
INFORMACJA OPISOWA DO WYKONANIA PLANU BUDŻETOWEGO 

MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ 

im.  Jakuba z Gostynina w Gostyninie 

za I półrocze 2019 roku 

 

Miejska Biblioteka Publiczna im. Jakuba z Gostynina w Gostyninie to samorządowa instytucja 

kultury dotowana przez Urząd Miasta Gostynina. Obejmuje ona trzy agendy – Wypożyczalnię dla 

dorosłych i Oddział dla dzieci – Bibliotekę dla dzieci i młodzieży mające siedzibę w budynku 

Miejskiego Centrum Kultury przy ul. 18 Stycznia 2 oraz Filię nr 1 przy ul. Płockiej 2a. 

Budżet biblioteki: 
 

 Budżet Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jakuba z Gostynina w Gostyninie                                     

w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 30 czerwca 2019 roku wyniósł ogółem                                306 

432,30 złotych, w tym: 

 dotacja podmiotowa 290 002,00 zł; 

 dotacja na prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej 9.000,00 zł; 

 darowizny 876,00 zł; 

 dotacja ze Stowarzyszenia Autorów ZAiKS 5.000,00 zł; 

 pozostałe przychody 1 554,30 zł. 

Natomiast wydatki w I półroczu 2018 roku wyniosły 289 412,54 zł i kształtowały się następująco: 

 wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 225 346,32 zł; 

 materiały i wyposażenia 27 836,46 zł, w tym zakup księgozbioru 8 352,62 zł; 

 usługi 33 031,93 zł, w tym najem lokalu 13.287,70 zł; pozostałe koszty 3 197,83 zł. 

 

Gromadzenie i udostępnianie zbiorów: 

W 2019 roku zarejestrowano w księgach inwentarzowych  45 037 wol., w tym: 

- Wypożyczalnia dla dorosłych oraz Biblioteka dla dzieci i młodzieży łącznie 29 954  wol.; 

– Filia nr 1 15 083 wol.; 

Przybyło 483 wol., w tym: 

– Wypożyczalnia dla dorosłych oraz Biblioteka dla dzieci i młodzieży łącznie 330 wol.; 

– Filia nr 1  153 wol., 

Ubyło 1766 wol., w tym: 

– Wypożyczalnia dla dorosłych oraz Biblioteka dla dzieci i młodzieży łącznie 890 wol.; 

– Filia nr 1 876 wol.; 

Pozyskano z Biblioteki Narodowej w ramach Programu ,,Zakup nowości wydawniczych                   do 

bibliotek” kwotę 15 tys. złotych, przy wkładzie własnym na kwotę 22.500,00 złotych . Zakup 

księgozbioru z dotacji odbędzie się od września 2019 roku.                      



Czytelnicy: stan na 30.06.2019 r. Wypożyczalnia dla dorosłych i Biblioteka dla dzieci                                     

i młodzieży – 1172, Filia nr 1 – 608. Łącznie 1787 czytelników. 

Udostępnianie: Wypożyczenia ogółem stan na 30.06.2019 r.- 27091, w tym Wypożyczalnia dla 

dorosłych i Biblioteka dla dzieci i młodzieży – 17734, Filia nr 1 – 9357. Literatury pięknej: 

Wypożyczalnia dla dorosłych i Biblioteka dla dzieci i młodzieży – 12942, Filia nr 1 – 7701. Łącznie 

20643. Literatura dla dzieci i młodzieży łącznie - 3938, w tym Wypożyczalnia dla dorosłych i 

Biblioteka dla dzieci i młodzieży – 2917; Filia nr 1 – 1021. Wypożyczenia literatury w obszarze 

,,Inna” – łącznie 2510, w tym Wypożyczalnia dla dorosłych i Biblioteka dla dzieci i młodzieży – 

1875, Filia nr 1 – 635. Czytelnia: odwiedziny łącznie – 975, w tym Wypożyczalnia dla dorosłych i 

Biblioteka dla dzieci i młodzieży – 901, Filia nr 1 – 74. Udzielonych informacji: łącznie – 905, w 

tym Wypożyczalnia dla dorosłych i Biblioteka dla dzieci i młodzieży – 840, Filia nr 1 – 65. 

Udostępnienie woluminów w czytelni: Łącznie -  425, w tym Wypożyczalnia dla dorosłych i 

Biblioteka dla dzieci i młodzieży  - 402, Filia                         nr 1 - 23. 

 

Upowszechnianie czytelnictwa: 

Podstawową działalnością Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jakuba z Gostynina                            w 

Gostyninie jest gromadzenie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych. Promocja czytelnictwa 

odbywa się  poprzez lekcje biblioteczne, spotkania autorskie, konkursy                                                       

oraz włączanie się Biblioteki w ogólnopolskie akcje, a tym samym rozszerzenie działań 

bibliotecznych o nowe wydarzenia. Oferta kulturalno-oświatowa kierowana jest do dzieci, 

młodzieży, osób niepełnosprawnych i czytelników dorosłych naszego miasta. Zajęcia                          z 

dziećmi najmłodszymi realizowane są od wielu już lat we współpracy  z przedszkolami                           i  

szkołami podstawowymi naszego miasta. Bibliotekarze promują czytelnictwo, biorą także udział w 

akcji głośnego czytania bajek przedszkolakom. 

Miejska Biblioteka Publiczna im. Jakuba z Gostynina w Gostyninie współpracuje                                   z 

placówkami oświatowymi (w tym ze szkołą specjalną) na terenie miasta, jak również stara się 

wychodzić z propozycjami wydarzeń kulturalnych   i czytelniczych do szkół z terenu gminy. 

Biblioteka podtrzymuje współpracę z Biurem Tradycji i Historii Policji Komendy Głównej Policji  

w Warszawie, IPN Warszawa, IPN Łódź, Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów  Politycznych 

PRL, Stowarzyszeniem Historycznym im. 11 Grupy Operacyjnej NSZ, Stowarzyszeniem  Pro Patria 

Lokalni Patrioci z Dobrzykowa, Klubem Gazety Polskiej w Gostyninie (w zakresie cyklu spotkań 

historycznych ,,Przystanek historia”), Międzyzakładową Komisją Oświaty i Wychowania NSZZ 

,,Solidarność”, Towarzystwem Miłośników Ziemi Gostynińskiej, Gostynińskim Towarzystwem 

Kulturalno-Naukowym. Nawiązana została współpraca z IPN Gdańsk, Stowarzyszeniem Pojazdów 

Zabytkowych i Militarnych Wisła, Stowarzyszeniem Prawy Starogard i Klub Gazety Polskiej w 



Starogardzie Gdańskim w ramach Ogólnopolskiej Akcji ,,Serce dla Inki”, Komitetem Honorowym 

Ogólnopolskiej Akcji ,,Serce dla Inki”. 

Projekty: 

• zebranie, opracowanie i przygotowanie materiałów z przeznaczeniem na  wystawę 

historyczną ,,Jakub z Gostynina” we współpracy z Drukarnią Szmyt (opracowanie graficzne i 

wydruk) oraz MCK w Gostyninie (dofinansowanie) prezentowaną, min. w ramach Jarmarku 

Gostynińskiego św. Jakuba; 

• pozyskanie wystawy historycznej ,,Stanisław Moniuszko” wraz z towarzyszącym jej filmem 

,,Moniuszko” w ramach współpracy z Wojewódzką Biblioteką w Warszawie; 

• opracowanie, przygotowanie we współpracy z Dariuszem Rekoszem Rodzinnej Gry 

Detektywistycznej ,,Śladami Jakuba z Gostynina” finansowanej z budżetu Biblioteki zrealizowanej 

w ramach strefy historycznej Jarmarku Gostynińskiego św. Jakuba; 

• Ogólnopolska Akcja ,,Serce dla Inki” współpraca z Komitetem Honorowym w ramach 

realizacji projektu we wrześniu 2019 r. wraz z pozyskaniem środków zewnętrznych; 

• ,,O finansach ... w bibliotece” 6.edycja; 

• ,,My'89”; 

 

 

Wydarzenia czytelnicze i kulturalne, które odbyły się w 2019 roku: 

1. Spotkania Gostynińskiego Klubu Poetyckiego  (Wypożyczalnia dla dorosłych). 

2. Pamięci Żołnierzy Wyklętych-spotkanie z Kajetanem Rajskim z przeznaczeniem dla szkół 

SP nr 3 i Sp nr 1 w Gostyninie. 

3. Spotkanie autorskie z Moniką Kowaleczko-Szumowską. 

4. Spotkanie autorskie z Błażejem Torańskim. 

5. Rejonowe eliminacje konkursu recytatorskiego ,,Pięknie być człowiekiem”. 

6. Spotkanie autorskie z Zofią Stanecką pisarką i Marianną Oklejak ilustratorką. 

7. Spotkanie autorskie z Edytą Świętek. 

8. Tydzień bibliotek – Majowe Spotkania z Biblioteką. 

9. Koncert zespołu Plateau ,,Projekt Grechuta”. 

10.  Wystawa ,,Jakub z Gostynina”. 

11.  Wystawa ,,Stanisław Moniuszko”, film ,,Moniuszko”. 

12.  Rodzinna Detektywistyczna Gra Terenowa ,,Śladami Jakuba z Gostynina” Jarmark 

Gostyniński św. Jakuba. 

13. Zajęcia dla 4-6 latków z Przedszkola Nr 2 ,4 , 5 oraz kl. ,,O” Sp nr 1, Sp nr 3. 



14. Zajęcia edukacyjne dla klas I-III z SP 1. 

15.  Zajęcia edukacyjne dla kl. I z SP 1, SP 3 oraz SP 5 w ramach spotkań autorskich. 

16.  Pożegnanie klas III. 

17.  Dyskusyjny Klub Książki (Filia nr 1). 

Wnioski: 

• Program Wieloletni „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” 2019 Priorytetu 1 – Zakup 

nowości wydawniczych do bibliotek publicznych Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego; 

• ,,Infrastruktura Bibliotek” - Instytut Książki; 

 

Szkolenia: 

• MAK+ 

• RODO a prawa autorskie 

• Kodowanie w bibliotece 

 

Realizacja zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Gostynińskiego: 

 

Na mocy Uchwały Nr XXXII/143/2017 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 21 lipca 2017 roku 

w sprawie powierzenia Gminie Miasta Gostynina zadania Powiatu Gostynińskiego w zakresie 

prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej oraz Uchwały Nr 312/LXIV/2017 Rady Miejskiej w 

Gostyninie z dnia 17 sierpnia 2017 roku w sprawie przejęcia zadań Powiatu Gostynińskiego   w 

zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej przez Gminę  Miasta Gostynina zawarto w 

dniu 31 sierpnia 2017 roku  Porozumienie w sprawie powierzenia Gminie Miasta Gostynina zadania 

Powiatu Gostynińskiego w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej. 

Przyjęte w Porozumieniu zadanie Miasto Gostynin realizowało za pośrednictwem Miejskiej 

Biblioteki Publicznej im. Jakuba z Gostynina w Gostyninie. Nazwa Biblioteki nie została zmieniona. 

Biblioteka obejmuje swoją działalnością teren Gminy Miasta Gostynina i Powiatu Gostynińskiego. 

Na mocy Aneksu nr 4 z dnia 15.04.2019 r. do wskazanego powyżej Porozumienia Miejska 

Biblioteka Publiczna im. Jakuba z Gostynina w Gostyninie pełni zadania biblioteki powiatowej dla 

powiatu gostynińskiego  na czas określony tj. od dnia                   1 kwietnia 2019 r. do dnia 31 

grudnia 2019 r.   

Sieć Bibliotek Gminnych Powiatu Gostynińskiego przedstawia się następująco: 

 Gminna Biblioteka Publiczna w Solcu – Filie: w Sokołowie,                                                     w 

Sierakówku, w Lucieniu, w Emilianowie. 



 Gminna Biblioteka Publiczna w Szczawinie Kościelnym – Filia                                             w 

Trębkach; 

 Gminna Biblioteka Publiczna w Sannikach – Filia w Osmolinie; 

 Gminna Biblioteka Publiczna w Pacynie – Filia w Skrzeszewach; 

Wysokość dotacji na działalność ponadlokalną w 2019 r. - Na realizację zadania objętego 

Porozumieniem w formie Aneksu nr 4 Powiat przekaże Miastu w roku 2019 dotację                               w 

wysokości łącznej 27.000,00 złotych. 

Wykonanie planu za I półrocze 2019 roku – ogółem rozchody 9.000,00 złotych. Dotacja 

przekazywana jest w comiesięcznych transzach w terminie do 15 dnia każdego miesiąca na konto 

wskazane  przez Gminę Miasta Gostynina. 

  W skład rozchodów wchodzą: 

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z składkami                                                      na 

ubezpieczenie zdrowotne oraz  składkami na fundusz pracy: w okresie sprawozdawczym na 

podstawie Umowy Zlecenia zatrudniony był                                           na samodzielnym stanowisku 

instruktor powiatowy w wymiarze 1/2 etatu, rozszerzenie zakresu obowiązku otrzymał dyrektor 

biblioteki, pracownik administracyjno - kadrowy oraz główna księgowa. 

2. Zakup materiałów i wyposażenia: nie zakupiono materiałów                                                          i 

wyposażenia. 

3. Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych: nie zakupiono materiałów naukowych i 

dydaktycznych. 

4. Usługi pozostałe. 

5. Podróże służbowe krajowe: delegacje instruktora powiatowego w zakresie wyjazdów do 

placówek bibliotecznych na terenie Powiatu Gostynińskiego oraz wyjazd służbowy do Biblioteki 

Publicznej m.st. Warszawy Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego Dział Wojewódzkiej 

Sieci Bibliotek. 

6. Szkolenia pracowników: RODO (ochrona wizerunku, prawa autorskie itd.) oraz wyjazd 

bibliotekarzy z terenu Powiatu Gostynińskiego                                                          Teatr Kamienica 

Warszawa. 

W okresie sprawozdawczym I półrocza 2019 roku Miejska Biblioteka Publiczna im. Jakuba z 

Gostynina w Gostyninie prowadziła działania w zakresie działań powiatowej biblioteki publicznej 

dla Powiatu Gostynińskiego, które obejmowały spotkania z bibliotekarzami, w tym dyrektorami 



bibliotek gminnych i pracownikami filii bibliotecznych w zakresie sprawozdawczości za okres 

2018 r., w tym: sprawozdawczość statystyczna GUS, K-03, działalność bibliotek publicznych 

województwa mazowieckiego w roku 2018, sprawozdania opisowe, jak również wgląd 

merytoryczny w zakresie Analizy Funkcjonowania Bibliotek, jak również raportu realizacji zadania 

w ramach Programu Wieloletniego ,,Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” 2018 r. Dyrektor 

biblioteki wraz instruktorem powiatowym przedłożyli sprawozdawczość bibliotek z terenu Powiatu 

Gostynińskiego osobiście w Dziale Wojewódzkiej Sieci Bibliotek Biblioteki Publicznej m.st. 

Warszawy Biblioteki Głównej                 woj. Mazowieckiego. 

Rozliczenie dotacji celowej przeznaczonej na realizowanie zadań powiatowej biblioteki publicznej 

za I półrocze 2019 roku znajduje się w załączeniu niniejszego Sprawozdania. 

Od miesiąca kwietniu 2019 roku przez dyrektora biblioteki oraz instruktora powiatowego 

prowadzona była opieka merytoryczna nad placówkami bibliotecznymi z terenu Powiatu 

Gostynińskiego. We współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną w Szczawinie Kościelnym podjęto 

działania w celu przygotowania wydarzenia z przeznaczeniem dla bibliotekarzy w ramach Tygodnia 

Bibliotek-Dnia Bibliotekarzy i Bibliotek obchodzonego corocznie                      w miesiącu maju – 

wyjazd do Teatru Kamienica w Warszawie. 

Informacje dodatkowe: 

 księgozbiór  pochodzący ze zlikwidowanej Filii nr 5 w Białotarsku   Gminnej Biblioteki 

Publicznej z siedzibą w Solcu, a zakupiony   z dotacji Ministerstwa Kultury został podzielony na 

pozostałe Filie Biblioteki Gminnej w Gostyninie ( Sierakówek, Sokołów, Emilianów, Lucień); 

 planowane jest przeniesienie siedziby Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Lucieniu do 

nowo wyremontowanego lokalu (przybliżona data wrzesień 2019 r.); 

 wyjazdów do placówek instruktora ilość 13 ( w tym wykonanie selekcji  księgozbioru w 

Skrzeszewach ( 2 ), skontrum w Sierakówku ( 7 ), wyjazd na naradę – reprezentowanie MBP na 

spotkaniu dyrektorów                   woj. mazowieckiego (1) oraz   (3) wyjazdy do pozostałych 

placówek udzielając pomocy merytorycznej, dotyczącej  systemu MAK+, prowadzenia ubytków, 

opracowania księgozbioru itd., wyjazdy                         do placówek bibliotecznych na terenie 

Powiatu Gostynińskiego dyrektora biblioteki; 

 spotkań na miejscu 15 ( dotyczyły okresu sprawozdawczego i spraw bieżących ( oprac. 

księgozbioru, selekcji , RODO, it.) 

 instruktor powiatowy wraz z dyrektorem sprawdzili stan lokali, dostępności dla czytelników, 

godziny i dni otwarcia, usytuowanie bibliotek, stan zatrudnienia pracowników bibliotek gminnych; 



  na podstawie przeprowadzonych rozmów z dyrektorami bibliotek gminnych na terenie 

Powiatu Gostynińskiego instruktor powiatowy oraz dyrektor biblioteki nie otrzymali informacji o 

zamiarze likwidowania  lub łączenia placówek gminnych, a zwłaszcza filii bibliotecznych; 

  w zakresie analizy zakupy księgozbioru  niepokoi fakt braku zakupu chociażby jednej 

pozycji dla Filii w Osmolinie Gminno – Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sannikach. Współpraca 

instruktora powiatowego w zakresie opieki merytorycznej i nadzoru z wymienioną biblioteką nie 

istnieje, ponieważ pani Dyrektor placówki nie wyraża chęci ani zgody                 na pomoc instruktora. 

Kontakty z dyrektorem biblioteki ograniczają się jedynie do wymiany sprawozdań kwartalnych i 

półrocznych. Filia                       w Osmolinie posiada stary komputer i monitor, które wymagają 

natychmiastowej wymiany, co wskazywane było dyrektorowi                              od pierwszej wizyty 

w placówce w 2017 roku – zły stan techniczny sprzętu utrudnia pracę bibliotekarza, dodatkowo 

brak jest zakupu tuszu                      do drukarki, bibliotekarz materiały do pracy bibliotecznej 

drukuje                    we własnym zakresie, brak również jest kontaktu telefonicznego                           z 

bibliotekarzemw Osmolinie – kontakt tylko na telefon prywatny pracownika, brak dostępu 

pracownika Filii w Osmolinie do dostępu                     do internetu – co utrudnia pracownikowi 

właściwe opracowanie księgozbioru zgodne w wytycznymi Działu Wojewódzkiej Sieci Bibliotek 

w Warszawie, brak zakupu księgozbioru w Filii w Osmolinie,                                  a szczególnie 

brak zakupu księgozbioru z uwzględnieniem potrzeb czytelników przyczynia się do spadku 

zainteresowania mieszkańców biblioteką, a tym samym do spadku czytelnictwa. W zakresie pracy  

pracy bibliotekarza w Filii w Osmolinie instruktor powiatowy i dyrektor nie wskazują zastrzeżeń, 

wskazane jest przeprowadzenie selekcji księgozbioru i doposażenie Filii w Osmolinie w sprawny 

sprzęt komputerowy, tusz do drukarki, dostęp do internetu i zakup księgozbioru; 

 Filia w Skrzeszewach: pracownik nadal jest na zwolnieniu lekarskim, placówka działa 

dzięki staraniom dyrektora,  obsługiwana jest przez pracownika/dyrektora  Gminnej Biblioteki 

Publicznej w Pacynie (dodatkowo zatrudniona została stażystka); 

 w I półroczu 2019 r. przeprowadzono szkolenie dla bibliotekarzy „Ochrona wizerunku a 

RODO”. Wykład poprowadził Dariusz Rekosz. Każdy z uczestników otrzymał Certyfikat 

poświadczający ukończenia warsztatów szkoleniowych, materiały szkoleniowe w formie 

drukowanej oraz przekazane zostanie szkolenie na nośniku CD. 

 na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż  Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w 

Gostyninie z siedzibą w Solcu w celu zwiększenia zakupu księgozbioru oraz podjęcia się nowych 

projektów promujących książkę i czytelnictwo przystąpił do pozyskiwania środków zewnętrznych 

poprzez projekty: 



         .  Lokalna Grupa Działania Aktywni Razem -  (przyznana kwota                          to 5.260,00 

zł.) 

         .  Zaufaj nam w ciemno – na zakup audiobooków 

         .  Bliżej Nieba na działalność kulturalno-światową 

         .  Bank Gospodarstwa Krajowego BGK  (Na dobry początek ) 

         . „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2019„ 

         .  „Posłowie Sejmu II RP. Ich losy i działalność w okresie II wojny światowej i    okupacji" - 

przygotowanie młodzieży do udziału w obradach  Sejmu Dzieci i Młodzieży 1 czerwca 2019 r. 

- Gminna Biblioteka w Szczawinie Kościelnym przystąpiła do projektu Mała Książka – Wielki 

Człowiek. 

 szkolenia da pracowników terenowych dotyczą  opracowania księgozbioru, obsługi 

programów komputerowych potrzebnych w pracy biliotecznej ( Word), prowadzenia sprawozdań z 

działalności, zeszytów informacyjnych; 

 w planie na II półrocze pracy instruktora powiatowego przewidziane jest: wykonanie 

selekcji i skontrum w Gminnej Bibliotece w Emilianowie        oraz selekcji w Bibliotece w 

Sokołowie i Lucieniu. 

 Sprawozdanie za I półrocze 2019 r. wraz z analizą działalności bibliotek publicznych Powiatu 

Gostynińskiego  zostało przedłożone Staroście Gostynińskiemu oraz Burmistrzowi Miasta 

Gostynina. 


