Udostępnianie prezencyjne:
1. Liczba odwiedzin - 2.303
2. Udostępnianie na miejscu książek i czasopism (w wol.):
- ogółem - 923
- literatury pięknej dla dorosłych - 18
- literatury pięknej dla dzieci i młodzieży - 13
- inna literatura (niebeletrystyczna) - 892
- czasopism nieoprawionych - 1.938
- liczba udzielonych informacji -1.838
- korzystanie z intemetu -112
3. Liczba dostępnych tytułów czasopism - 22
4. Biblioteka nie udostępnia wypożyczeń dokumentów audiowizualnych.
SPRAWY ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZE:
Wykonanie planowanych zadań z obszaru zakup usług remontowych planowane jest w 11 półroczu
2017 roku. W Filii nr 1 w lipcu 2017 roku przeprowadzane jest skontrum zbiorów bibliotecznych.
Zakupiono do Oddziału dla dzieci 14 krzeseł na kwotę 1.652,08 oraz 2 komputery
z przeznaczeniem do Wypożyczalni dla dorosłych na kwotę 3.897,99 (służące do pracy związanej
z udostępnianiem zbiorów w systemie MAK+).
Biblioteka wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie zadania „Kraszewski. Komputery
dla bibliotek 2017" ze środków Instytutu Książki w celu realizacji zadania zakupu komputerów,
oprogramowania i komputerowych urządzeń peryferyjnych. Całkowita wnioskowana kwota
wydatków na realizację tego zadania to 12.650 zł, w tym: dofinansowanie ze środków Instytutu
Kultury w kwocie 10.752,50 zł, wkład własny 1.897,50 zł. Wniosek został rozpatrzony
negatywnie, nie zawierał braków formalnych. Jako jedno z ważnych kryteriów brany był pod
uwagę wskaźnik G (wskaźnik dochodów podatkowych) dla gminy.
Biblioteka wykonała Nakaz (punkt 3) Państwowej Inspekcji Pracy Inspektorat w Płocku
Nr rej. 150114-5317-K007-Nk01/16 z dnia 28 stycznia 2016 r. dotyczący zapewnienia
pracownikom Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jakuba z Gostynina w Gostyninie pomieszczenia
do higienicznego przechowywania odzieży wierzchniej.
W 1 półroczu 2017 roku Biblioteka w porozumieniu z Burmistrzem Miasta Gostynina Pawłem
Kalinowskim, Starostą Gostynińskim Tomaszem Matuszewskim oraz Biblioteką Publiczną m.sta.
Warszawy - Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego podjęła rozmowy dotyczące
zawarcia Porozumienia w sprawie powierzenia Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Jakuba
z Gostynina w Gostyninie zadań powiatowej biblioteki publicznej dla powiatu gostynińskiego.
W okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 stycznia 2017 r. Biblioteka zatrudniła na podstawie Umowy
o pracę na czas określony w niepełnym wymiarze czasu pracy na 1/2 etatu na stanowisku
pomocnik bibliotekarza pracownika po odbyciu stażu w Wypożyczalni dla dorosłych. Staż
refundowany był przez PUP w Gostynime.
W marcu 2017 r. Biblioteka zawarła Umowę z PUP w Gostyninie w sprawie refundacji przez okres
12 miesięcy części kosztów poniesionych na zatrudnienie 1 skierowanego bezrobotnego do 30 roku
życia. Pracownik zatrudniony jest w Filii nr 1.
Realizacja planu finansowego przebiega zgodnie z założeniami i planem finasowym.
W obszarze Honoraria oraz Zakup materiałów i wyposażenia wykonanie planu wiąże się
z rozszerzeniem przez Bibliotekę oferty czytelniczo-kulturalnej, zainicjowaniem nowych wydarzeń
bibliotecznych oraz włączemem się w ogólnopolskie akcje biblioteczne.
Wsparcia projektu przygotowania tablic informacyjnych związanych ze Spacerem historycznym
podjęła się Agencja Reklamowa „Stamp-Grawer' ponosząc koszty przygotowania projektów
do druku, opracowania ich wraz z montażem na PCV o łącznej wartości 1.800,00 zł. Tablice
zostaną wykorzystane również podczas wystawy historycznej 111 edycji Jarmarku św. Jakuba
w Gostyninie.

