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Przasnysz, 26.02.2016 
 
 

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

za 2015 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 jest 
dostępny dla osób z niepełnosprawnością ruchową – znajduje się tu podjazd zewnętrzny, 
a wszystkie pomieszczenia Filii znajdują się na jednym poziomie. 

 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 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 2015 rok przyznano MBP dotację z budżetu Miasta Przasnysz w wysokości 701.000,00 

zł z czego kwotę 108.363,00 zł z przeznaczono na opracowanie dokumentacji projektowej 
zmiany sposobu użytkowania wraz z rozbudową budynku byłego kina dla potrzeb Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Przasnyszu. 
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Na działalność bieżącą MBP pozyskała w roku 2015 fundusze z następujących źródeł 
zewnętrznych: 

 Fundacji Orange dla Bibliotek na opłaty związane z działaniem sieci Internet w 
MBP – 1.808,79 zł, 

 Fundacji Banku Zachodniego – grant w konkursie „Tu mieszkam, tu zmieniam” na 
działania związane z projektem „Tu na was czeka bakowa biblioteka” (budowa 
podjazdu dla osób niepełnosprawnych w Filii nr 1) w wysokości 10.000,00 zł. 

Pozostałe dochody stanowi kwota w wysokości  7.614,09 zł, z tego:  
b. nadpłata z tytułu rozliczenia wody – 249,26 zł 
c. refundacja kosztów zatrudnienia pracownika w ramach prac interwencyjnych – umowa z 

Powiatowym Urzędem Pracy nr 18/2014 – 3.692,23zł. 
Dochody własne MBP: 

 zbiórka publiczna – 1.050,00 zł, 

  usług ksero – 2.476,60 zł, 

 Sprzedaż makulatury – 146,00 zł 
Szczegółowe sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za rok 
2015 znajduje się w pkt. VII niniejszego sprawozdania. 
 
 

III. Działalność merytoryczna Biblioteki  
 
1. Czytelnictwo 

 
Użytkownicy  - 3.270, w tym: 
czytelnicy zarejestrowani         - 2.636   
 
 
według wieku: 
 

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

584 314 250 710 457 321 

 
 
według zajęcia: 
 

uczniowie studenci 
pracow. 

umysłowi 
pracow. 
fizyczni 

rolnicy 
inni 

zatrudnieni 
pozostali 

852 128 524 65 72 312 683 

 

 
liczba odwiedzin    - 29.366 
wypożyczenia ogółem   - 40.601 
książki udostępnione na miejscu  - 2.040 
 
W stosunku do analogicznego okresu roku 2014 daje się zauważyć wzrost wskaźników 
związanych z czytelnictwem. Wzrost niektórych z tych wskaźników (np. liczba czytelników i 
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użytkowników) był widoczny także na koniec roku 2014. Fakt ten pozwala przypuszczać, że 
tendencje wzrostowe w zakresie czytelnictwa w Przasnyszu będą się utrzymywać. Ma to m.in. 
związek ze stałym odświeżaniem księgozbioru biblioteki i zakupem większej ilości nowości 
książkowych. 
 
Wykres. Porównanie danych dot. wskaźników czytelnictwa na koniec 2014 i 2015r. 
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2. Zbiory Biblioteki 

 
a. Księgozbiór:   

Stan na koniec 2015 roku - 64.077 
Przybyło woluminów - 2.318 
Ubyło w ciągu roku  - 6.781, w tym: 

- wycofano w wyniku selekcji - 4.076 
 
Struktura zbiorów 
 

Literatura 
piękna 

dla dzieci 

Literatura 
piękna 

dla 
dorosłych 

Literatura 
popularnonaukowa 

14.756 26.967 22.354 

 

b. Zbiory specjalne: 
Stan na koniec 2015 roku - 247 
Przybyło -  70, w tym 
Audiobooki - 70 
Ubyło w ciągu roku - 29, 
     - wycofano w wyniku selekcji - 29  

 
W roku 2015 przeprowadzono w MBP rutynową selekcję księgozbioru - wycofano woluminy 
zniszczone i zdezaktualizowane. Była to zaplanowana, systematycznie rokrocznie 
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przeprowadzana akcja odświeżania księgozbioru biblioteki. W wyniku selekcji usunięto z 
księgozbioru 4.076 egzemplarzy książek. Pozostałe 2.705 woluminów – to książki zniszczone i 
zaczytane wycofane z księgozbioru. 
W roku 2015 kontynuowano zakupy nowej formy książki dostępnej na rynku – audiobooków. 
Pierwsze egzemplarze trafiły do naszych czytelników w listopadzie 2013r.  
 

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 2015 do systemu komputerowego wprowadzono 71% zbiorów. 
W okresie sprawozdawczym określono harmonogram prac związanych z komputeryzacją 
zbiorów i uruchomieniem wypożyczalni. Rozpoczęto intensywne prace związane z 
uruchomieniem wypożyczalni on-line w Filii nr 2 dla dzieci i młodzieży (zakończono tam 
tworzenie bazy danych materiałów bibliotecznych oraz prace związane z umieszczeniem 
kodów kreskowych na zbiorach). W Filii nr 1 na dzień 31.12.2015 wprowadzono do 
systemu 88% wszystkich zbiorów. Planujemy w I półroczu 2016 uruchomienie 
wypożyczalni on-line w Filii nr 1 i Filii nr 2, a na koniec 2016 roku w bibliotece głównej. 
 

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

 

 W związku z przystąpieniem przez Miejską Biblioteką Publiczną w Przasnyszu do Programu 
Darowizn Microsoft  w ramach Programu Rozwoju Bibliotek w marcu 2015r. przekazano 
nieodpłatnie dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Przasnyszu przez Firmę Microsoft 
oprogramowanie (Office Standard 2013 – 10 szt.) o wartości rynkowej 22.158,80 zł. 

 
b. Kontynuacja uczestnictwa w Programie Fundacji Orange dla Bibliotek 

 uzyskanie dotacji z Fundacji Orange dla Bibliotek na zakup dostępu do sieci Internet w roku 
2015, co pozwoliło na udostępnienie użytkownikom MBP bezpłatnego dostępu do 
Internetu. refundacja kosztów dostępu do Internetu w ramach programu trwała do końca 
lipca 2015 roku. 
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c. Imprezy, wydarzenia: 

Lp. Forma Opis Ilość 
Ilość 

uczestników 

1. Spotkania autorskie 
Spotkania autorskie z Pawłem 

Beręsewiczem i Ewą Chotomską – 
autorami książek dla dzieci 

2 80 

2. 
Ferie w Bibliotece 

2015 

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

czytelnicze, spotkania z ciekawymi 
ludźmi, gry i zabawy (30 spotkań x 30 

uczestników) 

1 30 

3. 
Wakacje w 

Bibliotece 2015 

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

czytelnicze, spotkania z ciekawymi 
ludźmi, gry i zabawy ( 44 spotkań x 30 

uczestników) 

1 30 

4. 
Wycieczki do 

biblioteki 

Wycieczki różnych grup wiekowych, 
głównie uczniów do biblioteki głównej 

i filii – regulamin biblioteki, zbiory, 
popularyzacja czytelnictwa 

12 250 

5. 
Wystawy i 
wystawki 

okolicznościowe 

Związane z rocznicami literackimi, 
historycznymi, promocją czytelnictwa 

58 
Użytkownicy 

biblioteki 

6. Wystawy 
Wystawa fotografii „Przasnysz. Powrót 

do przeszłości” 
1 

Użytkownicy 
biblioteki 

7. Rajd rowerowy 

Rajd pn.„Odjazdowy bibliotekarz” dla 
mieszkańców miasta połączony z 

promocją biblioteki, czytelnictwa i 
zdrowego stylu życia 

1 40 

8. Głośne czytania 

Głośne czytania bajek i utworów dla 
dzieci przez bibliotekarzy i 

zaproszonych gości w bibliotece i 
przedszkolach 

5 101 

9. Zajęcia edukacyjne  
M.in. „Biblioteczny savoir-vivre” oraz 

cykl zajęć „I w bibliotece możesz 
spotkać bohatera” 

23 556 

10. 
Dyskusyjny Klub 

Książki 

Spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki 
w czytelni biblioteki głównej 

popularyzujące czytelnictwo (12 
spotkań x 10 osób) 

12 10 

11. 
Warsztaty 
rękodzieła 

Ozdoby na święta i inne uroczystości, 
w tym warsztaty plenerowe –Jarmark 
Staropolski, „W narodowych barwach” 

5 257 

12. Zajęcia plastyczne 
Zajęcia dla różnych grup wiekowych 

przeprowadzane w bibliotece  
43 246 

13. Kurs komputerowy 
20-godzinny kurs obsługi komputera 

dla osób 50+ prowadzony przez 
wolontariuszy – uczniów ZSP: II i III 

54 26 
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edycja (9 spotkań dla 4 uczestników) 
40 spotkań w ramach kursu e-
learningowego j.angielskiego 

„FunEnglish” dla 10 dzieci 
 

14. 
Zajęcia 

komputerowe 
Zajęcia w ramach „Dnia bezpiecznego 

Internetu”, „Zawodowe selfie” 
2 23 

15. Bookcrossing 
Święto wolnych książek, bookrossing 

podczas rajdu rowerowego 
4 75 

16. 
Zajęcia 

terapeutyczne 

Pięknie mówię i czytam – zajęcia 
logopedyczne we współpracy z 

Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną 
Cykl zajęć „Tu na Was czeka bajkowa 

biblioteka” dla dzieci 
niepełnosprawnych (6 spotkań dla 8 

dzieci) 

12 55 

17. Zajęcia integracyjne 
Np. „Zaczarowany świat baśni”, 

„Zimowe harce” 
6 100 

18. Zajęcia muzyczne 
Konkurs muzyczny „Śpiewać każdy 

może”, „Wszystko jest muzyką” 
2 46 

19. Zajęcia sportowe Biblioteczny turniej tenisa stołowego 1 14 

20. Debaty społeczne Debata „Jak rozwinąć nasze skrzydła” 1 30 

21. Imprezy 

„Noc Bibliotek” – wystawa 
starodruków, projekcja filmu 

„Bogowie”, warsztaty dla dzieci 
Podsumowanie projektu „W Kurpia 

obiektywem” 
„Narodowe Czytanie” – Lalka B.Prusa 

3 150 

22. 
Wycieczki 

organizowane przez 
Bibliotekę 

Cykl imprez pn. „Bibliosfera dla 
trapera”  

Wycieczki do Muzeum Historycznego 
5 132 

23. Gra miejska 
„W poszukiwaniu skarbów Przaśnika” 

– we współpracy z MDK, MH. TPZP 
1 14 

 

 
 
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. 
Na stronie internetowej Biblioteki działa także Biuletyn Informacji Publicznej.  
 MBP współpracuje 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. 
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4. Szkolenia  
 

a. Szkolenia i warsztaty zewnętrze: 

Lp. Forma Opis Ilość 
Ilość 

uczestników 

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

3 1 

2. Warsztaty 
Cykl warsztatów w ramach 
Programu „Strefy Innowacji” 

5 3 

3. Szkolenie Bibliografia regionalna 1 1 

4. Wizyta studyjna Kraków – instytucje kultury 1 1 

5. Konferencja 
Konferencja podsumowująca 
Projekt „Strefy innowacji” 

1 3 

 

b. Szkolenia i warsztaty wewnętrzne: 

1. Szkolenie 

Obsługa czytelnika z 
niepełnosprawnością ruchową 

(bibliotekarze bibliotek powiatu 
przasnyskiego) 

1 
 

19 
 

2. Szkolenie 
Obsługa systemu komputerowego 

MAK+ (bibliotekarze bibliotek 
powiatu przasnyskiego) 

2 25 

3 Szkolenie 
Ochrona danych osobowych w 

bibliotece (bibliotekarze bibliotek 
powiatu przasnyskiego) 

1 21 

4. Warsztaty 
Warsztaty interpersonalne dla 

pracowników MBP 
3 10 

 
 
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 2015 dotację w wysokości 
10.000 zł.  
W 2015 roku zorganizowano dla pracowników bibliotek gminnych powiatu przasnyskiego 2 
szkolenia z zakresu obsługi komputerowego programu MAK+, 1 szkolenie z zakresu obsługi 
czytelnika z niepełnosprawnością ruchową oraz 1 szkolenie z zakresu ochrony danych 
osobowych w bibliotece. 
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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 

 Szkoły podstawowe i przedszkola 

 Fundacja SCALAM 

 Fundacja Przasnyska 
 

 

V. Inwestycje 
 

W I półroczu 2015r. MBP zrealizowała zadanie związane z budową podjazdu dla osób 
niepełnosprawnych w Filii nr 1 w ramach projektu „Tu na was czeka bajkowa biblioteka”. Na 
realizację zadania MBP otrzymała grant w wysokości 10.000 zł jako laureat konkursu „Tu 
mieszkam, tu zmieniam” Fundacji Banku Zachodniego WBK. Pozwoliło to na przystosowanie 
kolejnej naszej placówki do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. Dzięki temu łatwiejsze 
było zrealizowanie w II półroczu 2015 cyklu zajęć dla dzieci niepełnosprawnych 
uczęszczających do Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi Realizującymi Program 
Rehabilitacji Nasza Szkoła. 
W roku 2015 Miejska Biblioteka Publiczna wyłoniono wykonawcę na opracowanie 
dokumentacji technicznej przebudowy budynku mieszczącego się przy ul. Jarosława 
Dąbrowskiego 3 (budynek po starym kinie). Lokal wymaga przebudowy i dostosowania do 
potrzeb biblioteki. W II półroczu 2015 wykonano dokumentację techniczną pozwalającą na 
przeprowadzenie pełnego procesu inwestycyjnego, uzyskano pozwolenie na budowę. O 
dofinansowanie na realizację zadania MBP będzie ubiegać się w Programie Infrastruktura 
Bibliotek 2016-2020. W roku 2015 MBP dysponowała nieruchomością na podstawie umowy 
użyczenia. Docelowo planowane jest tu przeniesienie biblioteki głównej i Filii nr 2 dla dzieci i 
młodzieży.  

 

VI. Obsada kadrowa 

W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Przasnyszu pracowało w okresie od stycznia do sierpnia 
2015r. 11 osób:  

 10 osób na pełnych etatach: 1 osoba na stanowisku dyrektora, 6 na stanowiskach 
bibliotekarskich, 1 informatyk, 1 pracownik obsługi biurowej, 1 pracownik gospodarczy.  

 1 osoba na ¼ etatu: główna księgowa. 
We wrześniu zatrudniono 1 dodatkową osobę na pełen etat na stanowisko pracownik 
biurowy (prace interwencyjne), a od grudnia na ¼ etatu zatrudniono także na stanowisku 
pracownik obsługi biurowej 1 osobę (prace interwencyjne). Zatrudnienie ww. osób związane 
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jest z czasowym zintensyfikowaniem prac nad stworzeniem pełnego katalogu on-line 
zbiorów bibliotecznych. 
W grudniu nastąpiła także zmiana osoby pracującej na stanowisku informatyk. Nowy 
pracownik zatrudniony jest z dofinansowaniem z PUP – prace interwencyjne. 

 
 
W roku 2015 MBP zatrudniała na stanowisku pracownik biurowy 1 osobę niepełnosprawną, 
które odbywa staż 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 umowy stażowej żadnych kosztów 
wynikających z zatrudnienia stażystki. 
 
 

VII. Informacja z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za   
rok 2015 

 

Miejskiej Bibliotece Publicznej w Przasnyszu przyznano na 2015 rok środki finansowe w 
formie dotacji podmiotowej z budżetu Miasta Przasnysza na prowadzenie działalności 
statutowej w wysokości 701.000,00 zł. 

Plan finansowy zwiększono o: 

1. Dotację finansową z Fundacji Orange – Program „Orange dla bibliotek” – edukacja oraz 
popularyzacja i zwiększenie wykorzystania Internetu przez pracowników i użytkowników 
Biblioteki w kwocie 1.808,79 zł; 

2. Dotację Ministerialną – Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na 2015 r.  
Dotacja ta całkowicie przeznaczona jest na zakup nowości wydawniczych w wysokości 
20.000,00 zł; 

3.  Dotację z FBZ WBK Warszawa – umowa nr 43/TMTZ/2014- na wykonanie podjazdu dla osób 
niepełnosprawnych w Fili Nr 1 w wysokości 10.000,00 zł; 

4. Dotację z FRSI umowa nr 9/WPRB/2015/SI-8 w ramach projektu "Inkubatory innowacji" z FRSI 
w wysokości 10.000,00 zł; 

5. Wypracowane środki własne łącznie w wysokości 2.622,60 zł z tytułu sprzedaży makulatury i 
usług ksero dla czytelników. 

6. Pozyskane środki z tytułu przeprowadzonej zbiórki publicznej w wysokości 1.050,00 zł z 
przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych. 

7. Przychody z tytułu rozliczenia prognozy zużycia wody za rok 2014 w wysokości 249,26 zł; 
8.  Przychody z tytułu zawartych umów z PUP w Przasnyszu na refundację wynagrodzeń 

pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych w wysokości 3.692,23 zł; 
 

Ponadto w formie darowizny  rzeczowej MBP w Przasnyszu otrzymała nieodpłatnie w książki i  
słuchowiska do zbiorów bibliotecznych  na kwotę 5.038,00 zł. 
W ramach Programu Rozwoju Bibliotek MBP w Przasnyszu otrzymała  nieodpłatnie w formie darowizny 
rzeczowej od firmy Microsoft oprogramowanie komputerowe (nr 1348686) o wartości 22.158,80 zł. 
Łącznie przychody zamykają się kwotą 777.619,68 zł. 

 

 

 

 

 



10 

 

Tabelaryczne zestawienie przychodów i kosztów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Przasnyszu 
przedstawia tabela nr 1 za rok 2015r. 

 

 

Tabela nr 1.  

   

 Nazwa Kwota 

A. Przychody   

I. Dotacja otrzymana z budżetu Miasta Przasnysz przez samorządową instytucję kultury 701000,00 

  - Dotacja podmiotowa, w tym 701000,00 

  
- na prowadzenie zadań biblioteki powiatowej na podstawie porozumienia ze Starostwem 
Przasnyskim z dnia 02.11.2011r. 10000,00 

  

-  na opracowanie dokumentacji projektowej, zmiany sposobu użytkowania wraz z rozbudową 

budynku byłego kina dla potrzeb MBP w Przasnyszu 108363,00 

II. Pozostałe dotacje, w tym: 41808,79 

  - Dotacja z Programu Orange dla Bibliotek 1808,79 

  
- Dotacja Ministerialna –Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na 2015 r.  

Dotacja ta całkowicie przeznaczona jest na zakup nowości wydawniczych. 20000,00 

  
- Dotacja z FBZ WBK Warszawa – umowa nr 43/TMTZ/2014- na wykonanie podjazdu dla osób 
niepełnosprawnych w Fili Nr 1 10000,00 

  -Dotacja z FRSI umowa nr 9/WPRB/2015/SI-8 w ramach projektu "Inkubatory innowacji" z FRSI 10000,00 

III. Przychody własne, w tym: 3672,60 

  - Wpływy za kserokopie 2476,60 

  - Wpływy  z likwidacji wyposażenia, sprzętu, makulatury 146,00 

  - Otrzymane darowizny w postaci pieniężnej -  zbiórka publiczna (cegiełki) 1050,00 

IV. Pozostałe przychody, w tym: 3941,49 

  
- Przychody z tytułu zawartych umów z PUP w Przasnyszu-refundacja wynagrodzenia pracowników 
zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych 3692,23 

  - Przychody z tytułu rozliczenia zużycia wody za 2014 rok 249,26 

  Razem 750422,88 

V.  Pozostałe przychody operacyjne: 27196,80 

  

- otrzymane nieodpłatnie darowizny książek i słuchowisk do zbiórow bibliotecznych w formie 

rzeczowej 5038,00 

  

- otrzymanie nieodpłatnie oprogramowanie  w ramach Programu Rozwoju Bibliotek - darowizna 

oprogramowania Microsoft nr 1348686 22158,80 

   Ogółem 777619,68 

  B. Koszty Kwota 

1 Wynagrodzenia, pochodne i inne świadczenia na rzecz pracowników 490420,82 

  - Wynagrodzenia osobowe pracowników 372123,35 

  - Fundusz nagród 24450,00 

  - Nagrody jubileuszowe 6679,50 

  - Składki na ubezpieczenie społeczne 68356,92 

  - Składki Fundusz Pracy 7598,27 

  - Świadczenia urlopowe 11212,78 

  2 Koszty stałe utrzymania instytucji, w tym: 55453,80 

  - Zakup energii i wody, w tym: 26776,56 

                           -energia cieplna            -  18898,00 zł   

                           -energia elektryczna     -    7391,22 zł   

                           - zużycie wody              -      487,34 zł   

  - Opłaty za czynsz, najem pomieszczeń 21074,40 

  - Zakup usług dostępu do sieci Internet 3305,73 

  - Zakup usług telekomunikacji stacjonarnej 1783,80 

  - Środki czystości 877,31 

  - Ubezpieczenia OC ,majątkowe 1444,00 

  - Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 192,00 

3 Koszty działalności bieżącej, w tym: 15389,06 

  - Opłata za abonament RTV 248,95 

  - Usługi obce – Aktualizacja oprogramowania: w tym księgowo – kadrowo -finansowego; MAK 2903,24 

  - Zakup artykułów i materiałów biurowych 4117,34 
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  - Inne świadczenia na rzecz pracowników- bhp (m. in .badania okresowe) 806,08 

  - Podróże służbowe krajowe 2571,32 

  - Inne świadczenia na rzecz pracowników - szkolenia 100,00 

  - Prowizje i opłaty bankowe 697,00 

  - Opłaty pocztowe, znaczki 549,49 

  - Zakup materiałów pozostałych 1555,54 

  - Zakup usług pozostałych 674,00 

  -Opłaty sądowe, skarbowe, notarialne, itp. 30,00 

  -Wynagrodzenia bezosobowe 1050,00 

  -Usługi remontowe,prace naprawcze, montaż 86,10 

3a Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych 10000,00 

  - Zakup materiałów do wykonania podjazdu 3499,26 

  - Zakup usług do wykonania podjazdu ( projekt + robocizna) 6200,74 

  - Wynagrodzenie bezosobowe ( wykonanie kosztorysu) 300,00 

4 

Koszty działalności kulturalnej i edukacyjnej instytucji (organizacja konkursów, imprez, 

warsztatów, zajęć; spotkania autorskie) 54413,99 

  - Zakup książek 40251,94 

  - Zakup prasy, czasopism 8387,63 

  - Zakup zbiorów specjalnych (audiobooki) 944,09 

  - Wynagrodzenia bezosobowe 2825,00 

  - Zakup  pomocy i materiały do zajęć – zakupy rzeczowe 902,32 

  - Zakup usług pozostałych 1062,00 

  - Pozostałe koszty -opłaty 41,01 

5 
Opracowanie dokumentacji projektowej, zmiany sposobu użytkowania wraz z rozbudową budynku 

byłego kina dla potrzeb MBP w Przasnyszu 108363,00 

6 Projekt "Inkubatory innowacji" z FRSI dotacja z FRSI umowa nr 9/WPRB/2015/SI-8 11484,80 

  - Wynagrodzenia bezosobowe -dotacja 1392,00 

  - Składki na ubezpieczenie społeczne 108,07 

  - Zakup  pomocy i materiały do zajęć – zakupy rzeczowe 5651,96 

  - Zakup  pomocy i materiały do zajęć – wkład własny 1281,04 

  - Zakup usług pozostałych - dotacja 2766,64 

  - Zakup usług pozostałych - wkład własny 203,76 

  - Pozostałe koszty -opłaty- dotacja 81,33 

  
Razem 

745525,47 

7 Amortyzacja 27196,80 

  Razem 772722,27 
 

 Koszty prowadzenia działalności statutowej Miejskiej Biblioteki Publicznej zamykają się 

kwotą 772.722,27 zł, które stanowią w większości koszty z tytułu wynagrodzeń i pochodnych dla 

zatrudnionych pracowników, koszty stałe, koszty działalności bieżącej oraz koszty  działalności 

kulturalnej i edukacyjnej instytucji. 

 
W stosunku do planu finansowego na 2015 rok  przychody  wykonano w wysokości 99,96%, 
koszty zostały wykonane  w  wysokości 99,78%. 
 Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2015 r. wynosił 2.529,62 zł. 
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2015 r.  roku wynosi 1.317,46 zł.  
Kwota ta  stanowi niewykorzystaną kwotę środków z bieżącej działalności statutowej  biblioteki. 
Dotacje otrzymane w 2015 roku zostały wydatkowane i rozliczone w pełnej wysokości w roku 
2015. 
 

 Miejska Biblioteka Publiczna pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z 
uzyskanych przychodów. Przychodami są m.in. wpływy z prowadzonej działalności statutowej;  
dotacje z budżetu; środki (darowizny) otrzymane od osób fizycznych i prawnych. Tabelaryczne 
zestawienie zrealizowanych przychodów i kosztów w porównaniu do planu finansowego 
przedstawia tabela nr 2. 
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Informacja z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Przasnyszu  
za 2015rok. 

Tabela nr 2. 

 

Nazwa 

Plan po 

zmianach 

na 

31.12.2015 

Wykonanie 

na 

31.12.2015 

% 

A. Przychody - wykonanie       

I. 

Dotacja otrzymana z budżetu Miasta Przasnysz przez samorządową instytucję 

kultury 701000,00 701000,00 100,00 

  - Dotacja podmiotowa, w tym 701000,00 701000,00 100,00 

  

- na prowadzenie zadań biblioteki powiatowej na podstawie porozumienia ze 

Starostwem Przasnyskim z dnia 02.11.2011r. 10600,00 10000,00 94,34 

  
-  na opracowanie dokumentacji projektowej, zmiany sposobu użytkowania wraz z 
rozbudową budynku byłego kina dla potrzeb MBP w Przasnyszu 108363,00 108363,00 100,00 

II. Pozostałe dotacje, w tym: 41808,79 41808,79 100,00 

  - Dotacja z Programu Orange dla Bibliotek 1808,79 1808,79 100,00 

  

- Dotacja Ministerialna –Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

do końca I półrocza 2015 r. nie została przekazana. Dotacja ta całkowicie 

przeznaczona jest na zakup 

nowości wydawniczych. 20000,00 20000,00 100,00 

  
- Dotacja z FBZ WBK Warszawa – umowa nr 43/TMTZ/2014- na wykonanie 
podjazdu dla osób niepełnosprawnych w Fili Nr 1 10000,00 10000,00 100,00 

  

-Dotacja z FRSI umowa nr 9/WPRB/2015/SI-8 w ramach projektu "Inkubatory 

innowacji" z FRSI 10000,00 10000,00 100,00 

III. Przychody własne, w tym: 4000,00 3672,60 91,82 

  - Wpływy za kserokopie 2500,00 2476,60 99,06 

  - Wpływy  z likwidacji wyposażenia, sprzętu, makulatury 300,00 146,00 48,67 

  - Otrzymane darowizny w postaci pieniężnej -  zbiórka publiczna (cegiełki) 1200,00 1050,00 87,50 

IV. Pozostałe przychody, w tym: 3941,49 3941,49 100,00 

  

- Przychody z tytułu zawartych umów z PUP w Przasnyszu-refundacja 

wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych 3692,23 3692,23 100,00 

  - Przychody z tytułu rozliczenia zużycia wody 249,26 249,26 100,00 

  Razem 750750,28 750422,88 99,96 

V.  Pozostałe przychody operacyjne:   27196,80   

  

- otrzymane nieodpłatnie darowizny książek i słuchowisk do zbiórow bibliotecznych 

w formie rzeczowej   5038,00   

  

- otrzymanie nieodpłatnie oprogramowanie  w ramach Programu Rozwoju Bibliotek - 
darowizna oprogramowania Microsoft nr 1348686   22158,80   

   Ogółem   777619,68   

  B. Koszty - wykonanie 

Plan po 

zmianach 

na 

31.12.2015 

Wykonanie 

na 

31.12.2015 

% 

1 Wynagrodzenia, pochodne i inne świadczenia na rzecz pracowników 496719,38 496322,30 99,92 

  - Wynagrodzenia osobowe pracowników 376447,10 376307,71 99,96 

  - Fundusz nagród 23800,00 23616,41 99,23 

  - Nagrody jubileuszowe 6679,50 6679,50 100,00 

  - Składki na ubezpieczenie społeczne 70800,00 70737,17 99,91 

  - Składki Fundusz Pracy 7780,00 7768,73 99,86 

  - Świadczenia urlopowe 11212,78 11212,78 100,00 

  2 Koszty stałe utrzymania instytucji, w tym: 57003,73 55764,77 97,83 

  - Zakup energii i wody, w tym: 27900,00 27087,53 97,09 

                           -energia cieplna            -19063,02 zł       

                           -energia elektryczna     -   7345,86 zł       

                           - zużycie wody              -    678,65 zł       

  - Opłaty za czynsz, najem pomieszczeń 21500,00 21074,40 98,02 

  - Zakup usług dostępu do sieci Internet 3305,73 3305,73 100,00 
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  - Zakup usług telekomunikacji stacjonarnej 1784,00 1783,80 99,99 

  - Środki czystości 878,00 877,31 99,92 

  - Ubezpieczenia OC ,majątkowe 1444,00 1444,00 100,00 

  - Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 192,00 192,00 100,00 

3 Koszty działalności bieżącej, w tym: 15292,95 15286,46 99,96 

  - Opłata za abonament RTV 248,95 248,95 100,00 

  

- Usługi obce – Aktualizacja oprogramowania: w tym księgowo – kadrowo -

finansowego; MAK 2905,00 2903,24 99,94 

  - Zakup artykułów i materiałów biurowych 4118,00 4117,34 99,98 

  - Inne świadczenia na rzecz pracowników- bhp (m. in .badania okresowe) 727,00 726,08 99,87 

  - Podróże służbowe krajowe 2572,00 2571,32 99,97 

  - Inne świadczenia na rzecz pracowników - szkolenia 100,00 100,00 0,00 

  - Prowizje i opłaty bankowe 697,00 697,00 100,00 

  - Opłaty pocztowe, znaczki 527,00 526,89 99,98 

  - Zakup materiałów pozostałych 1556,00 1555,54 99,97 

  - Zakup usług pozostałych 675,00 674,00 99,85 

  -Opłaty sądowe, skarbowe, notarialne, itp. 30,00 30,00 100,00 

  -Wynagrodzenia bezosobowe 1050,00 1050,00 100,00 

  -Usługi remontowe,prace naprawcze, montaż 87,00 86,10 98,97 

3a Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych 10000,00 10000,00 100,00 

  - Zakup materiałów do wykonania podjazdu 3499,26 3499,26 100,00 

  - Zakup usług do wykonania podjazdu ( projekt + robocizna) 6200,74 6200,74 100,00 

  - Wynagrodzenie bezosobowe ( wykonanie kosztorysu) 300,00 300,00 100,00 

4 

Koszty działalności kulturalnej i edukacyjnej instytucji (organizacja konkursów, 

imprez, warsztatów, zajęć; spotkania autorskie) 54416,01 54413,71 100,00 

  - Zakup książek 40252,00 40251,74 100,00 

  - Zakup prasy, czasopism 8388,00 8387,55 99,99 

  - Zakup zbiorów specjalnych (audiobooki) 945,00 944,09 99,90 

  - Wynagrodzenia bezosobowe 2825,00 2825,00 100,00 

  - Zakup  pomocy i materiały do zajęć – zakupy rzeczowe 903,00 902,32 99,92 

  - Zakup usług pozostałych 1062,00 1062,00 100,00 

  - Pozostałe koszty -opłaty 41,01 41,01 100,00 

  -Zakup usług -szkolenia 0,00 0,00 0,00 

5 
Opracowanie dokumentacji projektowej, zmiany sposobu użytkowania wraz z 

rozbudową budynku byłego kina dla potrzeb MBP w Przasnyszu 108363,00 108363,00 100,00 

6 Projekt "Inkubatory innowacji" z FRSI dotacja z FRSI umowa nr 9/WPRB/2015/SI-8 11484,83 11484,80 100,00 

  - Wynagrodzenia bezosobowe -dotacja 1392,00 1392,00 100,00 

  - Składki na ubezpieczenie społeczne 108,07 108,07 100,00 

  - Zakup  pomocy i materiały do zajęć – zakupy rzeczowe 5651,96 5651,96 100,00 

  - Zakup  pomocy i materiały do zajęć – wkład własny 1281,04 1281,04 100,00 

  - Zakup usług pozostałych - dotacja 2766,64 2766,64 100,00 

  - Zakup usług pozostałych - wkład własny 203,79 203,76 99,99 

  - Pozostałe koszty -opłaty- dotacja 81,33 81,33 100,00 

  Razem 753279,90 751635,04 99,78 

7 Amortyzacja   27196,80   

  Ogółem   778831,84   

     

Zobowiązania na dzień 31.12.2015 r. Wyniosły 17.853,99 zł, w tym: 
- podatek od wynagrodzeń,składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy za m-c 
12/2015 – 15.798,63 zł; 
- za energię i wodę za 12/2015 (faktury za grudzień 2015r. otrzymano w styczniu 2016r.) – 1.952,76 
zł.;pozostałe 102,60zł. 
Na dzień 31.12.2015 r. należności i zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. 

/-/ Małgorzata Sobiesiak 

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej  
im. Zofii Nałkowskiej w Przasnyszu 

 

 


