grudniu 2014 roku MBP podpisała umowę z Fundacją Banku Zachodniego WBK na realizację 
otrzymanego przez Bibliotekę grantu w konkursie „Tu mieszkam, tu zmieniam”. Fundacja 
wyróżniła MBP grantem w wysokości 10.000 zł na budowę podjazdu dla osób 
niepełnosprawnych do Filii nr 1. Realizacja zadania nastąpi w roku 2015. 
W roku 2014 Miejska Biblioteka Publiczna zawarła umowę użyczenia z Miastem Przasnysz na 
użytkowanie budynku mieszczącego się przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 3 (budynek po 
starym kinie). Lokal o powierzchni użytkowej 530 m2 wymaga przebudowy i dostosowania do 
potrzeb biblioteki. Docelowo planowane jest tu przeniesienie biblioteki głównej i Filii nr 2 dla 
dzieci i młodzieży. Na koniec roku 2014 opracowano koncepcję wykorzystania lokalu zgodną z 
potrzebami różnych grup społecznych i wiekowych. Złożono także wniosek do Programu 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Infrastruktura instytucji kultury” o 
dofinansowanie przygotowania dokumentacji technicznej przebudowy obiektu na potrzeby 
MBP. Na tym etapie opracowana zostanie niezbędna dokumentacja, która posłuży do 
przeprowadzenie pełnego procesu inwestycyjnego. 

 

VI. Obsada kadrowa 

W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Przasnyszu – łącznie z dyrektorem - pracowało w okresie od 
stycznia do czerwca 2014r. na pełnych etatach 9 osób: 7 na stanowiskach bibliotekarskich, 1 
informatyk i 1 pracownik gospodarczy. Od lipca 2014 roku zatrudniono na pełnym etacie 
pracownika obsługi biurowej w ramach prac interwencyjnych.  Od 24 listopada 2014r. 
Rozwiązano umowę o pracę z główną księgową zatrudnioną na ½ etatu i zatrudniono na to 
stanowisko osobę w wymiarze ¼ etatu.  
W roku 2014 MBP zatrudniała na stanowisku pracownik biurowy 2 osoby niepełnosprawne, 
które odbywały staże w ramach projektu Fundacji Aktywnej Rehabilitacji „Wsparcie osób 
niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej. MBP nie ponosiła w związku z realizacją umów stażowych żadnych kosztów 
wynikających z zatrudnienia stażystów. 
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VII. Wykonanie planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za rok 2014 
 
W 2014 roku Miasto Przasnysz (organizator) przekazało Miejskiej Bibliotece Publicznej  
w Przasnyszu środki finansowe w formie dotacji podmiotowej na dofinansowanie działalności  
w zakresie realizowanych zadań statutowych w wysokości 590.802,00 zł. 

1. Wykonanie  

  
Nazwa 

Plan po 
zmianie Wykonanie  % 

921   Przychody       

  92113 Środki finansowe Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 207 000,00 207 000,00 100,0 

    Razem 207 000,00 207 000,00 100,0 

  
92116 

Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję 
kultury 590 802,00 590 802,00 100,0 

    Dotacja z Programu Orange dla Bibliotek 3 645,80 3 645,80 100,0 

    Dotacja Ministerialna – Biblioteka Narodowa 14 550,00 14 376,37 98,8 

    
Projekt ”Rozpracuj z Biblioteką  Gotowi do Startu” Grant zg z um. 
1/RTB/2014 4 400,00 4 400,00 100,0 

    Wpływy za ksero 2 700,00 2 668,00 98,8 

    Wpływy  z likwidacji wyposażenia, sprzętu, makulatury 671,00 671,00 100,0 

    Otrzymane darowizny w postaci pieniężnej -  cegiełki 1 400,00 1 385,00 98,9 

    
Umowa nr 18/2014 z PUP refundacja wynagrodzenie prac 
interwencyjnych 4 553,50 4 553,50 100,0 

    Nadpłata składek na FP za lata ubiegłe-kontrola z ZUS (2010-2012) 2 498,98 2 498,98 100,0 

    Pozostałe przychody operacyjne 2 669,30 2 669,30 100,0 

    Razem 627 890,58 627 669,95 100,0 

      834 890,58 834 669,95 100,0 

    Koszty- wykonanie       

  92113 Zakup materiałów i wyposażenia 207 000,00 207 000,00 100,0 

  92116 Zakup materiałów i wyposażenia 6 694,18 6 694,18 100,0 

    Zakup usług remontowych 9 107,58 9 107,58 100,0 

    Razem 222 801,76 222 801,76 100,0 

  92116 Amortyzacja- nieodpłatnie otrzymane 2 669,30 2 669,30 100,0 

    Wynagrodzenia osobowe pracowników 387 300,00 387 292,44 100,0 

    Składki na ubezpieczenie społeczne 68 530,00 68 524,64 100,0 

    Składki Fundusz Pracy 7 410,00 7 407,52 100,0 

    Wynagrodzenia bezosobowe 1 860,00 1 854,00 99,7 

    Zakup materiałów i wyposażenia  16 630,00 16 627,59 100,0 

    Zakup książek, audiobooków 35 800,00 35 798,37 100,0 

    Zakup energii, wody 28 650,00 28 649,72 100,0 

    Zakup usług pozostałych 12 810,00 12 805,27 100,0 

    Zakup usług dostępu do sieci internetu 3 550,00 3 544,66 99,8 

    Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 180,00 2 179,21 100,0 

    Czynsz, najem pomieszczeń 20 040,00 20 010,24 99,9 

    Podróże służbowe krajowe 2 030,60 2 023,43 99,6 

    Świadczenia urlopowe 10 118,86 10 118,86 100,0 

    Różne opłaty i składki 1 471,00 1 471,00 100,0 

    Koszty finansowe odsetki 614,00 614,00 100,0 

    Szkolenia pracowników  509,00 509,00 100,0 

    Zakup czasopism 6 472,00 6 471,60 100,0 

    Aktualizacja programów 973,00 972,63 100,0 

    Świadczenia na rzecz pracowników(badania profilaktyczne, bhp) 1 060,00 1 053,58 99,4 

    Zakup środków czystości 1 445,00 1 444,75 100,0 

    Koszty opłaty skarbowej  82,00 82,00 100,0 

    Opłaty za gospodarowanie odpadami 204,00 204,00 100,0 

    Razem 612 408,76 609 658,51 99,6 

    Ogółem 835 210,52 832 460,27 99,7 
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W stosunku do planu finansowego na 2014 rok  przychody  wykonano w 100%, koszty zostały wykonane  

w 99,7%. 

 Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2014r. wynosił 319,94 zł. 

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2014r.  roku wynosi 2529,62 zł.  

Kwota ta  stanowi niewykorzystaną kwotę środków z bieżącej działalności biblioteki  

Dotacje otrzymane w 2014 roku zostały wydatkowane i rozliczone w pełnej wysokości. 

2. 
 

Przychody i koszty 2014r  
 

  
Nazwa Wykonanie  

921   Przychody   

  92113 Środki finansowe Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 207 000,00 

    Razem 207 000,00 

  92116 Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury 590 802,00 

    Dotacja z Programu Orange dla Bibliotek 3 645,80 

    Dotacja Ministerialna – Biblioteka Narodowa 14 376,37 

    Projekt ”Rozpracuj z Biblioteką  Gotowi do Startu” Grant zg z um. 1/RTB/2014 4 400,00 

    Wpływy za ksero 2 668,00 

    Wpływy  z likwidacji wyposażenia, sprzętu, makulatury 671,00 

    Otrzymane darowizny w postaci pieniężnej -  cegiełki 1 385,00 

    Umowa nr 18/2014 z PUP refundacja wynagrodzenie prac interwencyjnych 4 553,50 

    Nadpłata składek na FP za lata ubiegłe-kontrola z ZUS (2010-2012) 2 498,98 

    Pozostałe przychody operacyjne 2 669,30 

    Razem 627 669,95 

    Ogółem  834 669,95 

    Koszty   

  92113 Zakup materiałów i wyposażenia 207 000,00 

  92116 Zakup materiałów i wyposażenia 6 694,18 

    Zakup usług remontowych 9 107,58 

    Razem 222 801,76 

  92116 Wynagrodzenia osobowe pracowników 388 896,83 

    Składki na ubezpieczenie społeczne 70 185,63 

    Składki Fundusz Pracy 7 229,48 

    Wynagrodzenia bezosobowe 1 854,00 

    Zakup materiałów i wyposażenia  14 980,04 

    Zakup książek, audiobooków 35 798,17 

    Zakup energii, wody 30 913,45 

    Zakup usług pozostałych 10 963,83 

    Zakup usług dostępu do sieci internetu 3 544,66 

    Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 179,21 

    Czynsz, najem pomieszczeń 20 010,24 

    Podróże służbowe krajowe 2 023,43 

    Świadczenia urlopowe 10 118,86 

    Różne opłaty i składki 1 471,00 

    Koszty finansowe odsetki 614,00 

    Szkolenia pracowników  509,00 

    Zakup czasopism 6 471,60 

    Aktualizacja programów 972,93 

    Świadczenia na rzecz pracowników badania profilaktyczne, bhp) 1 053,58 

    Zakup środków czystości 1 444,75 

    Opłaty za gospodarowanie odpadami 204,00 

    Koszty opłaty skarbowej  82,00 

    Amortyzacja- nieodpł otrzymane darowizny 2 669,30 

    Razem 614 189,99 

    Ogółem 836 991,75 
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Zobowiązania na dzień 31.12.2014 r. wyniosły 23.963,84 zł, w tym: 
- podatek od wynagrodzeń,składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy  za m-c 
12/2014 – 21700,11 zł; 
- za energię i wodę za 12/2014 (faktury za grudzień 2014r. otrzymano w styczniu 2015r.) – 2263,45 zł. 
Na dzień 31.12.2014 r. należności i zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. 
 Miejska Biblioteka Publiczna pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskanych 
przychodów. Przychodami są m.in. wpływy z prowadzonej działalności;  dotacje z budżetu; środki 
(darowizny) otrzymane od osób fizycznych i prawnych. 

 
 W 2014 roku Miasto Przasnysz (organizator) przekazało Miejskiej Bibliotece Publicznej  
w Przasnyszu środki finansowe w formie dotacji podmiotowej na dofinansowanie działalności w zakresie 
realizowanych zadań statutowych w wysokości 590.802,00 zł. 
Kwotę dotacji wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na bieżącą działalność MBP w 100% wg 
poniższego zestawienia. 

 Nazwa Wykonanie  

Przychody   
Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję 
kultury 

590 802,00 

    

Wydatki   

Zakup materiałów i wyposażenia 6 694,18 

Zakup usług remontowych 9 107,58 

Wynagrodzenia osobowe pracowników 383 431,44 

Składki na ubezpieczenie społeczne 67 832,14 

Składki Fundusz Pracy 4 908,54 

Wynagrodzenia bezosobowe 1 854,00 

Zakup materiałów i wyposażenia  9 289,65 

Zakup książek, audiobooków 19 999,80 

Zakup energii, wody 28 649,72 

Zakup usług pozostałych 11 962,65 

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 179,21 

Czynsz, najem pomieszczeń 20 010,24 

Podróże służbowe krajowe 2 023,43 

Świadczenia urlopowe 10 118,86 

Różne opłaty i składki 1 471,00 

Koszty finansowe odsetki 614,00 

Szkolenia pracowników  509,00 

Zakup czasopism 6 471,60 

Aktualizacja programów 972,63 

Świadczenia na rzecz pracowników(badania profilaktyczne, bhp) 1 053,58 

Zakup środków czystości 1 444,75 

Opłaty za gospodarowanie odpadami 204,00 

Razem 590 802,00 

  

 

 

/-/ Małgorzata Sobiesiak 

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej  
im. Zofii Nałkowskiej w Przasnyszu 

 


