
1 
 

Przasnysz, 27.07.2016 
 
 

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

za I półrocze 2016 roku 
 

 

I. Organizacja Biblioteki 
 

 Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nałkowskiej w Przasnyszu działa na podstawie 
ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (t.j. Dz. U. z 2012r.  poz. 642 ze zm.), ustawy z 
dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 
2012 r. poz. 406 ze 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 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 2016 rok przyznano MBP dotację z budżetu Miasta Przasnysz w wysokości 746.670 zł. 

Na działalność bieżącą MBP pozyskała w roku 2016 fundusze z następujących źródeł 
zewnętrznych: 

Dochody własne MBP: 

 usługi ksero – 1.165,92 zł, 

 makulatura –       40,00 zł. 
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Pozostałe dochody stanowi kwota w wysokości 8.628,16 zł, z tego: 
 

 refundacja kosztów zatrudnienia pracowników w ramach prac interwencyjnych – 
umowa z Powiatowym Urzędem Pracy nr 75/2016 i 102/2015 – 8.628,16 zł. 

 

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

III. Działalność merytoryczna Biblioteki 
 

1. Czytelnictwo 
 

Użytkownicy  - 2.655, w tym: 
czytelnicy zarejestrowani         - 1.979 
 

według wieku: 
 

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

438 194 138 550 347 312 

 
 

według zajęcia: 
 

uczniowie studenci 
pracow. 

umysłowi 
pracow. 
fizyczni 

rolnicy 
inni 

zatrudnieni 
pozostali 

 

592 
 

81 439 52 47 220 548 

 
 

liczba odwiedzin    - 19.123 
wypożyczenia ogółem                           -            20.956 
książki udostępnione na miejscu  -    1.307 
wypożyczenia zbiorów specjalnych  -       174, w tym 
audiobooków     -       174 
 

W stosunku do analogicznego okresu roku 2015 daje się zauważyć wzrost wszystkich wskaźników 
związanych z czytelnictwem. Wzrost tych wskaźników  był widoczny także na koniec roku 2015. 
Fakt ten pozwala stwierdzić, że tendencje wzrostowe w zakresie czytelnictwa w Przasnyszu są 
tendencją utrzymującą się. Ma to m.in. związek ze stałym odświeżaniem księgozbioru biblioteki  
i zakupem większej ilości nowości książkowych. 
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Wykres. Porównanie danych dot. wskaźników czytelnictwa w I półroczu 2014, 2015r i 2016r. 

 
 

2. Zbiory Biblioteki 
 

 Księgozbiór:   
Stan na 30.06. 2016 roku - 63.661 
Przybyło woluminów -       794 
Ubyło w ciągu I półrocza 2016  -    1.210, w tym: 

- wycofano w wyniku selekcji - 707 
 

Struktura zbiorów 

Literatur
a piękna 
dla dzieci 

Literatur
a piękna 

dla 
dorosłych 

Literatura 
popularnonaukowa 

15.067 27.135 21.459 

 

 Zbiory specjalne: 
Stan na 30.06. 2016 roku - 274 
Przybyło -  27, w tym 
Audiobooki - 27  

 

W I półroczu 2016r. kontynuowano w MBP rutynową selekcję księgozbioru - wycofano woluminy 
zdezaktualizowane. W wyniku selekcji usunięto z księgozbioru 707 egzemplarzy książek. Łącznie z 
księgozbioru wycofano 1.210 egzemplarzy, pozostałe 503 woluminy to książki zniszczone i 
zaczytane. Była to zaplanowana, systematycznie rokrocznie przeprowadzana akcja odświeżania 
księgozbioru biblioteki. Jednocześnie od roku 2012 notujemy systematyczny, znaczny wzrost 
zakupionych nowych egzemplarzy książek. 
W roku 2016 kontynuowano zakupy nowej formy książki dostępnej na rynku – audiobooków. 
Pierwsze egzemplarze trafiły do naszych czytelników w listopadzie 2013r. 
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W I półroczu 2016 roku powiększono także dział książek w języku obcym (angielskim). Są to książki 
z zakresu beletrystyki, chętnie wypożyczane przez młodzież. 
 

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 dzień 30.06. 2016r. do systemu komputerowego wprowadzono 84% zbiorów. 
Trwały intensywne prace związane z uruchomieniem wypożyczalni on-line w Filii nr 2 dla 
dzieci i młodzieży (po utworzeniu bazy danych materiałów bibliotecznych, umieszczono 
kody kreskowe na zbiorach). Uruchomienie wypożyczalni on-line zaplanowano na 
wrzesień 2016r. W Filii nr 1 na dzień 30.06.2016r. wprowadzono 92% zbiorów do bazy 
danych. Rozpoczęto prace związane z umieszczeniem kodów kreskowych na zbiorach. 
Uruchomienie wypożyczalni on-line zaplanowano na początek 2017r. W bibliotece 
głównej trwają prace nad wprowadzeniem całości zbiorów do bazy danych (wprowadzono 
77% zbiorów). 

 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. 

  
b. Wydarzenia: 

 

Lp. Forma Opis Ilość 
Ilość 

uczestników 

1. Spotkania autorskie 

Spotkanie autorskie z Małgorzatą 
Strękowską Zarembą – autorką 

książek dla dzieci 
Spotkania autorskie w ramach 

projektu „Podróże sentymentalne” z 
Marią Weroniką Kmoch, Jerzym 

Woźniakiem, Anną Marią 
Nowakowską. 

Spotkanie autorskie z Jerzym 
Kostowskim   

5 135 

3. 
Ferie w Bibliotece 

2016 

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

1 30 
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czytelnicze, spotkania z ciekawymi 
ludźmi, gry i zabawy 

4. 
Wycieczki do 

biblioteki 

Wycieczki różnych grup wiekowych, 
głównie uczniów do biblioteki głównej 

i filii – regulamin biblioteki, zbiory, 
popularyzacja czytelnictwa 

5 100 

5. 
Wystawy i 
wystawki 

Związane z rocznicami literackimi, 
historycznymi, promocją czytelnictwa 

22 
Użytkownicy 

biblioteki 

6. Rajd rowerowy 

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

promocją biblioteki, czytelnictwa i 
zdrowego stylu życia 

1 46 

7. Głośne czytania 

Głośne czytania bajek i utworów dla 
dzieci przez bibliotekarzy i 

zaproszonych gości w bibliotece i 
przedszkolach 

3 79 

8. Zajęcia edukacyjne 

M.in. „Przyjaciel potrzebny od zaraz”, 
„I w bibliotece możesz spotkać 

bohatera”, „Od tabliczki glinianej do 
e-booka”, 

Warsztaty dietetyczne dla seniorów 

17 314 

9. 
Dyskusyjny Klub 

Książki 

Spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki 
w czytelni biblioteki głównej 

popularyzujące czytelnictwo (6 
spotkań x 10 osób) 

 

6 10 

10. 
Warsztaty 
plastyczne 

M.in. Warsztaty rękodzieła – ozdoby 
na święta i inne uroczystości, w tym 

warsztaty plenerowe – „W 
narodowych barwach” 

„Podróże graficzne – jak powstaje 
okładka książki” 

6 310 

11. 
Warsztaty 
literackie 

„Podróże z Herodotem” – warsztaty 
dziennikarskie dla młodzieży 

„Wierszykarnia przedszkolaka” 

8 50 

12. Kurs komputerowy 

20-godzinny kurs obsługi komputera 
dla osób 50+ prowadzony przez 

wolontariuszy – uczniów ZSP 
 

40 spotkań w ramach kursu e-
learningowego j.angielskiego 

„FunEnglish” dla 10 dzieci 
 

54 29 

13. 
Zajęcia 

komputerowe 

Zajęcia w ramach „Dnia bezpiecznego 
Internetu”: Bezpieczny e-konsument 

1 8 

14. Bookcrossing 
Święto wolnych książek, bookrossing 

podczas rajdu rowerowego 
2 50 

15. 
Zajęcia 

terapeutyczne 

Zajęcia z elementami biblioterapii dla 
dzieci z „Naszej Szkoły” 

3 28 
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16. Debaty społeczne 

Debata „Jak uwolnić potencjał 
aktywności obywatelskiej 

mieszkańców Polski lokalnej?” 

1 28 

17. Imprezy 

„Noc Bibliotek” – sleveface, projekcja 
filmu „Ziarno prawdy”, warsztaty dla 

dzieci „Spotkanie z detektywem 
Pozytywką 

Festyn integracyjny dla dzieci 

2 72 

18. Konkursy 

Czytelnik miesiąca, Walentynkowy, Na 
Dzień Kobiet, Biblioteczna Gra 

Interaktywna 

4 20 

19. 
Wycieczki 

organizowane 
przez bibliotekę 

Wycieczka do Olsztyna „Śladami 
Teodora Szackiego” 

1 48 

 

W I półroczu 2016 roku MBP we współpracy z Fundacją SCALAM realizuje projekt w ramach 
partnerstwa publiczno-społecznego pn. „Biblioteczna Strefa Podróży Małych i Dużych”. W ramach 
projektu proponujemy mieszkańcom Przasnysza udział w 7 podróżach. Są to podróże pośrednio 
lub bezpośrednio związane z ciekawymi zjawiskami literackimi, promujące książkę i czytelnictwo. 
Naszą wędrówkę zakończymy w październiku 2016r. Galą „Biblioteka Pod Różą” – na 70-tą 
rocznicę powstania MBP. 
Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 29.900 
zł w ramach Programu Partnerstwa Publiczno-Społeczne. Wnioskodawcą projektu jest Fundacją 
SCALAM. 
Do 30.06.2016r. zrealizowano następujące działania w ramach projektu: 
1. Podróże z Herodotem (luty – kwiecień 2016) 
Warsztaty literacko-dziennikarskie dla młodzieży - 7 spotkań tematycznych dotyczących 
warsztatu dziennikarza i powieściopisarza, fotoreportażu, umiejętności posługiwania się słowem, 
budowania wypowiedzi. Uczestnicy, ucząc się na przykładach wybitnych przedstawicieli gatunku 
(R.Kapuściński, H.Krall, M.Szczygieł), wykorzystując wybrane formy przekazu opowiedzą o 
wybranych przez siebie zjawiskach, problemach naszej „małej ojczyzny”. 
Prowadzenie: Anna Maria Nowakowska 
2. Graficzna podróż (marzec - kwiecień 2016) 
„Jak powstaje okładka książki”? warsztaty dla młodzieży – 3 spotkania 
Tematyka warsztatów: rodzaje okładek, z jakich elementów składa się okładka?, jakie treści i 
elementy powinna zawierać okładka? Tworzenie własnego projektu okładki. Wykonanie projektu 
za pomocą programu graficznego. 
Prowadzenie: Joanna Strękowska graficzka, autorka okładek książkowych. 
3. Podróż za jeden uśmiech : (kwiecień – czerwiec 2016) 
Cykl warsztatów dla dzieci 
a) „I w bibliotece możesz spotkać bohatera” 12 spotkań 
dwóch szkół podstawowych uczęszczających do klas II i III na temat właściwych postaw wobec 
osób z niepełnosprawnościami z wykorzystaniem postaw bohaterów literackich (np. „Brzydkie 
kaczątko”, „Tajemniczy ogród”). Spotkania przeprowadzone będą w formie warsztatów wg 
autorskiego scenariusza. Podczas warsztatów dzieci będą miały okazję spotkać się z osobą 
niepełnosprawną poruszającą się na wózku inwalidzkim – zadać pytania i dowiedzieć się czy 
„osoba niepełnosprawna jest nieszczęśliwa?”. Podczas spotkań zostanie także ogłoszony konkurs 
plastyczny. 
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Prowadzenie: Małgorzata Sobiesiak – dyrektor MBP, instruktor Fundacji Aktywnej Rehabilitacji 
wspierającej osoby niepełnosprawne ruchowo. 
b) „Tu na Was czeka bajkowa biblioteka” – 4 spotkania dla dzieci niepełnosprawnych z „Naszej 
Szkoły”. W zajęciach wykorzystamy metodę biblioterapii wspomagającą niwelowanie zaburzeń 
związanych z koordynacją wzrokoworuchową, zaburzeniami schematu własnego ciała, brakiem 
orientacji przestrzennej, zaburzeniami koncentracji uwagi, zaburzeniami myślenia – czytanie 
bajek, zajęcia plastyczne, muzyczne, zajęcia relaksacyjne. Zajęcia będą miały też na celu 
„oswojenie” dzieci z jeszcze jednym miejscem poza szkołą, domem i poradnią rehabilitacyjną, w 
którym będą mogły czuć się dobrze i bezpiecznie, gdzie też będą mogły zdobywać nowe 
doświadczenia społeczne. 
Koordynator zajęć: Wanda Zagroba kierownik Filii nr 1 MBP 
c) wspólny festyn integracyjny, w którym dzieci sprawne i niepełnosprawne będą wspólnie 
uczestniczyć w grach i zabawach dostosowanych do możliwości 
dzieci niepełnosprawnych. Dzieci wspólnie będą mogły wykorzystać swoją wiedzę i doświadczenie 
zdobyte we wcześniejszych zajęciach. 
Koordynator zajęć: Beata Płoska kierownik Filii nr 2 dzieci i młodzieży MBP, 
 
4. Podróż sentymentalna (maj 2016) 
Spotkania autorskie z autorami książek, którzy związani są/byli z Ziemią Przasnyską. Spotkania 
mają na celu przybliżenie twórczości osób, które były lub są mieszkańcami miasta, osiągnęli sukces 
wydawniczy, ich książki wydawane są w tysiącach egzemplarzy, pokazanie sylwetek "wielkich 
stąd". 
Organizacja: Piotr Dąbrowski, Iwona Robakowska – bibliotekarze, 
5. Podróż sensacyjna: (czerwiec 2016) 
a) BIG – Biblioteczna Interaktywna Gra: czytelnicy Biblioteki, wielbiciele twórczości jednego z 
najpopularniejszych współczesnych autorów powieści kryminalnych wezmą udział w tworzeniu 
mapy pn. „Gdzie ukrywa się Teodor Szacki?”. Scenariusz BIG stworzony jest na podstawie powieści 
„Gniew” Zygmunta Miłoszewskiego, której akcja dzieje się w Olsztynie. Celem BIG jest oznaczenie 
i opisanie na mapie Olsztyna miejsc istotnych z punktu widzenia akcji powieści. Na stronie 
internetowej Biblioteki i jej profilu facebookowym zamieszczone zostaną pytania konkursowe 
związane z akcją powieści. Odpowiedzi utworzą mapę – trasę wycieczki. 
Organizacja: Piotr Dąbrowski, Iwona Robakowska – bibliotekarze, Piotr Grabowski – informatyk 
MBP 
b) wycieczka do Olsztyna pn. „Gdzie ukrywa się Teodor Szacki?”, której trasę opracowali sami 
czytelnicy podczas Bibliotecznej Interaktywnej Gry 
Organizacja: Piotr Dąbrowski, Iwona Robakowska – bibliotekarze, 
c) Projekcja filmu „Ziarno prawdy” na motywach powieści Z.Miłoszewskiego 
Organizacja: Piotr Dąbrowski, Iwona Robakowska – bibliotekarze, Piotr Grabowski – informatyk 
MBP 

 

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 oraz z lokalną prasą w zakresie 
informowania o imprezach, inicjatywach i wydarzeniach związanych z działalnością Biblioteki. 
 
 
 
 

www.mbpprzasnysz.pl
www.facebook.pl
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4. Szkolenia 
 

 Szkolenia i warsztaty zewnętrze: 

Lp. Forma Opis Ilość 
Ilość 

uczestników 

1. Warsztaty 

Cykl warsztatów „Kulturalni 
Edukatorzy” Mazowieckiego 
Instytutu Kultury 

3 1 

2. Warsztaty Strefy Innowacji 1 1 

3. Szkolenie 
Komputerowe bazy danych 
zbiorów 

1 1 

4. Szkolenie 
Nowa polityka płacowa w 
instytucjach kultury 

1 1 

5. Wizyta studyjna 
Słupsk – w ramach Programu 
Strefy Innowacji 

1 3 

 

 Szkolenia i warsztaty wewnętrzne: 

2. Szkolenie 

Obsługa systemu 
komputerowego MAK+ 

(bibliotekarze bibliotek powiatu 
przasnyskiego) 

1 16 

 

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. 
W I półroczu 2016 roku zorganizowano dla pracowników bibliotek gminnych powiatu 
przasnyskiego 1 szkolenie z zakresu obsługi komputerowego programu MAK+. 
 

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 

 Fundacja SCALAM 

 Fundacja Przasnyska 

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

 Biblioteka Pedagogiczna 

 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 

 Nadleśnictwo Przasnysz 

 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 

 Liceum Ogólnokształcące 

 Gimnazjum Publiczne 

 Szkoła Podstawowa nr 1 

 Szkoła Podstawowa nr 2 
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 Nasza Szkoła. Szkoła Niepubliczna z Oddziałami Przedszkolnymi Realizująca Program 
Rehabilitacji Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 

 Przedszkola publiczne i niepubliczne 

 Spółdzielnia Mieszkaniowa w Przasnyszu 

 Klasztor OO Pasjonistów w Przasnyszu. 

 Zakon SS. Klarysek Kapucynek w Przasnyszu. 

 Rada Seniorów Miasta Przasnysz 

 Młodzieżowa Rada Miasta. 

 Szpital Miejski 
 

W I półroczu 2016r.  na mocy porozumienia o współpracy między dyrektorem MBP a przeorem 
Klasztoru OO Pasjonistów w Przasnyszu kontynuowano prace w zakresie porządkowania i 
inwentaryzacji zbiorów biblioteki klasztornej. Oddelegowany pracownik MBP kieruje pracami 
związanymi z ww. działaniami. Pani Wanda Zagroba uzyskała też wsparcie ze strony 
wolontariusza – Pana Wojciecha Ostrowskiego (archiwisty i historyka). Podczas prac w 
bibliotece klasztornej zabezpieczono szereg egzemplarzy pochodzących z XIX i XVIIIw. Zbiory te 
mają wartość zarówno historyczną, jak i regionalną – zawierają notatki zakonników 
przebywających w tych czasach w klasztorze. Prace w bibliotece potrwają co najmniej przez 
najbliższy rok. 

 

V. Inwestycje 
 

W I półroczu 2016roku na mocy uchwały Rady Miejskiej w Przasnyszu nr XVI/128/2016 z dn. 
12.01.2016 roku Burmistrz Miasta Przasnysza aktem notarialnym nr 458/2016 przekazał 
Miejskiej Bibliotece Publicznej w Przasnyszu nieruchomość zabudowaną położoną w Przasnyszu 
przy ul. J. Dąbrowskiego 3 oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 1732/2 o powierzchni 
0,0469 ha (tzw. budynek po starym kinie) o wartości 1484 496,00 zł. 
W styczniu 2016 roku Miejska Biblioteka Publiczna złożyła wniosek w ramach Programu 
Infrastruktura Bibliotek 2016-2020 na realizację zadania „Przebudowa budynku po starym kinie 
na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Przasnyszu”. Wniosek zawierał koncepcję 
wykorzystania powierzchni nieużytkowanego budynku na potrzeby użytkowników biblioteki. 
Pomimo wysokiego miejsca na liście rankingowej (51) wniosek nie otrzymał dofinansowania. 
Dofinansowanie otrzymało łącznie 89 wniosków, z czego znaczna ilość z mniejszą ilością 
punktów. 
W związku z powyższym w czerwcu 2016 roku złożono projekt pn. „Rozszerzenie oferty 
kulturalnej w Przasnyszu poprzez inwestycję infrastrukturalną i doposażenie miejskich instytucji 
kultury”. Zadanie – zaplanowane do realizacji w partnerstwie z Muzeum Historycznym i 
Miejskim Domem Kultury – zawiera koncepcję przebudowy budynku po starym kinie, jak też 
poszerzenie oferty instytucji kultury w mieście. Wniosek złożono w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa V 
Gospodarka przyjazna środowisku. Działanie 5.3 Dziedzictwo kulturowe 

 

VI. Obsada kadrowa 
W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Przasnyszu – łącznie z dyrektorem - pracowało w okresie od 
stycznia do czerwca 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. 
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 2 osoby na ¼ etatu: główna księgowa, pracownik obsługi biurowej 
 

VII. Informacja z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej  
w Przasnyszu za I półrocze  2016  r. 

 

  Środki finansowe na prowadzenie działalności w zakresie realizowanych zadań 
statutowych pochodzą z dotacji budżetu Miasta Przasnysz. Plan dotacji na działalność   
w 2016 r. wynosi 746.670,00 zł. W I półroczu 2016 r. otrzymano dotację w wysokości 304.000,00 
zł, tj.  40,71%  planowanej dotacji na działalność statutową. 
 

Pozostałe przychody MBP w 2016 r. stanowią środki pieniężne : 
-   1.317,46 zł  - środki pozostałe z poprzedniego roku 2016 ( środki własne); 
-   8.628,16 zł - środki z PUP wg umów zawartych w 2015r. Nr 75 i 102/2015 stanowiące refundację 
kosztów wynagrodzenia zatrudnionych pracowników w ramach prac interwencyjnych; 
-    1.205,92 zł – środki z tytułu opłat za usługi kserograficzne i makulaturę. 
 

Szczegółową realizację planu finansowego za I półrocze 2016r. przedstawia poniższa tabela. 
 

  
Wykonanie planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Przasnyszu  

na 2016 rok 

  Dział 921, Rozdział 92116    

  Lp. 
Wyszczególnienie 

    Plan po 

zmianie na 

2016 rok 
Wykonanie % 

  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. Plan i wykonanie przychodów       

  I. Dotacje z budżetu Miasta Przasnysz 746 670,00 304 000,00 40,71 

    Dotacja podmiotowa, w tym 585 000,00 304 000,00 51,97 

    
- na prowadzenie zadań biblioteki powiatowej na podstawie porozumienia ze 

Starostwem Przasnyskim z dnia 02.11.2011r. 
10 600,00 4 955,00 46,75 

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

161 670,00 0,00 0,00 

  II. Pozostałe dotacje, w tym: 0,00 0,00 0,00 

    

- Dotacja Ministerialna –Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego  

Dotacja ta całkowicie przeznaczona jest na zakup 

nowości wydawniczych. 
0,00 0,00 0,00 

  III. Przychody własne, w tym: 2 045,00 1 550,92 75,84 

    - Wpływy za kserokopie 1 500,00 1 165,92 77,73 

    - Wpływy  z likwidacji wyposażenia, sprzętu, makulatury 200,00 40,00 20,00 

    - Otrzymane darowizny w postaci pieniężnej -  cegiełki 345,00 345,00 100,00 

  IV. Pozostałe przychody, w tym: 9 519,60 9 519,60 100,00 

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

wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych 
8 628,16 8 628,16 100,00 

    Pozostałe przychody operacyjne - darowizny rzeczowe 891,44 891,44 100,00 

    Przychody ogółem 758 234,60 315 070,52 41,55 

  
  B. Plan i wykonanie kosztów 

    Plan po 

zmianie na 

2016 rok 
Wykonanie % 

  1 Amortyzacja 891,44 891,44 100,00 
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  2 Wynagrodzenia, pochodne i inne świadczenia na rzecz pracowników 507 996,93 245 438,98 48,32 

    - Wynagrodzenia osobowe pracowników 373 000,00 185 576,14 49,75 

    - Odprawa emerytalna 9 500,00 0,00 0,00 

    - Fundusz nagród 18 000,00 15 100,00 83,89 

    - Nagrody jubileuszowe 22 000,00 2 716,00 12,35 

    - Składki na ubezpieczenie społeczne 65 786,93 35 115,67 53,38 

    - Składki Fundusz Pracy 7 400,00 3 846,38 51,98 

    - Świadczenia urlopowe 12 310,00 3 084,79 25,06 

  3 Koszty stałe utrzymania instytucji, w tym: 41 072,63 29 696,48 72,30 

    - Zakup energii i wody, w tym:       

                             -energia cieplna         15 000,00 11 512,10 76,75 

                             -energia elektryczna     6 000,00 3 749,18 62,49 

                             - zużycie wody             800,00 348,09 43,51 

    - Opłaty za czynsz, najem pomieszczeń 15 000,00 10 532,82 70,22 

    - Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 900,00 1 532,44 80,65 

    - Zakup usług telekomunikacji stacjonarnej 950,00 792,05 83,37 

    - Środki czystości 300,00 203,17 67,72 

    - Ubezpieczenia OC ,majątkowe 930,63 930,63 100,00 

    - Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 192,00 96,00 50,00 

  4 Koszty działalności bieżącej, w tym: 16 735,15 15 232,15 91,02 

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

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

finansowego; MAK 2 400,00 2 020,90 84,20 

    - Zakup artykułów i materiałów biurowych 1 000,00 896,77 89,68 

    - Inne świadczenia na rzecz pracowników- bhp (m. in .badania okresowe) 1 400,00 1 282,45 91,60 

    - Podróże służbowe krajowe 1 400,00 1 224,48 87,46 

    - Inne świadczenia na rzecz pracowników - szkolenia 500,00 429,00 85,80 

    - Prowizje i opłaty bankowe 300,00 251,00 83,67 

    - Opłaty pocztowe, znaczki 350,00 234,90 67,11 

    - Zakup materiałów pozostałych 240,00 58,00 24,17 

    - Zakup usług pozostałych 8 100,00 7 889,50 97,40 

    -Wynagrodzenia bezosobowe 800,00 700,00 87,50 

  5 
Koszty działalności kulturalnej i edukacyjnej instytucji (organizacja konkursów, 

imprez, warsztatów, zajęć; spotkania autorskie) 29 868,45 19 531,98 65,39 

    - Zakup książek 19 317,07 12 374,33 64,06 

    - Zakup prasy, czasopism 6 000,00 3 795,29 63,25 

    - Zakup zbiorów specjalnych (audiobooki) 1 027,93 521,04 50,69 

    - Wynagrodzenia bezosobowe 1 500,00 1 420,00 94,67 

    -Zakup materiałów pozostałych  500,00 416,43 83,29 

    - Zakup  pomocy i materiały do zajęć – zakupy rzeczowe 750,00 282,00 37,60 

    - Zakup usług pozostałych 653,45 617,89 94,56 

    - Pozostałe koszty -opłaty 120,00 105,00 0,00 

    - Organizacja obchodów 70-lecia MBP  0,00 0,00 0,00 

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

  6 Inwestycje 161 670,00 0,00 0,00 

    „Przebudowa budynku po starym  kinie na potrzeby MBP w Przasnyszu" 161 670,00 0,00 0,00 

    Koszty ogółem 758 234,60 310 791,03 40,99 

    Stan należności na  30.06.2016r.   0,00   

    Stan zobowiązań na 30.06.2016r.   14 879,10   

    Stan środków pieniężnych na 30.06.2016r.   5 596,95   
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 W stosunku do planu finansowego na 2016 rok  przychody za I półrocze wykonano w 
wysokości 41,55%, natomiast koszty w wysokości 40,99 %. 
 

 Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2016r. wynosił 1.317,46 zł. Stan 
środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2016 r.  roku wynosi 5.596,95 zł. 
 

Stan zobowiązań i należności na 30.06.2016 r. jest następujący: 
- zobowiązania - 14.879,10 zł 
- należności z tytułu towarów i usług – 0,00 zł 
Biblioteka nie posiada zobowiązań i należności wymagalnych. 
 

MBP w I półroczu 2016 roku pozyskała pozostałe przychody w formie darowizn od 
czytelników i przyjaciół biblioteki w postaci rzeczowej przekazanych nieodpłatnie, łącznie na 
kwotę 891,44 zł w tym: 

 

Wpływ środków z Biblioteki Narodowej w wysokości ok. 18.000,00 zł planowany jest na II 
półrocze bieżącego roku. 

 Rozliczenie stanu środków na dzień 30.06.2016r.: 
 

- Stan środków na początek roku  01.01.2016r.            1.317,46 zł, 
- Przychody                              315.070,52 zł,   
- Rozchody                  310.791,03 zł, 
- Stan środków na 30.06.2016r.                                        5.596,95 zł. 
 
 

 
/-/ Małgorzata Sobiesiak  

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej   
im. Zofii Nałkowskiej  

w Przasnyszu 

 
 


