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Sprawozdanie opisowe z działalności  

Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Nałkowskiej w Przasnyszu  
za 2016 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 z 4 stanowiskami komputerowymi 
- Gabinet dyrektora 
- Gabinet głównej księgowej 
- Pokój opracowania zbiorów 
- 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. 

W roku 2016 podpisano z Miastem Przasnysz akt notarialny przenoszący własność 
budynku przy ul. Dąbrowskiego 3 na Miejską Bibliotekę Publiczną. Nieruchomość posiada 
powierzchnię użytkową 614 m2. Planowane jest umieszczenie w tej lokalizacji biblioteki 
głównej  i Filii nr 2 dla dzieci i młodzieży (przekształconej po przeniesieniu na Oddział dla dzieci 
i młodzieży). Realizacja inwestycji planowana jest na lata 2017-2018. 

 
 
 



 

II. Źródła finansowania 

Biblioteka finansowana jest z budżetu Miasta Przasnysz.  
Na 2016 rok przyznano MBP dotację z budżetu Miasta Przasnysz w wysokości     

642.500,00zł, otrzymano natomiast kwotę 635.000,00 zł  
Na swoją działalność MBP pozyskała w roku 2016 fundusze z następujących źródeł 

zewnętrznych: 

 Dotacja na zakup sprzętu komputerowego z Programu Instytutu Książki 
„Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2016”- 27.200 zł 

 Dotacja na zakup nowości książkowych z Programu Biblioteki Narodowej 
„Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych” – 18.000 zł 

 refundacja kosztów zatrudnienia pracowników w ramach prac 
interwencyjnych – umowa z Powiatowym Urzędem Pracy nr 67/2016 i 
114/2016 – 17.523,81 zł. 

 Dochody własne MBP – 2.541,92 zł, w tym: 
- zbiórka publiczna – 765 zł, 
-  usług ksero – 1682,92 zł, 
- sprzedaż makulatury – 94 zł. 

Środki zewnętrzne to kwota 62.723,81 zł, co stanowi 8,9% budżetu MBP na rok 2016. 
Ponadto MBP uczestniczyła w programach, z których otrzymała dofinansowanie na swoje 
działania, które nie zostało zaksięgowane w budżecie Biblioteki (MBP nie była głównym 
beneficjentem i wnioskodawcą projektów). Biblioteka korzystała z poniższych środków na 
podstawie umów o współpracy czy umów partnerskich zawartych z 
instytucjami/organizacjami będącymi dysponentami grantów: 

 Program MKiDN „Partnerstwo publiczno-społeczne”: Fundacja SCALAM wraz 
Biblioteką otrzymała dofinansowanie w kwocie 29.900 zł na realizację projektu 
„Biblioteczna strefa podróży małych i dużych”. Dzięki projektowi zrealizowano w 
Bibliotece w ciągu 2016 roku 7 wydarzeń dla różnych grup wiekowych (warsztaty, 
spotkania, wycieczka, gra miejska) oraz galę „Biblioteka pod różą”, która była 
jednocześnie galą jubileuszową na 70-lecie powstania Biblioteki; 

 Program Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Bardzo Młoda Kultura 
2016 – 2018: Mazowiecki Instytut Kultury przyznał MBP grant w wysokości 5.679 zł na 
realizację projektu „Bez ściemy o….”. Projekt był skierowany do dzieci i młodzieży a 
dotyczył integracji, tolerancji wobec osób z niepełnosprawnością ruchową. Płatności w 
ramach projektu, zgodne z umową, realizował Mazowiecki Instytut Kultury. 

 Projekt Strefy Innowacji Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego – 2.700 zł na 
organizację 2 wizyt studyjnych (podróż, noclegi, wyżywienie) dla 3 pracowników MBP. 
Wizyty studyjne do bibliotek w Cieszynie i Słupsku pomogły w stworzeniu koncepcji 
działań skierowanych do młodzieży.  

 Organizacja rajdu rowerowego „Odjazdowy Bibliotekarz 2016” – grant w wysokości 
1.800 zł otrzymany od Fundacji SCALAM. 

 
Szczegółowe sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za 
rok 2016 znajduje się w pkt. VII niniejszego sprawozdania. 
 
 
 



 

III. Działalność merytoryczna Biblioteki  
 
1. Czytelnictwo 

 
Użytkownicy  - 3.955, w tym: 
czytelnicy zarejestrowani         - 2.643   
 
według wieku: 
 

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

564 282 222 745 457 373 

 
 
według zajęcia: 
 

uczniowie studenci 
pracow. 

umysłowi 
pracow. 
fizyczni 

rolnicy 
inni 

zatrudnieni 
pozostali 

799 119 597 77 70 301 680 

 

 
liczba odwiedzin    - 26.537 
wypożyczenia ogółem   - 41.387, w tym: 
książki udostępnione na miejscu  - 2.514 
 
W stosunku do analogicznego okresu roku 2014 daje się zauważyć wzrost wskaźników 
związanych z czytelnictwem. Wzrost niektórych z tych wskaźników (np. liczba czytelników i 
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, 2015 i 2016r. 
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2. Zbiory Biblioteki 

 
a. Księgozbiór:   

Stan na koniec 2016 roku - 63.192 
Przybyło woluminów - 2.258 
Ubyło w ciągu roku  - 3.312 w tym: 

- wycofano w wyniku selekcji - 3.312 
 
Struktura zbiorów 
 

Literatura 
piękna 

dla dzieci 

Literatura 
piękna 

dla 
dorosłych 

Literatura 
popularnonaukowa 

15.318 26.813 21.061 

 

b. Zbiory specjalne: 
Stan na koniec 2016 roku - 296 
Przybyło -  49, w tym 
Audiobooki - 49 
Ubyło w ciągu roku - 0 
     

 
W roku 2016 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 3.312 egzemplarzy książek.  
W roku 2016 kontynuowano zakupy nowej formy książki dostępnej na rynku – audiobooków.  
 

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 2016 do systemu komputerowego wprowadzono 90% zbiorów. 
W okresie sprawozdawczym uruchomiono wypożyczalnię on-line w Filii nr 2 dla dzieci 
i młodzieży – każdy z czytelników ma swoje indywidualne konto, za pomocą którego 
może rezerwować, zamawiać wybrane pozycje książkowe, wydawane są też plastikowe 
karty czytelnika. Znacznie usprawniła się praca bibliotekarza, który teraz wszystkie 
operacje związane z udostępnianiem księgozbioru wykonuje w systemie 
komputerowym. W Filii nr 1 (zakończono tam tworzenie bazy danych materiałów 
bibliotecznych oraz prace związane z umieszczeniem kodów kreskowych na zbiorach) 
planujemy w marcu 2017 uruchomienie wypożyczalni on-line w Filii nr 1, a do końca I 
półrocza 2017 roku w bibliotece głównej. 



Opóźnienie w kwestii uruchomienia wypożyczalni w Filii nr 1 i bibliotece głównej w  
stosunku do pierwotnego planu (proces ten miał zakończyć się w roku 2016) wynika z 
długotrwałych zwolnień lekarskich 2 pracowników wprowadzających dane do 
systemu, pracami związanymi z realizacją projektów, w które była zaangażowana 
Biblioteka w roku ubiegłym. 
 

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

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

W roku 2016 MBP otrzymała grant w wysokości 27.200 zł w ramach Programu 
Instytutu Książki „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2016”, który pozwolił na 
powiększenie bazy komputerowej Biblioteki o 6 zestawów komputerowych (jednostka 
centralna + monitor + czytnik kodów kreskowych + UPS), laptop oraz profesjonalny 
program do obróbki i tworzenia grafiki. Sprzęt pozwoli na sprawne uzupełnienie 
elektronicznych katalogów Biblioteki i uruchomienie wypożyczalni on-line we 
wszystkich placówkach w roku 2017. 

 
b. Imprezy, wydarzenia: 

 
Zestawienie ilościowe: 

Lp. Forma Ilość 

1. Spotkania autorskie 6 

2.  Spotkania z ciekawymi ludźmi 2 

3. 
 Imprezy biblioteczne typu 

Rajd rowerowy, Noc w bibliotece, Narodowe Czytanie 
3 

4. Kiermasz książek bookcrossing 4 

5. Imprezy dla dzieci 6 

6. Zajęcia integracyjne 7 



7. Zajęcia (dziennikarskie, graficzne, muzyczne) 38 

8. Warsztaty plastyczne 34 

9. Zajęcia komputerowe 5 

10. Wycieczki do biblioteki, lekcje biblioteczne 7 

11. Wycieczki organizowane przez bibliotekę 4 

12. Głośne czytanie 2 

13. Dyskusje nad książką 10 

14. Konkursy, quizy 23 

15. Wystawy (powyżej 50 eksponatów) 2 

16. Wystawki (bez haseł) 33 

17. Debata 1 

18. Klub literacki ( liczba spotkań) 8 

 

Opis projektów edukacyjno-kulturalnych zrealizowanych przez Bibliotekę: 
 

 „Biblioteczna Strefa Podróży Małych i Dużych” – projekt dofinansowany w ramach 
Programu MKiDN „Partnerstwa publiczno-społeczne”  
Głównym celem projektu była aktywizacja lokalnej społeczności wokół biblioteki publicznej o
raz  wzmocnienie znaczenia biblioteki jako miejsca integracji życia społeczności lokalnej. Cel   
ten osiągnęliśmy poprzez realizację 7 spójnych działań (warsztaty, wycieczka, gra miejska, 
festyn), dla których ideą przewodnią była "podróż" zawsze związana z pewnym motywem  
literackim. Działania te miały charakter integrujący i włączający wszystkie grupy wiekowe.  
Kończące cały cykl wydarzeń święto Biblioteki  Gala "Biblioteka Pod Różą" -
 pokazała Bibliotekę jako miejsce ważne i atrakcyjne dla lokalnej społeczności. Było to pierws
ze w historii MBP wydarzenie na taką skalę – połączone z obchodami 70-lecia Biblioteki.   
Istotnym elementem projektu był ilościowy i jakościowy rozwój wolontariatu wspierający dzi
ałania tej instytucji. W działaniach w ramach projektu wzięło udział 1399 użytkowników. 

 „Bez ściemy o…” – projekt dofinansowany w ramach Programu Bardzo Młoda Kultura 
2016 – 2018 Narodowego Centrum Kultury. 
Projekt miał na celu oswojenie z innością związaną z niepełnosprawnością. Pokazanie barier i 
możliwości. Złamanie stereotypów. 
Najważniejszym działaniem były warsztaty i spotkania, dzięki którym uczestnicy mogli 
„dotknąć” problemów związanych z niepełnosprawnością ale też spróbować w praktycznym 
działaniu zmniejszyć ich skutki. 



Uczestnikami (250 osób) byli  uczniowie dwóch szkół podst. i gimnazjum, którzy w projekcie 
dowiedzieli się co jest najtrudniejsze w niepełnosprawności, jak komunikować się, jak  pomóc, 
jakie są bariery i możliwości. 
 

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. 
 

4.Szkolenia  
 

a. Szkolenia i warsztaty zewnętrze: 

Lp. Forma Opis Ilość 
Ilość 

uczestników 

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

2 1 

2. Szkolenie Opracowanie zbiorów 2 1 

3. Szkolenie  1 1 

4. Szkolenie  Biblioterapia 1 1 

5. Wizyta studyjna 
Słupsk, Cieszyn – dobre praktyki 
w bibliotekach w ramach 
Programu Stref Innowacji 

2 3 

6. Konferencja 
Konferencja inaugurująca 
Program Kulturalni Edukatorzy 

1 1 

7. Konferencja 
Konferencja podsumowująca 
Projekt „Strefy innowacji” 

1 4 

8. Kongres Kongres Bibliotek 2016 1 3 

 

b. Szkolenia i warsztaty wewnętrzne: 

1. Szkolenie 
Prawo autorskie i prawa 

pokrewne (bibliotekarze bibliotek 
powiatowych) 

1 
 

19 
 

2. Szkolenie 

Obsługa systemu 
komputerowego MAK+ 

(bibliotekarze bibliotek powiatu 
przasnyskiego) 

1 20 

3. Warsztaty Warsztaty – praca z młodzieżą 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 2016 dotację w wysokości 
9.910 zł.  
W 2016 roku zorganizowano dla pracowników bibliotek gminnych powiatu przasnyskiego 1 
szkolenie z zakresu obsługi komputerowego programu MAK+, 1 szkolenie z zakresu praw 
autorskich i praw pokrewnych w bibliotece. 
 
 
 
IV. Współpraca ze środowiskiem lokalnym i ponadlokalnym 

 
W podejmowanych działaniach i inicjatywach współpracujemy z następującymi instytucjami i 
organizacjami działającymi na terenie Miasta, Powiatu: 
c. Urząd Miasta 
d. Starostwo Powiatowe 
e. Miejski Dom Kultury 
f. Muzeum Historyczne 
g. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
h. Biblioteka Pedagogiczna 
i. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 
j. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 
k. Spółdzielnia Mieszkaniowa w Przasnyszu 
l. Szkoły podstawowe i przedszkola 
m. Fundacja SCALAM 
n. Fundacja Przasnyska 
o. Zakon OO.Pasjonistów 
 

 

V. Inwestycje 

W roku 2016 podpisano z Miastem Przasnysz akt notarialny przenoszący własność budynku 
po starym kinie – budynek mieści się w centrum Przasnysza w bliskiej odległości od obecnej 
siedziby biblioteki głównej – na Miejską Bibliotekę Publiczną. Nieruchomość posiada 
powierzchnię użytkową 614m2. Planowane jest umieszczenie w tym budynku biblioteki 
głównej i Filii nr 2 dla dzieci i młodzieży (przekształconej po przeniesieniu na Oddział dla dzieci 
i młodzieży). Wymaga to jednak dość znacznych nakładów finansowych. W roku 2015 
wykonano projekt techniczny pn. „Przebudowa budynku po starym kinie na potrzeb MBP w 
Przasnyszu”. Koszt realizacji projektu wynosi 2.830.518 zł. W roku 2016 MBP złożyła wnioski 
w I i II naborze do Programu „Infrastruktura Bibliotek 2016-20120” na dofinansowanie 
realizacji zadania. W dwóch naborach wniosek został odrzucony z powodu braku środków (w 
I naborze pomimo wysokiego miejsca na liście rankingowej). Równolegle składaliśmy także 



wniosek na realizację inwestycji w konkursie Regionalnego Programu Operacyjnego. Na 
początku roku 2017 otrzymaliśmy informację, iż nasz wniosek otrzymał dofinansowanie. 
Inwestycja będzie realizowana w latach 2017-2018. 
 

VI. Obsada kadrowa 

W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Przasnyszu pracowało na dzień 31.12.2016r. 12 osób:  

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

 1 osoba na ½ etatu: pracownik gospodarczy, 

 2 osoby na ¼ etatu: główna księgowa, 1 pracownik obsługi biurowej. 
 

 
VII. Informacja z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej 
za   rok 2016 

 

Miejskiej Bibliotece Publicznej w Przasnyszu przyznano na 2016 rok środki finansowe                
z budżetu Miasta Przasnysza w wysokości 642.500,00 zł w formie: 

-     dotacji podmiotowej na prowadzenie bieżącej działalności statutowej w wysokości 

  630.200,00 zł.; 

 dotacji celowej na realizację zadania pn. „Rozszerzenie oferty kulturalnej w 
Przasnyszu poprzez inwestycje infrastrukturalne i doposażenie miejskich instytucji 
kultury – w wysokości 7.500,00 zł na zabezpieczenie udziału własnego w roku 
bieżącym; 

 dotacji celowej na zabezpieczenie udziału własnego w realizacji zadania 
współfinansowanego ze środków Instytutu Książki  pn. „Kraszewski. Komputery dla 
bibliotek 2016” - w wysokości 4.800,00 zł. 

 

Plan finansowy zwiększono o: 
1. Dotację Ministerialną – Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na 2016 r.  

Dotacja ta całkowicie przeznaczona jest na zakup nowości wydawniczych w wysokości   
18.000,00 zł; 

2.  Dotację ze środków Instytutu Książki na realizację projektu pn. „Kraszewski. Komputery dla 
bibliotek 2016” w wysokości 27.200,00 zł; 

3. Wypracowane środki własne łącznie w wysokości 1.776,92 zł z tytułu sprzedaży makulatury i 
usług ksero dla czytelników. 

4. 4. Pozyskane środki z tytułu przeprowadzonej zbiórki publicznej w wysokości 765,00 zł z 
przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych. 

5. Przychody z tytułu zawartych umów z PUP w Przasnyszu na refundację wynagrodzeń i składek 
na ubezpieczenie społeczne zatrudnionych pracowników w ramach prac interwencyjnych w 
wysokości 17.523,81 zł; 

 
Ponadto w formie darowizny rzeczowej MBP w Przasnyszu otrzymała nieodpłatnie książki  o  żki 
 o wartości 1.491,34 zł. 
 

 



 
 

Tabelaryczne zestawienie przychodów i kosztów Miejskiej Biblioteki Publicznej                                
w Przasnyszu przedstawia tabela nr 1 za rok 2016r. 

 

 

 
Tabela nr 1. 
  

   

A. Przychody    

I. Dotacje z budżetu Miasta Przasnysz 635 000,00 

  Dotacja podmiotowa, w tym 630 200,00 

  

- na prowadzenie zadań biblioteki powiatowej na podstawie porozumienia ze Starostwem Przasnyskim 

z dnia 02.11.2011r. 
9 910,00 

  
Dotacja celowa na zabezpieczenie udziału własnego w realizacji zadania współfinansowanego ze 
środków Instytutu Książki  pn. „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2016”  

4 800,00 

II. Pozostałe dotacje, w tym: 45 200,00 

  

- Dotacja Ministerialna –Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego  Dotacja ta 

całkowicie przeznaczona jest na zakup 
nowości wydawniczych. 

18 000,00 

  

Dotacja ze środków Instytutu Książki na realizacje projektu pn. „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 

2016” 
27 200,00 

III. Przychody własne, w tym: 2 541,92 

  - Wpływy za kserokopie 1 682,92 

  - Wpływy  z likwidacji wyposażenia, sprzętu, makulatury 94,00 

  - Otrzymane darowizny w postaci pieniężnej -  cegiełki 765,00 

IV. Pozostałe przychody, w tym: 19 015,15 

  

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

pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych 
17 523,81 

  Pozostałe przychody operacyjne - darowizny rzeczowe 1 491,34 

  Przychody ogółem 701 757,07 

      

  B. Koszty   

1 Amortyzacja -darowizny książek 1491,34 

2 Wynagrodzenia, pochodne i inne świadczenia na rzecz pracowników 500 737,07 

  - Wynagrodzenia osobowe pracowników 356 839,67 

  - Odprawa emerytalna 9 360,00 

  - Fundusz nagród 29 400,00 

  - Nagrody jubileuszowe 21 196,00 

  - Składki na ubezpieczenie społeczne 64 957,52 

  - Składki Fundusz Pracy 7 224,13 

  - Świadczenia urlopowe 11 759,75 

3 Koszty stałe utrzymania instytucji, w tym: 56 416,35 

  - Zakup energii i wody, w tym:   

                           -energia cieplna         20 652,03 

                           -energia elektryczna     6 936,71 

                           - zużycie wody             829,23 

  - Opłaty za czynsz, najem pomieszczeń 21 065,64 

  - Zakup usług dostępu do sieci Internet 3 445,84 



  - Zakup usług telekomunikacji stacjonarnej 1 476,50 

  - Środki czystości 887,77 

  - Ubezpieczenia OC ,majątkowe 930,63 

  - Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 192,00 

4 Koszty działalności bieżącej, w tym: 35 819,24 

  - Opłata za abonament RTV 245,15 

  - Usługi obce – Aktualizacja oprogramowania: w tym księgowo – kadrowo -finansowego; MAK 3 025,81 

  - Zakup artykułów i materiałów biurowych,wyposażenia 11 522,19 

  - Inne świadczenia na rzecz pracowników- bhp (m. in .badania okresowe) 2 531,95 

  - Podróże służbowe krajowe 2 016,98 

  - Inne świadczenia na rzecz pracowników - szkolenia 429,00 

  - Prowizje i opłaty bankowe 540,00 

  - Opłaty pocztowe, znaczki 501,08 

  - Zakup materiałów pozostałych 677,98 

  - Zakup usług pozostałych 12 405,10 

  -Wynagrodzenia bezosobowe 1 924,00 

5 

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

zajęć; spotkania autorskie) 59 297,26 

  - Zakup książek 37 929,27 

  - Zakup prasy, czasopism 7 453,24 

  - Zakup zbiorów specjalnych (audiobooki) 953,85 

  - Wynagrodzenia bezosobowe 1 420,00 

  -Zakup materiałów pozostałych  2 450,18 

  - Zakup  pomocy i materiały do zajęć – zakupy rzeczowe 1 058,86 

  - Pozostałe koszty -opłaty 105,00 

  - Organizacja obchodów 70-lecia MBP - zakup materiałów 1 562,88 

  - Organizacja obchodów 70-lecia MBP - zakup usług 3 305,43 

  -Zakup usług pozostałych 3 058,55 

6 Inwestycje 0,00 

  Dotacja celowa pn. „Przebudowa budynku po starym kinie na potrzeby MBP w Przasnyszu" 0,00 

  
Dotacja celowa na realizację zadania pn. „Rozszerzenie oferty kulturalnej w Przasnyszu poprzez 
inwestycje infrastrukturalne i doposażenie miejskich instytucji kultury 0,00 

7 Realizacja projektu pn. „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2016” 32 000,00 

  Zakup zestawów komputerowych i programów - Dotacja ze środków Instytutu Książki  27 200,00 

  

Zakup zestawów komputerowych i programów – Dotacja celowa na zabezpieczenie udziału 

własnego w realizacji zadania współfinansowanego ze środków Instytutu Książki  4 800,00 

  Koszty ogółem 685 761,26 

      

 

 Koszty prowadzenia działalności statutowej Miejskiej Biblioteki Publicznej zamykają 

się kwotą 685.761,26 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 2016 rok przychody wykonano w wysokości 98,92%, 
koszty zostały wykonane w  wysokości 98,67%. 
 Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2016 r. wynosił 1.317,46 zł. 



Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2016 r.  roku wynosi 1.873,34 zł.  
Kwota ta  stanowi niewykorzystaną kwotę środków z bieżącej działalności statutowej  
biblioteki. 
Dotacje otrzymane w 2016 roku zostały wydatkowane i rozliczone w pełnej wysokości w roku 
2016. 
 

 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. 
 

Informacja z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Przasnyszu  
za 2016rok. 

Tabela nr 2. 
 
Dział 921, Rozdział 92116 

 

Lp. 

Wyszczególnienie 

    Plan po 

zmianie na 

2016 rok 

Wykonanie 

31.12.2016 
% 

1 2 3 4 5 

  
Stan należności na początek roku   0,00   

  
Stan zobowiązań na początek roku   17 853,99   

  
Stan środków pieniężnych na początek roku   1 317,46   

A. Przychody        

I. Dotacje z budżetu Miasta Przasnysz 642 500,00 635 000,00 98,83 

  Dotacja podmiotowa, w tym 630 200,00 630 200,00 100,00 

  

- na prowadzenie zadań biblioteki powiatowej na podstawie porozumienia ze 

Starostwem Przasnyskim z dnia 02.11.2011r. 
10 600,00 9 910,00 93,49 

  
Dotacja celowa na realizację zadania pn. "Przebudowa budynku po starym kinie na 
potrzeby MBP w Przasnyszu” 

0,00 0,00 0,00 

  

Dotacja celowa na realizację zadania pn. „Rozszerzenie oferty kulturalnej w 

Przasnyszu poprzez inwestycje infrastrukturalne i doposażenie miejskich instytucji 

kultury 

7 500,00 0,00 0,00 

  

Dotacja celowa na zabezpieczenie udziału własnego w realizacji zadania 
współfinansowanego ze środków Instytutu Książki  pn. „Kraszewski. Komputery dla 

bibliotek 2016”  

4 800,00 4 800,00 100,00 

II. Pozostałe dotacje, w tym: 45 200,00 45 200,00 100,00 

  

- Dotacja Ministerialna –Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego  

Dotacja ta całkowicie przeznaczona jest na zakup 

nowości wydawniczych. 

18 000,00 18 000,00 100,00 

  

Dotacja ze środków Instytutu Książki na realizacje projektu pn. „Kraszewski. 

Komputery dla bibliotek 2016” 
27 200,00 27 200,00 100,00 

III. Przychody własne, w tym: 2 600,00 2 541,92 97,77 

  - Wpływy za kserokopie 1 600,00 1 682,92 105,18 

  - Wpływy  z likwidacji wyposażenia, sprzętu, makulatury 200,00 94,00 47,00 

  - Otrzymane darowizny w postaci pieniężnej -  cegiełki 800,00 765,00 100,00 

IV. Pozostałe przychody, w tym: 19 100,00 19 015,15 99,56 

  

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

wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych 
17 600,00 17 523,81 99,57 

  Pozostałe przychody operacyjne - darowizny rzeczowe 1 500,00 1 491,34 99,42 



  Przychody ogółem 709 400,00 701 757,07 98,92 

          

  B. Koszty 
    Plan po 

zmianie na 

2016 rok 

Wykonanie 

31.12.2016 
% 

1 Amortyzacja 1 500,00 1491,34 99,42 

2 Wynagrodzenia, pochodne i inne świadczenia na rzecz pracowników 516 185,75 515 831,15 
99,93 

  - Wynagrodzenia osobowe pracowników 365 000,00 364 724,93 99,92 

  - Odprawa emerytalna 9 360,00 9 360,00 100,00 

  - Fundusz nagród 29 400,00 29 400,00 100,00 

  - Nagrody jubileuszowe 21 196,00 21 196,00 100,00 

  - Składki na ubezpieczenie społeczne 71 500,00 71 421,68 99,89 

  - Składki Fundusz Pracy 7 970,00 7 968,79 99,98 

  - Świadczenia urlopowe 11 759,75 11 759,75 100,00 

3 Koszty stałe utrzymania instytucji, w tym: 57 062,00 56 649,21 99,28 

  - Zakup energii i wody, w tym:       

                           -energia cieplna         20 300,00 20 215,55 99,58 

                           -energia elektryczna     7 700,00 7 656,97 99,44 

                           - zużycie wody             900,00 829,23 92,14 

  - Opłaty za czynsz, najem pomieszczeń 21 100,00 21 065,64 99,84 

  - Zakup usług dostępu do sieci Internet 3 470,00 3 445,84 99,30 

  - Zakup usług telekomunikacji stacjonarnej 1 500,00 1 476,50 98,43 

  - Środki czystości 900,00 836,85 92,98 

  - Ubezpieczenia OC ,majątkowe 1 000,00 930,63 93,06 

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

4 Koszty działalności bieżącej, w tym: 30 144,13 29 709,80 98,56 

  - Opłata za abonament RTV 245,15 245,15 100,00 

  

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

finansowego; MAK 3 100,00 3 025,81 97,61 

  - Zakup artykułów i materiałów biurowych,wyposażenia 8 750,00 8 740,37 99,89 

  - Inne świadczenia na rzecz pracowników- bhp (m. in .badania okresowe) 2 650,00 2 611,95 98,56 

  - Podróże służbowe krajowe 800,00 737,36 92,17 

  - Inne świadczenia na rzecz pracowników - szkolenia 510,00 503,40 98,71 

  - Prowizje i opłaty bankowe 664,98 540,00 81,21 

  - Opłaty pocztowe, znaczki 500,00 483,68 96,74 

  - Zakup materiałów pozostałych 400,00 366,36 91,59 

  - Zakup usług pozostałych 10 600,00 10 547,72 99,51 

  Opłaty sądowe, skarbowe, notarialne, itp. 0,00 0,00 0,00 

  -Wynagrodzenia bezosobowe 1 924,00 1 908,00 99,17 

5 

Koszty działalności kulturalnej i edukacyjnej instytucji (organizacja konkursów, 

imprez, warsztatów, zajęć; spotkania autorskie) 65 008,12 64 317,00 98,94 

  - Zakup książek 37 929,27 37 929,27 100,00 

  - Zakup prasy, czasopism 7 500,00 7 453,24 99,38 

  - Zakup zbiorów specjalnych (audiobooki) 953,85 953,85 100,00 

  - Wynagrodzenia bezosobowe 1 420,00 1 420,00 100,00 

  -Zakup materiałów pozostałych  5 800,00 5 543,11 95,57 

  - Zakup  pomocy i materiały do zajęć – zakupy rzeczowe 1 200,00 1 135,67 94,64 

  - Zakup usług pozostałych 3 200,00 3 058,55 95,58 



  - Pozostałe koszty -opłaty 105,00 105,00 100,00 

  - Organizacja obchodów 70-lecia MBP - zakup materiałów 1 600,00 1 562,88 97,68 

  - Organizacja obchodów 70-lecia MBP - zakup usług 3 400,00 3 305,43 97,22 

  -Zakup usług -szkolenia 1 900,00 1 850,00 97,37 

6 Inwestycje 7 500,00 0,00 0,00 

  

Dotacja celowa pn. „Przebudowa budynku po starym kinie na potrzeby MBP w 

Przasnyszu" 0,00 0,00 0,00 

  

Dotacja celowa na realizację zadania pn. „Rozszerzenie oferty kulturalnej w 

Przasnyszu poprzez inwestycje infrastrukturalne i doposażenie miejskich instytucji 
kultury 7 500,00 0,00 0,00 

7 Realizacja projektu pn. „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2016” 32 000,00 32 000,00 100,00 

  

Zakup zestawów komputerowych i programów - Dotacja ze środków 

Instytutu Książki  27 200,00 27 200,00 100,00 

  

Zakup zestawów komputerowych i programów – Dotacja celowa na 

zabezpieczenie udziału własnego w realizacji zadania współfinansowanego 

ze środków Instytutu Książki  4 800,00 4 800,00 100,00 

  Koszty ogółem 709 400,00 699 998,50 98,67 

  Stan należności na     0,00   

  Stan zobowiązań na    2 414,06   

  Stan środków pieniężnych na 31.12.2016r.   1 873,34   

 
 

     

Informacje dodatkowe: 
 
1. Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r. wyniosły 2414,06 zł, w tym: 
- podatek od wynagrodzeń, składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy za      

m-c 12/2016 – 720,55 zł; 
- za energię za 12/2016 (faktury za grudzień 2016r. otrzymano w styczniu 2017r.) – 
   1.693,51 zł 
2.Na dzień 31.12.2016 r. należności i zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. 
3.Środki zgromadzone na dzień 31.12.2016 r. na rachunku bankowym w wysokości  
    1.873,34 zł,  pochodzą z przychodów własnych biblioteki. 
 

 
/-/ Małgorzata Sobiesiak  

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej   
im. Zofii Nałkowskiej  

w Przasnyszu 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


