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Przasnysz, 30.07.2014 
 
 

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

za I półrocze 2014r. 
 
 

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 – z czytelnią, w której mieści się Punkt Informacji Multimedialnej (3 
komputery dostępne dla użytkowników podłączone do Internetu) i wypożyczalnią dla 
młodzieży i dorosłych -  ul. Kilińskiego 2).  

 Filia nr 1 – ogólna (z czytelnią wyposażoną w 3 komputery podłączone do Internetu), 
wypożyczalnią – ul Orlika 27. Filia obsługuje punkt biblioteczny znajdujący się w Szpitalu 
Miejskim; 

 Filia nr 2 – dla dzieci i młodzieży, w której mieści się punkt „książki mówionej”. Czytelnia 
Filii wyposażona jest w 3 komputery podłączone do sieci Internet. 
 

II. Źródła finansowania 
 

Biblioteka finansowana jest z budżetu Miasta Przasnysz.  
Na 2014 rok przyznano MBP dotację z budżetu Miasta Przasnysz w wysokości 530.000 zł.  
Na działalność bieżącą MBP pozyskała w roku 2014 fundusze z następujących źródeł 

zewnętrznych: 

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

 sprzedaży „cegiełek” – 2.000,00 zł, 
  usług ksero – 3.000,00 zł 

Szczegółowe sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za I 
półrocze 2014 znajduje się w pkt. VII niniejszego sprawozdania. 
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III. Działalność merytoryczna Biblioteki  
 
1. Czytelnictwo 

 
Użytkownicy  - 2.229, w tym: 
czytelnicy zarejestrowani         - 1.795   
 
według wieku: 
 

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

398 230 164 458 323 222 

 

 
według zajęcia: 
 

uczniowie studenci 
pracow. 

umysłowi 
pracow. 
fizyczni 

rolnicy 
inni 

zatrudnieni 
pozostali 

598 76 344 50 33 189 505 

 

 
liczba odwiedzin    - 14.277 
wypożyczenia ogółem   - 18.866 
książki udostępnione na miejscu  - 1.205 
wypożyczenia zbiorów specjalnych  - 66, w tym 
audiobooków     - 66  
 
2. Zbiory Biblioteki 

 
a. Księgozbiór:   

Stan na 30.06.2014 - 68.667 
Przybyło woluminów - 583 
Ubyło w ciągu I półrocza 2014r. - 0 

 
Struktura zbiorów 
 

Literatura 
piękna 

dla dzieci 

Literatura 
piękna 

dla 
dorosłych 

Literatura 
popularnonaukowa 

16.221 27.471 24.975 

 

b. Zbiory specjalne: 
Stan na 30.06.2014 - 172 
Przybyło -  8, w tym 
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Audiobooki - 8  
 

W I półroczu 2014r. kontynuowano - na mocy Porozumienia w ramach Konsorcjum Bibliotek 
Publicznych - udostępnianie e-booków na platformie Ibuk.pl MBP podpisała Porozumienie z 
Miejską Biblioteką Publiczną w Ostrołęce jako koordynatorem w sierpniu 2013r. Podobne 
porozumienie podpisało też 5 innych bibliotek z terenu byłego województwa ostrołęckiego. 
Dostęp do e-booków jest zarówno w siedzibie Biblioteki (biblioteka główna i filie), jak również 
on-line poza MBP z wykorzystaniem specjalnego kodu PIN do rejestracji własnego konta. 
Odbiorcami są głownie uczniowie, studenci i nauczyciele. Baza e-booków to w większości książki 
naukowe i popularno-naukowe – najnowsze wydania z różnych dziedzin nauki. Dostęp do bazy 
nasi czytelnicy mają od września 2013 roku do sierpnia 2014r. Opłatę za dostęp do bazy w 
wysokości 2.500,00 zł MBP pokryła z dotacji przekazanej przez Fundację Orange dla Bibliotek. 
 

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. 

 

 Program Fundacji Orange dla Bibliotek – darowy dostęp do sieci Internet 

 podłączenie stałego dostępu do sieci  Internet we wszystkich placówkach MBP, uzyskanie 
dotacji z Fundacji Orange dla Bibliotek na zakup dostępu do sieci Internet. Udostępnienie 
użytkownikom MBP bezpłatnego dostępu do Internetu. 
 

 Imprezy, wydarzenia: 
 

Lp. Forma Opis Ilość 
Ilość 

uczestników 

1. Spotkania autorskie 
Spotkanie z autorkami książek dla 

dzieci: A.Frączek, W.Piasecka 
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 i bibliotece głównej – 

plastyczne, muzyczne, czytelnicze, 
spotkania z ciekawymi ludźmi, gry 

i zabawy 

1 267 

4. 
Wycieczki do 

biblioteki 

Wycieczki różnych grup 
wiekowych, głównie uczniów do 

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

3 60 

5. 
Wystawy i 
wystawki 

Związane z rocznicami literackimi, 
historycznymi, promocją 

czytelnictwa 
26 

Użytkownicy 
biblioteki 

6. Rajd rowerowy 
Rajd pn.„Odjazdowy bibliotekarz” 

dla mieszkańców miasta 
1 65 
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połączony z promocją biblioteki, 
czytelnictwa i zdrowego stylu 

życia 

7. Głośne czytania 

Głośne czytania bajek i utworów 
dla dzieci przez bibliotekarzy i 

zaproszonych gości w bibliotece i 
przedszkolach 

2 88 

8. 
Dyskusyjny Klub 

Książki 

Spotkania Dyskusyjnego Klubu 
Książki w czytelni biblioteki 

głównej popularyzujące 
czytelnictwo 

6 48 

9. 

Zajęcia dla 
młodzieży z 

przygotowania 
zawodowego 

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

1 18 

10. 
Warsztaty 
plastyczne 

Warsztaty rękodzieła – ozdoby na 
święta i inne uroczystości, w tym 
warsztaty plenerowe – ozdoby na 

stół wielkanocny, 
II Przasnyski Jarmark Staropolski 

1 350 

11. 
Projekt „Do startu 

gotowi…Meta: 
Praca” 

Cykl spotkań i warsztatów dla 
uczniów ZSP nt rynku pracy 9 14 

12. Kurs komputerowy 

20-godzinny kurs obsługi 
komputera dla osób 50+ 

prowadzony przez wolontariuszy 
– uczniów ZSP 

10 8 

13. 
Zajęcia 

komputerowe 

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

Internetem” 
1 4 

14. Bookcrossing 
„Czytam w podróży Herberta”, 

„wybierz książkę dla siebie” 
2 56 

15. 
Zajęcia 

terapeutyczne 

Pięknie mówię i czytam – zajęcia 
logopedyczne we współpracy z 

Poradnią Psychologiczno 
Pedagogiczną 

6 26 

  Ogółem 72 1089 

 Informacja 
MBP prowadzi własną stronę internetową: www.mbpprzasnysz.pl oraz posiada własny profil 
na portalu społecznościowym www.facebook.pl, które są na bieżąco aktualizowane. 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. 
 
 
 
 
 

http://www.mbpprzasnysz.pl/
http://www.facebook.pl/
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4. Szkolenia  
 

a. Szkolenia i warsztaty zewnętrze: 
 

Lp. Forma Opis Ilość 
Ilość 

uczestników 

1. Konferencja 
Konferencja na zakończenie 
Programu „Rozpracuj to z 
biblioteką” 

1 2 

2. Szkolenie 
Tworzenie Bibliografii 
województwa mazowieckiego 

1 1 

3. Szkolenie 
Szkolenie on-line nt. gospodarki 
finansowej w instytucjach kultury 

1 1 

 

b. Szkolenia i warsztaty wewnętrzne: 

1. Warsztaty Tworzenie projektów 1 15 

     

MBP zorganizowała dla bibliotekarzy bibliotek gminnych powiatu przasnyskiego szkolenie 
dotyczące tworzenia projektów na małe granty. Warsztaty prowadził Pan Sławomir Cabajewski z 
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 

 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 

 Spółdzielnia Mieszkaniowa w Przasnyszu 

 Klub Literacki Przaśnik 

 Młodzieżowe Centrum Kariery 
 
 

V. Inwestycje 
 
W roku 2013r. MBP złożyła wniosek na remont (malowanie pomieszczeń biblioteki i poprawa 
oświetlenia w czytelni) i wyposażenie biblioteki głównej w Programie Biblioteka+. Infrastruktura 
Bibliotek. Wniosek został zaakceptowany. Umowę na realizację zadania i dofinansowanie w 
kwocie 207.00 tys. zł podpisano we wrześniu 2013r. Zadanie realizowane jest  w roku 2014. 
W pierwszym półroczu 2014 roku przygotowano dokumentację przetargową dotyczącą realizacji 
zadania - prace remontowe, zakup wyposażenia (styczeń - marzec 2014). W tym celu nawiązano 
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współpracę z wydziałem inwestycji Urzędu Miasta Przasnysz. Pracownicy działu służyli fachową i 
merytoryczną pomocą w tworzeniu i kompletowaniu dokumentacji. W Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia określono dokładnie zakres prac remontowych wynikających z 
kosztorysów inwestorskich oraz ilość i jakość wyposażenia. W kwietniu przygotowano 
pomieszczenia biblioteki do wykonania prac remontowych - zabezpieczono księgozbiór i 
dokumentację biblioteki. 18. kwietnia 2014r. opublikowano ogłoszenie o zamówieniu na 
wykonanie zadania. Zgodnie z określoną w ogłoszeniu procedurą wyłoniono wykonawców na 
prace remontowe i zakup wyposażenia. 13. maja 2014r. podpisano umowy z trzema 
wykonawcami:  
1) na remont pomieszczeń MBP,  
2) na dostawę i montaż wyposażenia,  
3) dostawę sprzętu komputerowego i multimediów.  
W umowach określono terminy wykonania prac - zgodne z terminami zawartymi we wniosku. W 
I półroczu 2014r. zaplanowano wykonanie prac remontowych. W umowie z wykonawcą 
określono termin wykonania prac do dnia 10.06.2014. Do tego terminu wykonano następujące 
roboty zaplanowane we wniosku: prace malarskie w wypożyczalni, czytelni, sali szkoleniowej, 
gabinecie dyrektora, dwóch pomieszczeniach WC; roboty elektryczne związane z poprawą 
oświetlenia w czytelni (montaż 10 punktów oświetleniowych). Protokół odbioru prac podpisano 
09.06.2014r. 
Łączna wartość prac remontowych wykonanych do 30.06.2014r. – 15.801,76 zł 
 
VI. Obsada kadrowa 

W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Przasnyszu – łącznie z dyrektorem - pracowało w 
omawianym okresie sprawozdawczym na pełnych etatach 9 osób: 7 na stanowiskach 
bibliotekarskich, 1 informatyk i 1 pracownik gospodarczy. Od października 2013r. główna 
księgowa MBP przebywała na długotrwałym zwolnieniu lekarskim, a obecnie na świadczeniu 
rehabilitacyjnym. W związku z tym faktem zatrudnienie na zastępstwo głównej księgowej na ¼ 
etatu było nadal aktualne.  
Do końca marca MBP zatrudniała na stanowisku pracownik biurowy 4 osoby, które odbywały 
staże w ramach projektu Fundacji VIA „Azymut. Praca!” współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej. MBP nie ponosiła w związku z realizacją umów stażowych żadnych kosztów 
wynikających z zatrudnienia stażystów. 

 
 

VII. Wykonanie planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za I półrocze 
2014r. 
 

 W I półroczu 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 287.000,00 zł. 
Przychody ogółem zostały zrealizowane w wysokości 41,6% w stosunku do planu finansowego 
na rok 2014, natomiast wydatki w wysokości 40,6 %. 
Na dzień 30.06.2014r. w MBP nie występują zobowiązania wymagalne wobec budżetów, ani 
kontrahentów. 
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Nazw a Wykonanie %

921 Przychody

92113 Środki f inansow e Ministra Kultury i Dziedzictw a Narodow ego 7,8

92116 54,2

Dotacja z Programu Orange dla Bibliotek 81,0

Dotacja Ministerialna – Biblioteka Narodow a 0,00 0,00

Projekt”Rozpracuj z Biblioteką  Gotow i do Startu” Grant zg z um. 1/RTB/2014 100,0

Wpływ y za ksero 835,00 27,8

Pozostałe odsetki 500,00 0,00 0,0

Otrzymane darow izny w  postaci pieniężnej -  cegiełki 900,00 45,0

Razem 41,6

41,6

Wydatki

92113 Zakup materiałów  i w yposażenia 3,4

Zakup usług remontow ych 99,5

Razem 7,6

92116 Wynagrodzenia osobow e pracow ników 53,4

Składki na ubezpieczenie społeczne 54,6

Składki Fundusz Pracy 54,0

Wynagrodzenia bezosobow e 40,1

Zakup materiałów  i w yposażenia 59,1

Zakup książek, audiobooków 65,6

Zakup energii 52,1

Zakup usług pozostałych 57,1

Zakup usług dostępu do sieci internet 40,1

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 38,1

Podróże służbow e krajow e 854,14 42,7

Św iadczenia urlopow e 9,8

Różne opłaty i składki 100,0

Szkolenia pracow ników  190,00 19,0

Razem 53,1

Ogółem 40,6

Stan środków na początek roku 319,94

Stan środków na 30.06.2014r. 8527,84

Plan po 

zm ianie

207 000,00 16 127,50

Dotacja podmiotow a z budżetu otrzymana przez samorządow ą instytucję 

kultury 530 000,00 287 000,00

4 500,00 3 645,80

4 400,00 4 400,00

3 000,00

2 000,00

751 400,00 312 908,30

751 400,00 312 908,30

197 849,58 6 694,18

9 150,42 9 107,58

207 000,00 15 801,76

350 852,00 187 220,32

63 850,00 34 886,28

8 600,00 4 640,07

3 000,00 1 204,00

19 848,00 11 723,24

15 000,00 9 847,44

31 800,00 16 577,60

28 050,00 16 015,13

4 500,00 1 804,86

3 000,00 1 141,63

2 000,00

11 200,00 1 093,93

1 700,00 1 700,00

1 000,00

544 400,00 288 898,64

751 400,00 304 700,40


