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Wpłynęło ...C

z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnowcu za 2021 r

Sprawozdanie obejmuje Bibliotekę Główną w Tarnowcu, Filię w Gliniku Polskim oraz filię w 
Lubnie Szlacheckim.

Biblioteka publiczna w naszej gminie jest obok GOK podstawową instytucją kultury, której zakres 
działalności ciągle się rozwija. Pełni również rolę lokalnego ośrodka kultury oraz jest miejscem 
rozwoju lokalnych społeczności. Daje dostęp do nowoczesnych technologii, wiedzy i informacji, 
organizuje edukację nieformalną i dba o zachowanie tożsamości lokalnej oraz regionalnego 
dziedzictwa. To, co ważne, nasze usługi są dla użytkowników bezpłatne - dzięki czemu służą one 
wyrównywaniu szans i zapewnieniu szerokiego dostępu do kultury. Osoby pracujące w bibliotekach 
są w większości wykształceni i pełni pasji ludźmi, którzy muszą sprostać oczekiwaniom swoich 
odbiorców, i w związku z czym stale podnoszą swoje kwalifikacje, uczestnicząc w kursach i 
seminariach, a spektrum ich umiejętności jest bardzo szeroki. Niestety, wynagrodzenie bibliotekarzy 
w naszej gminie jest bardzo niskie przy galopującej inflacji.

Pomimo dobrego wyposażenie biblioteki w sprzęt elektroniczny nie jesteśmy w stanie przy tak niskim 
finansowaniu samodzielnie utrzymać poziom, który zapewniłby nasz rozwój na oczekiwanych przez 
użytkowników wymaganiach oraz szeroki dostęp do zbiorów, informacji i technologii - zatem m.in. 
zakup zbiorów książkowych i innych oraz zapewnienie szerokiego dostępu do płatnych źródeł 
elektronicznych, jak np. platformy dostępu do e-booków.

Ilość książek wypożyczanych w bibliotece publicznej w Tarnowcu powoli maleje. Ostatnie dla lata w 
zamknięciu pandemicznym spowodowały, że nasi czytelnicy przeszli na platformy, gdzie za pieniądze 
kupują e-booki lub audiobooki. Zmniejszyła się również liczba dzieci i młodzieży korzystających z 
biblioteki publicznej. Być może korzystają z zasobów bibliotek szkolnych, zwłaszcza że otrzymały 
one dotację w Biblioteki Narodowej za zakup nowości i lektur. Wyrażam nadzieję, że w następnym 
roku sytuacja się odmieni i nastąpi powrót czytelników do biblioteki publicznej.

Dlatego proszę o rozpatrzenie w przyszłości o podniesienie dotacji podmiotowej dla Gminnej 
Biblioteki Publiczne w Tarnowcu.

Planowany budżet Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnowcu na dzień 31.12.2021 rok 
wynosił 275 318,40 zł po stronie przychodów i po stronie kosztów. Po stronie przychodów 
zrealizowany został w kwocie 275 324,44 zł tj. 100,00% planu, a po stronie kosztów w' kwocie 275 
248,01 zł tj. 99,97% planu.

Przychody

Na przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnowcu składały się dotacje 
z budżetu gminy i przychody własne. W okresie sprawozdawczym Gminna Biblioteka Publiczna w 
Tarnowcu otrzymała z budżetu Gminy Tarnowiec dotację podmiotową 
w wysokości 265 000,00 zł. Przychody własne biblioteki wynosiły 10 324,44 zł.

Koszty:

Koszty przeznaczone są na bieżące funkcjonowanie Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Tarnowcu. Plan kosztów wynosił 275 318,40 zł i został zrealizowany w wysokości 275 248,01 zł tj. 
99,97% w tym:
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1. Wynagrodzenie pracowników z pochodnymi: plan - 180 205,37 zł, wykonanie - 
180 204,56 zł. Jednostka skorzystała z pomocy publicznej w ramach wsparcia gospodarki przez 
państwo w kontekście trwającej epidemii COVID-19 w zakresie zwolnienia z opłacania składek ZUS i 
FP.

2. Wynagrodzenie bezosobowe: plan - 14 560.39 zł, wykonanie - 14 560,39 zł w tym: wynagrodzenie 
informatyka, administratora danych osobowych, nadzoru BHP.

3. Zakup materiałów i wyposażenia: plan - 14 144,18 zł, wykonanie - 14 144,18 zł w tym:

- zakup środków czystości, środków do dezynfekcji, tonerów, art. papierniczych, mat. do bieżących 
remontów, telefon, podpis kwalifikowany, meble - 9 734,18 zł.

- prasy, czasopism - 165,00 zł,

- zakup skanera - 1 805,00 zł,

- zakup klimatyzatorów - 2 440,00 zł,

4. Zakup książek: plan - 42 532,27 zł, wykonanie 42 532,27 zł.

5. Zakup energii: plan - 5 975,01 zł, wykonanie - 5 905,43 zł.

6. Zakup usług remontowych: plan - 1 300,00 zł, wykonanie - 1 300,00 zł - koszty remontu pieca CO

7. Zakup usług zdrowotnych: plan - 170,00 zł, wykonanie - 170,00 zł.

8. Zakup usług pozostałych: plan - 5 716,14 zł, wykonanie - 5 716,14 zł w tym: opłaty 
za monitoring budynku, opłaty pocztowe, skanowanie, przegląd PPOŻ, obróbka cyfrowa, 
konwertowanie plików książki Franciszka Dubiela - ,.Gmina Tarnowiec” na formę cyfrową, druk 
wierszy Marii Tomasik- „Wiersze dla dzieci” oraz tomiki wierszy Beaty Świszcz - „Słowem 
malowane wiersze dla dzieci”, „Słowem malowane ZOO”.

9. Zakupu usług telekomunikacyjnych (internet, opłaty za telefon): plan - 2 848,27 zł. wykonanie - 2 
848,27 zł.

10. Podróże służbowe krajowe: plan - 1 672,91 zł, wykonanie - 1 672,91 zł - koszty 
ryczałtu za korzystanie z samochodu prywatnego do celów służbowych.

11. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: plan - 5 426,00 zł, wykonanie 
- 5 426,00 zł.

12. Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego: plan - 663.00 zł, wykonanie - 
663,00 zł - opłata za odpady komunalne.

14. Zakup art. spożywczych: plan - 104,86 zł, wykonanie - 104,86 zł.

GBP w Tarnowcu otrzymała dotację z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych w 
wysokości 10 000,00 zł, otrzymała również darowiznę w formie książek wycenioną na 203.00 zł od 
osób prywatnych, wpływy z usług w wysokości 115,40 zł uzyskano za wykonanie usług ksero i 
skanowania.

W 2021 r. GBP w Tarnowcu zorganizowała:
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- wystawę „Leszczyńscy oczami Witkacego”,

- wystawę lalek porcelanowych,

- prowadziła lekcje biblioteczne dla dzieci, oraz zajęcia dla przedszkolaków pod wspólną nazwą 
„Czytanie na drugie śniadanie” - akcja prowadzona jest we wszystkich trzech placówkach Biblioteki 
Tarnowiec.

- uczestniczyła w projektach - „Mała książka wielki człowiek” - akcja promująca czytelnictwo wśród 
dzieci w wieku 3-6 lat,

- brała udział w akcji „Przerwa na wspólne czytanie” zorganizowanej przez firmę Kinder - w ramach 
tego projektu GBP w Tarnowcu otrzymała książki o wartości 1 000,00 zł.

- wypożyczyliśmy 1268 książek

- zarejestrowaliśmy 821 czytelników

- Liczba odwiedzin 6844

- Stan księgozbioru: 26 799 wol.
- zakupionych w 2021 r.: 1430 książek oraz 70 audiobooków

- zorganizowaliśmy 48 wydarzeń edukacyjno-kulturalnych, w których wzięło udział prawie 700 osób 
w różnym wieku.

dybfktor
Gminnej Biblioteki 1 uiJieznej
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