
Zarządzenie nr 213/2017 
Wójta Gminy Wolanów 
z dnia 29 marca 2017 r.

w sprawie: przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego 
SP ZOZ i samorządowych instytucji kultury 

za 2016 rok

Na podstawie art. 267 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych ( tekst jednolity Dz.U. 2016 r„ poz. 1870, z późn. zm.) Wójt Gminy Wolanów 
zarządza, co następuje:

Przedkłada się Radzie Gminy Wolanów:
-  sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej w Wolanowie, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia
-  sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury 

w Wolanowie, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
-  sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej 

w Wolanowie, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§1.

§2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Załącznik Nr 1
Sprawozdanie

z przebiegu wykonania planu finansowego SPZOZ
za rok 2016

W 2016 roku podstawą gospodarki finansowej Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w 
Wolanowie jest plan finansowy ustalony Zarządzeniem Dyrektora z dnia 28 października
2015 roku.
Realizacja planu przedstawia się następująco:

Lp. Wyszczególnienie Plan na 2016 rok Wykonanie 2016 r %
1 2 3 4 5/4:3/
L Przychody ogółem, w tym: 1. 873. 001,00 1.872.999,72 100,00

1.
Przychody ze świadczonych 
usług medycznych w tym: 1. 849.853,00 1.849.852,68 100,00

-finansowanych z NFZ 1 .746. 935,00 1.746.934,18 100,00
2. Przychody z wynajmu 

pomieszczeń 1. 928,00 1.927,56 100,00

3. Dotacja z budżetu samorządu na 
wydatki bieżące

4. Pozostałe przychody (odsetki 
bankowe, darowizny i inne) 21.220 ,00 21.219,48 100,00

II. Koszty ogółem, w tym: 1. 848. 395,00 1.848.392,85 100,00
1. Amortyzacja 34. 370,00 34.369,94 100,00
2. Zużycie materiałów 59. 567,00 59.566,71 100,00
3. Zużycie energii, wody, gazu 12. 159,00 12.158,64 100,00

4.

Usługi materialne (remonty 
bieżące, konserwacja i naprawa 

sprzętu, usługi transportu, 
pocztowe, telekomunikacyjne, 

usługi kominiarskie, 
dezynfekcyjne, wywóz 

nieczystości i inne

71. 768,00 71.767,60 100,00

5.
Usługi niematerialne (badania 
diagnostyczne i laboratoryjne, 
kontrakty lekarskie, szkolenia i 

kursy, prowizje bankowe)
390. 064,00 390.063,61 100,00

6. Wynagrodzenia osobowe i 
umowy zlecenia 1.044. 380,00 1.044.379,98 100,00

7. Pochodne wynagrodzeń 190. 806,00 190.805,89 100,00
8. Podatek i opłaty lokalne 3. 420,00 3.420,02 100,00
9. Podróże służbowe
10. Pozostałe koszty (ubezpieczenia 

majątkowe, ubezpieczenia OC 6.044,00 6.043,70 100,00

11. Odpis na Fundusz Świadczeń 
Socjalnych

12. Koszt własny sprzedaży 
materiałów 35. 817,00 35.816,76 100,00

13. Koszty finansowe (odsetki od 
kredytów i wierzycieli

14. Pozostałe koszty

m. Zysk (strata) brutto 24 .606,00 24.606,87 100,00
i. Podatek dochodowy
2. Pozostałe obowiąz. zmn. 

(zwiększ, straty)
IV. Zysk (strata) netto 24 .606,00 24.606,87 100,00



W 2016 roku przychody na dzień 31-12-2016 r. zrealizowano w wysokości 
1.872.999,72 zł co stanowi 100 % planu rocznego. Podstawowym źródłem przychodów były 
środki wykonania świadczeń zdrowotnych na podstawie umów z Narodowym Funduszem 
Zdrowia i wynoszą 1.746.934,18 zł tj. 100,00% planu przychodów. Pozostałe środki 
pozyskiwane były z wykonywania odpłatnych świadczeń medycznych w zakresie 
rehabilitacji, wynajmu-opłat za media, sprzedaży szczepionek oraz odsetek bankowych. 
Łącznie koszty w tym samym okresie wynosiły 1.848.392,85 zł i stanowiły 100,00% planu 
rocznego. Koszty osobowe /wynagrodzenia oraz świadczenia na rzecz pracowników/ 
stanowią 1.235.185,87 zł. Koszty rzeczowe stanowią 613.206,98 zł.
Biorąc pod uwagę powyższe zestawienie /stosunek przychodów i kosztów/ w roku 2016 
zamyka się wynikiem dodatnim w wysokości 24.606,87 zł.
Realizację wydatków inwestycyjnych przedstawia poniższe zestawienie:

Lp. Wyszczególnienie Nazwa zadania Plan na 2016 
rok

Wykonanie
planu %

1 2 3 4 5 6/5:4/

I. Inwestycje jednoroczne 
finansowane z: 0,00 0,00

Dotacji z budżetu gminy
Środków UE

Środków własnych
Innych źródeł

II. Inwestycje wieloletnie 
finansowane z: 0,00 0,00

Dotacji z budżetu gminy
Środków UE

Środków własnych
Innych źródeł

Stan należności i zobowiązań naszej jednostki przedstawia poniższe zestawienie:

Lp. Wyszczególnienie Ogółem W tym wymagalne
1 2 3 4
I. Należności ogółem, w tym: 149. 861,52 0,00

Z tytułu dostaw i usług 149. 861,52 0,00
-NFZ 149. 861,52 0,00
-Inne

Pozostałe należności
II. Zobowiązania ogółem, w tym: 71.085,87 0,00

Krótkoterminowe, w tym: 71.085,87 0,00
Z tytułu dostaw i usług 19.478,99 0,00
Wobec pracowników

Pożyczki, kredyty
Wobec budżetów / składki zus i podatki 

od płac / 51.606,88 0,00
Inne

Stan należności na 31 grudnia 2016 r. wynosi -  149. 861,52 zł w tym wymagalnych 
Zobowiązana za ten okres wyniosły -  71085,87 zł (w  tym wymagalne 0 zł).
Stan środków pieniężnych na koniec roku 2016 wynosi 192. 563,52 zł.
Sytuacja finansowa Zakładu jest stabilna nie ma zagrożenia w prowadzeniu bieżącej 
działalności. Wszystkie zobowiązania regulowane są na bieżąco. ££6
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INFORMAGA UZUPEŁNIAJĄCA

DO CZĘŚCI TABELARYCZNEJ SPRAWOZDANIA

NA DZIEŃ 31-12-2016

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wolanowie prowadzi działalność w zakresie 
świadczeń usług zdrowotnych. Zadania ZOZ zostały określone w Statucie . Obecnie zawarte są 
umowy z NFZ na świadczenia usług w zakresie :

• Podstawowej opieka zdrowotna,
• Opieki stomatologicznej,
• Specjalistycznej opieki ambulatoryjnej -  Poradnia Ginekologiczna.

Rozliczenie z realizacji umów z NFZ odbywa się na zasadzie comiesięcznych sprawozdań, które 
obejmują dane wymagane przez NFZ.

W ramach podstawowej opieki zdrowotnej realizowane są świadczenia przez :

• Lekarzy poz
• Pielęgniarki poz środowiskowo -  rodzinne
• Pielęgniarkę środowiskową w gabinecie profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej 

(medycyny szkolnej)
• Położnej poz

Metoda finansowania świadczeń POZ oparta jest o roczną stawkę kawitacyjną na zadeklarowanego i 
ubezpieczonego pacjenta.

W ramach specjalistycznej opieki zdrowotnej świadczone są usługi w poradni położniczo- 
ginekologicznej . W ramach tej poradni realizowany jest również program profilaktyczny-  
przesiewowych badań cytologicznych. Usługi świadczone w poradniach specjalistycznych 
finansowane są za wykonywane punkty rozliczeniowe ,podobnie są realizowane usługi w Poradni 
Stomatologicznej.

Rozliczenie planu finansowego za I półrocze 2016 roku w Wolanowie przedstawia się następująco:

I. Przychody 1. 872.999,72 zł.

1. Przychody za świadczone usługi medyczne 1.849.852,68 zł.

w tym:

Przychody realizowane w ramach kontraktu z NFZ 1.746.934,18 zł.

W tym:

1. POZ
Podstawowa opieka zdrowotna 
Świadczenie położnej (patrona że)
2. Świadczenia pielęgniarki szkolnej
3. AOS- por. położniczo-ginekologiczna 
4.Stomatologia

1.746.934,18 zł. 
1.533.669,90 zł.

3.938,50 zł. 
65.214,52 zł. 
64.215,00 zł. 
79.896,26 zł



Inne świadczenia medyczne

1. Przychody uzyskane w Por. Rehabilitacyjnej

2. Pozostałe przychody ze świadczeń medycznych 

W tym:

- szczepienia ochronne

- wpis do książeczki zdrowia, badanie RTG, wizyty lekarskie

2. Przychody z wynajmu pomieszczeń

3. Pozostałe przychody

W tym:

-odsetki i darowizny ( odsetki od rachunku bankowego)

- amortyzacja śr. trwałych przekazanych przez gminę

- śr. uzyskane z Urzędu Pracy 

II. Koszty ogółem

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Koszty osobowe:

W tym:

1. Wynagrodzenia dla pracowników SPZOZ

- wynagrodzenia osobowe 

-wynagrodzenia z tyt. Urn. Zleceń

2 . Świadczenia wobec pracowników

- ubezpieczenia społeczne

- świadczenia urlopowe

-odprawa emerytalna, ekwiwalent za urlop 

Koszty rzeczowe 

W tym:

1. Amortyzacja

-amortyzacja wyposażenia rehabilitacji i aparat rtg

- amortyzacja śr. trwałych zakupionych przez SPZOZ

2. Zużycie materiałów i wyposażenie

- materiały biurowe, druki, recepty, papier ksero

102.918.50 zł.

6 2 .3 2 1 .5 0  z ł.

4 0 .5 9 7 .0 0  z ł.

38.328.00 zł.

2.269.00 zł. 

1.927,56 zł. 

21.219,48 zł.

259,25 zł.

6.085.00 zł. 

14.875,23 zł.

1.848.392,85 zł.

1.235.185,87 zł.

1.044.379,98 zł.

793.440,63 zł. 

250 939,35 zł. 

190.805,89 zł. 

158.523,76 zł. 

12.033,23 zł. 

20.248,90 zł. 

613.206,98 zł.

34.369,94 zł.

6.085,00 zł. 

28.284,94 zŁ. 

59.566,71 zł.

7.306,68 zł.



- środki czystości i dezynfekcji 2.699,29 zł.

-środki medyczne tj. (leki pierwszej pomocy, sprzęt jednorazowy medyczny, 

Igły. Strzykawki, materiały stomatologiczne)

23.061,52 zł.

- zużycie opału( miał węglowy) 18.213,10 zł.

- wyposażenie drobne 3.982,47 zł.

- pozostałe materiały ( sq to koszty dotyczące zakupu materiałów gospodarczych 4.303,65 zł.

3. Zużycie energii i wody 12.158,64 zł.

4. Usługi materialne

W tym:

71.767,60 zł.

- transport sanitarny 31.538,90 zł.

- usł. Telekomunikacyjne i pocztowe 6.583,17 zł.

-wywóz nieczystości i odpadów medycznych 7.636,30 zł.

- konserwacja sprzętu medycznego i gospodarczego 2.475,01 zł.

- usługi informatyczne 8.292,69 zł.

- usługi pozostałe ( monitoring, usługi ekonomiczno-finansowe, 

Wykonanie projektu przebudowy gab. Ginekologicznego tj. 

dostosowanie do wymogów sanepidu)

15.241,53 zł.

5. Usługi niematerialne

W tym:

399.527,33 zł.

- Bad. Laboratoryjne 53.059,60 zł.

-badania rtg, mammografia, cytologia 24.852,24 zł.

- usł. Protetyczne, kontrakty lekarzy stomatologów 46.932,00 zł.

-umowy cywilno-prawne lekarzy 265.219,77 zł.

- podatki i opłaty ( podatek od nieruchomości) 

-pozostałe koszty

3.420,02 zł.

• Ubezpieczenia OC i majątkowe
• Koszty bankowe

4.616,00 zł. 
1.427,70 zł.

6. Koszt własny sprzedaży materiałów -  szczepionki 35.816,76 zł.



1. Plan przychodów na 2016 rok wynosi 1.873.001,00 zł. a wykonanie za rok 2016 wyniosło 
1.872.999,72zł. co stanowi 100%.Podstawowym źródłem przychodów są środki za wykonane 
świadczenia na podstawie umowy z NFZ, które wynoszą 1.746.934,18 i stanowią 93,26% 
przychodów ogółem. Pozostałe przychody są pozyskiwane z wykonywania odpłatnych świadczeń 
medycznych w zakresie rehabilitacji, szczepień, odsetek od rachunku bankowego.

2. Plan kosztów na rok 2016 wynosi 1.848.395,00 zł, a wykonanie za rok 2016 wyniosło 1.848.392,85 
zł, co stanowi 100,00 %. Koszty osobowe wynoszą 1.235.185,87 z ł, a koszty rzeczowe 613.206,98 zł. 
Koszty rzeczowe dotyczą zakupu usług, materiałów i innych kosztów niezbędnych do prowadzenia 
bieżącej działalności.

Zobowiązania wynoszą 71.085,87 zł.

Środki pieniężne na dzień sprawozdawczy wynoszą 192.563,52 zł.

Należności wynoszą 149.861,52 zł.

Wynik finansowy jest dodatni i wynosi 24.606,87 zł.

Świadczenia medyczne realizowane są przez wyższy i średni personel medyczny.

Rok 2016 jest kolejnym rokiem , w którym mimo wielu starań Poradnia Rehabilitacyjna nie posiada 
kontraktu z NFZ na świadczenie usług . Dlatego też nadal staramy się prowadzić komercyjną sprzedaż 
zabiegów rehabilitacyjnych . Wpływy z opłat dokonanych przez pacjentów za wykonane zabiegi w 
Poradni Rehabilitacji służą utrzymaniu prawidłowego funkcjonowania powyższej poradni.

r , • 7 buł Onieki Zdrowotnej

DYREKTOR



Załącznik Nr 2

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego 
Gminnego Centrum Kultury w Wolanowie 

za 2016r.

Podstawą gospodarki finansowej Gminnego Centrum Kultury w Wolanowie w 2016 
roku był plan finansowy ustalony Zarządzeniem Dyrektora nr 1/2016 z dnia 18 stycznia 2016 r. 
Realizację planu przedstawia poniższa tabela :

Lp. Wyszczególnienie
Plan

na 2016 r.
Wykonanie 

2016 r. %

1 2 3 4 5
14:2)1

I. Przychody ogółem, w tym: 275 200,00 275 211,29 100,00
1. Dotacje z budżetu JST 250.000,00 250 000,00 100,00
2. Dotacje z innych źródeł 0,00 0,00 0,00
3. Przychody z działalności, w tym: 25 200,00 25 211,29 100,04

- darowizny 0,00 0,00 0,00
- sprzedaż usług 22 400,00 22 377,85 99,90
- inne 2 800,00 2 833,44 101,19

II. Koszty ogółem, w tym: 275 200,00 272 528,05 99,03
1. Wynagrodzenia osobowe 

i bezosobowe
192 000,00 191 541,33 99,76

2. Pochodne od wynagrodzeń 34 300,00 34 091,11 99,39
3. Pozostałe: 48 900,00 46 895,61 95,90

- amortyzacja 0,00 0,00 0,00
- materiały 16 000,00 15 614,92 97,59
- energia(światło, woda, gaz) 0,00 0,00 0,00
- usługi transportowe 4 000,00 3 450,00 86,25
- usługi remontowe 4 000,00 3 602,98 90,07
- inne usługi obce 5 000,00 4 719,71 94,39
- świadczenia dla pracowników 400,00 367,50 91,88
- podróże służbowe 400,00 313,88 78,47
- koszty reprezentacji i reklamy 0,00 0,00 0,00
- podatki i opłaty 0,00 0,00 0,00
- odpis na ZFŚS 0,00 0,00 0,00
- pozostałe koszty 19 100,00 18 826,62 98,57

III. Zysk( strata) brutto 0,00 2 683,24 0,00
1. Podatek dochodowy 0,00 0,00 0,00
2. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia 

zysku(zwiększenia straty) 0,00 0,00 0,00
IV. Zysk(strata) netto 0,00 2 683,24 0,00
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W 2016 r. przychody zrealizowano w wysokości 275 211,99 zł.
Głównym źródłem przychodów była dotacja podmiotowa na zadania bieżące z budżetu Gminy 
Wolanów, która wynosiła: 250.000,OOzł.
Przychody własne Gminnego Centrum Kultury w 2016 roku wyniosły: 25 211,29 zł.
Źródłem wyżej wym. przychodów własnych były:
- usługi ksero,
- usługi drukowania,
- usługi bindowania,
- usługi laminowania,
- wynajem sali,
- kiennasze okolicznościowe,
- przychody z zajęć prowadzonych w GCK,
- zwrot części kosztów przez PUP w związku z zatrudnieniem Moniki Dzik w ramach prac 
interwencyjnych.

Łączny koszt związany z działalnością statutową placówki w 2016 roku 
wyniósł kwotę - 272 528,05 zł.
Znaczna część kosztów przeznaczona została na wynagrodzenia osobowe tj. 174 159,32 zł, 
oraz na pochodne od wynagrodzeń 34 091 11 zł. Pozostała kwota przeznaczona została 
na wynagrodzenia bezosobowe 17 382,03 zł (nauka tańca, języka angielskiego, nauka gry na 
instrumencie) oraz zakup materiałów i usług .

Stan zatrudnienia:
Na dzień 31-12-2016 roku w GCK w Wolanowie zatrudnienie pracowników przedstawiało się 
następująco:
- dyrektor - 1 etat,
- księgowa - 1/3 etatu,
- instruktor plastyk - 3 etaty, (jeden z instruktorów przebywa na urlopie macierzyńskim)
- instruktor muzyk - 2/3 etatu,
- sprzątaczka - 2/3 etatu.

Okres sprawozdawczy -  od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

Sprawozdanie z działalności merytorycznej GCK w Wolanowie obejmuje okres od 1 stycznia 
do 31 grudnia 2016 r. i dotyczy kierunków działalności zapisanych w statucie uchwalonym 
w dniu 25 marca 2011 roku. Do podstawowych zadań Gminnego Centrum Kultury należy 
edukacja kulturalna i wychowawcza przez sztukę, gromadzenie rozpoznawanie i rozbudzanie 
zainteresowań oraz potrzeb kulturalnych, organizowanie kół zainteresowań, zespołów 
amatorskich, organizowanie imprez rozrywkowych, spektakli, wystaw, festynów, bali, 
przygotowywanie do odbioru i tworzenia wartości kulturalnych, kształtowanie wzorów 
aktywnego uczestnictwa w kulturze, organizowanie przedsięwzięć propagujących 
i prezentujących dorobek kulturalny w gminie, organizowanie różnorodnych form edukacji 
artystycznej, kulturalnej, społecznej i naukowej kierowanej do odbiorców wszystkich grup 
wiekowych, popularyzacja i promocja twórczości artystycznej ze wszystkich dziedzin sztuki, 
podejmowanie działań integracyjnych w sferze kultury.
Zgodnie z zapisami o działalności statutowej Gminnego Ośrodka Kultury prowadzone 
są systematyczne otwarte zajęcia przeznaczone dla dzieci, młodzieży i dorosłych, zamieszkałych 
przede wszystkim na terenie naszej gminy. Zajęcia obejmują aktywność w zakresie tańca, sztuk 
plastycznych, ceramiki, fotografii, działań o charakterze rękodzielnictwa czy muzyki. Ich zasięg 
obejmuje uczestników czynnych, tj. zgrupowanych w kołach zainteresowań działających 
w naszej placówce.

Gminne Centrum Kultury działalność kulturalną realizuje również poprzez jednostki 
organizacyjne -  świetlice wiejskie na terenie Gminy Wolanów jak np. Świetlica w Strzałkowie
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oraz Świetlica Wiejska w Mniszku. W świetlicy w Strzałkowie w 2016 roku prowadzone były 
zajęcia jeden raz w tygodniu przez 1,5 godz. Program zajęć obejmował głównie zajęcia 
plastyczno-techniczne, a okazjonalnie ruchowe (zabawy oraz gry ruchowe). Wykonywane były 
prace związane z porą roku, obchodzonymi świętami (np. pisanki Wielkanocne, Bombki metodą 
d’cupage), wykonywano prezenty dla bliskich np. z okazji Dnia Matki, Dnia Kobiet, Święto 
Zakochanych.
Gminne Centrum Kultury w ostatnim roku zaobserwowało, iż wymagania oraz oczekiwania 
mieszkańców zarówno tych dorosłych jak i tych mniejszych znacznie wzrosło. Coraz trudniej 
jest zainteresować młodzież czy dzieci zajęciami plastycznymi na których np. poznajemy 
metody i formy malowania obrazów farbami. W związku z powyższym oferta Gminnego 
Centrum Kultury musiała być bardziej rozwinięta i zróżnicowana, by zachęcić większe grono 
odbiorców. Mimo większych wymagań i oczekiwań mieszkańców, GCK zaobserwowało 
wzrost liczby dzieci oraz dorosłych uczęszczających na zajęcia oraz biorących udział np. 
w wycieczkach, wyjazdach do kina czy na kręgle.

W 2016 roku w Gminnym Centrum Kultury odbywały się zajęcia:
- warsztaty plastyczne (ok. 40 osób);
- nauka gry na gitarze (ok. 20 osób);
- nauka gry na perkusji (ok. 10 osób);
- nauka gry na akordeonie ( 8 osób);
- nauka gry na keyboardzie (ok.10 osób);
- j. angielski (ok. 15 osób)
- warsztaty taneczne (ok. 15 osób);
- Klub Malucha (ok. 14 osób)
- warsztaty muzyczne (ok. 15 osób);
- Zurnba dla dorosłych (ok. 15 osób);
- aerobik (ok. 10 osób);
- capoeira (ok. 10 osób).
Zarówno w siedzibie Gminnego Centrum Kultury w Wolanowie jak i w Świetlicy w Mniszku 
na co dzień dostępna jest sala komputerowa z dostępem do Internetu. W Świetlicy w Mniszku 
oprócz dostępu do Internetu, dostępu do drukarki czy skanera, mieszkańcy mogą korzystać 
z drukarki 3D. Łączna liczba osób korzystających z sal komputerowych to ok. 80 osób.
Zajęcia prowadzone przez Instruktorów Gminnego Centrum Kultury w Wolanowie zawsze 
musiały być na wysokim poziomie by sprostać oczekiwaniom uczestników zajęć, w związku 
z czym instruktorzy byli zmuszeni do wyszukiwania nowinek oraz ciekawych pomysłów 
na zainteresowanie swych podopiecznych. W związku z tym oprócz zdolności merytorycznych 
uczestników zajęć, zaskoczeniem był rodzaj tematów oraz dobór materiałów.

Dając mieszkańcom gminy Wolanów możliwość korzystania z usług ksero, drukowania, 
laminowania itp., pomagając sołtysom w postaci sporządzania kolorowych wydruków plakatów 
i zaproszeń, współpracując z Urzędem Gminy w Wolanowie, ale także promując Gminne 
Centrum Kultury konieczna okazała się potrzeba zapewnienia funduszy na tonery.
Z usług ksero, laminowania, drukowania w 2016 roku skorzystało ok. 250 osób.

Wykaz imprez zrealizowanych i przeprowadzonych w roku 2016 :
- Koncert Kolęd i Pastorałek w Kościele w Mniszku -24-01-2016
- Spektakl Teatralny dla dzieci oraz babć i dziadków z okazji ich święta - 01.02.2016
- Ferie Zimowe 1.02.2016 -  12.02.2016 r.
- Zabawa Ostatkowa Stowarzyszenia Seniorów -  9.02.2016 r.
- Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gm. Wolanów -  10.02.2016 rok
- Konkurs Plastyczny „Młodzież zapobiega pożarom” 26.02.2016 r.
- Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Zapobiegamy Pożarom” 26.02.2016 r.
-Dzień Kobiet 6.03.2016 r.
- Kiermasz Wielkanocny - marzec 2016
- Dzień Sołtysa -14.03.2016 r.
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- Konkurs „Najładniejsza pisanka i kartka Wielkanocna” - kwiecień 2016 rok
- Kurs Komputerowy -  edycja wiosna 2016
- Ogólnopolska Akcja „Polska Biega” 20.05.2016 rok
- Zakończenie roku artystycznego GCK 2015/2016 -  10.06.2016 rok
- Jarmark Ludowy w Bieniedzicach „Tyndy Ryndy” -  10.07.2016 rok
- Lato 2016 z Gminnym Centrum Kultury w Wolanowie -  4.07.2016 -  30.08.2016 r.
- Turniej Piłkarski o Puchar Wójta Gminy Wolanów -  28.08.2016 r.
- Piknik Rodzinny przed budynkiem Urzędu Gminy -  11.08.2016 r.
- Narodowe Czytanie „Quo Vadis” -  3.09.2016 r.
- Gminny Festyn w Wolanowie -  11.09.2016 r.
- Otwarcie Nowego Roku Artystycznego Gminnego Centrum Kultury 2016/2017
- Warsztaty Serowarskie -  6.10.2016 r.
- Poznajemy Tradycje Święta Halloween -  przedstawienie oraz gość z Anglii 
(w języku angielskim) -  28.10.2016 r.
- Potańcówka w Ludowym Stylu „Na Ludową Nutę” -  22.10.2016 r.
- Święto Niepodległości -  Msza Święta -  11.11.2016 r.
- Mikołajkowa Wycieczka do Pijali Czekolady E. Wedel oraz do Królewskiego Ogrodu 

Światła w Wilanowie w Warszawie -  3.12.2016 r.
- Dzień Seniora - 9.11.2016 r.
- Jubileusz Długoletniego Pożycia Małżeńskiego -  18.11.2016 r.
- Zabawa Andrzejkowa -  „Lanie Wosku’ tradycja otwarta na młodość -  26.11.2016 r.
- Spotkanie z Pisarzem w GCK 28.11.2016 r.
- Uroczyste przyjęcie Delegacji z Azerbejdżanu w Świetlicy w Mniszku -  29.1.2016 r.
- Konkurs Kolęd i Pastorałek w ZSO w Wolanowie -  9.12.2016 r.
- Kiermasz Bożonarodzeniowy -  grudzień 2016 r.
- Spotkanie Wigilijne z mieszkańcami Gminy Wolanów -  18.12.2016 r.

Powyższe zajęcia, imprezy okolicznościowe organizowane przez Gminne Centrum Kultury 
są odpowiedzią na potrzeby młodszych i starszych mieszkańców gminy Wolanów.

Stan należności i zobowiązań jednostki na dzień 31 grudnia 2016 r. przedstawia poniższe
zestawienie :

L.P. W yszczególnienie Ogółem
w  tym  : 

w ym agalne
1 2 3 4
1. Należności ogółem , w  tym : 300,00 0,00

2. Z obow iązania ogółem  , w tym : 0,00 0 ,00
K rótkoterm inowe, w tym : 0,00 0 ,00

- wobec dostawców 0,00 0 ,00

D ługoterm inowe, w tym : 0,00 0 ,00

Stan należności na 31 grudnia 2016 roku wynosił 300,00 zł, w tym wymagalnych 0,00zł 
Zobowiązania za ten okres wyniosły 0,00 z l , w tym wymagalne 0,00 zł.
Zysk za 2016 rok wynosił 2 683,24 zł. Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na 
koniec grudnia 2016 r. wynosił - 7 324,48 zł.

Gminne Centrum Kultury 
w Wolanowie

ul.Radomska 20. 26-625 Wolanów ? O p Y R E K T O R  
Regonu42993iQa mip 9482567/o3 Gminnego Centrum Kultury 

ą w-Wolańowie



Załącznik Nr 3

Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego 
Gminnej Biblioteki Publicznej w Wolanowie za 2016 rok

Podstawą gospodarki finansowej biblioteki w 2016 roku jest plan finansowy ustalony 
Zarządzeniem Dyrektora Nr 1/16 z dnia 08-01-2016 r.
Realizację planu przedstawia poniższa tabela:

Lp. Wyszczególnienie Plan
na 2016r. 

zł. gr.

Wykonanie 
za 2016r. 

zl- gr.

%
(4:3)

1 2 3 4 5

I Przychody 227.500,00 227.500,00 100,00
1. Dotacja z budżetu gminy 220.000,00 220.000,00 100,00
2. Dotacja z BN 7.500,00 7.500,00 100,00
3. Inne 0,00 0,00 0,00

II Koszty rzeczowe 219.755,33 219.755,33 100,00
1. Wynagrodzenia 162.320,46 162.320,46 100,00
2. Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 0,00 0,00
3. Składki ZUS 28.258,84 28.258,84 100,00
4. Składki FP 1.642,31 1.642,31 100,00
5. Odpisy na ZFŚS 3.746,00 3.746,00 100,00
6. Szkolenia i kursy pracownicze 50,00 50,00 100,00
7. Ekwiwalent za pranie , środki bhp 464,88 464,88 100,00
8. Zakup pomocy, książek, prenumeraty 12.769,68 12.769,68 100,00
9. Koszty reprezentacji i reklamy 948,43 948,43 100,00
10. Zakup materiałów i wyposażenia 5.561,27 5.561,27 100,00
11. Zakup energii 3.948,96 3.948,96 100,00
12. Podróże krajowe 44,50 44,50 100,00

III. Usługi 7.697,93 7.697,93 100,00
1. Usługi zdrowotne 80,00 80,00 100,00
2. Usługi pocztowo-telekomunikacyjne 1.691,53 1.691,53 100,00
3. Monitorowanie budynku 2.214,00 2.214,00 100,00
4. Wywóz śmieci, usługi p-poż., i inne 1.854,90 1.854,90 100,00
5. Obsługa informatyczna 1.857,50 1.857,50 100,00

IV. Remonty i konserwacje 46,74 46,74 100,00

1. Konserwacje gaśnic 46,74 46,74 100,00

V. Zysk, strata brutto [I-(II+III+IV)] 0,00 0,00 0,00
1. Podatek dochodowy 0,00 0,00 0,00
2. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia 

zysku(zwiększenia straty) 0,00 0,00 0,00

VI. Zysk(strata) netto 0,00 0,00 0,00
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W 2016 roku przychody jednostki zrealizowano w wysokości -  227.500,OOzl. 
Stanowiły one 100 % planu rocznego ogółem.

Były to przychody z tytułu:
- dotacji otrzymanej z budżetu Gminy Wolanów w wysokości 220.000,00zł.
- środki pieniężne z Biblioteki Narodowej w wysokości 7.500,00zł.
Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę: 193.575,19zł.

(

Na wydatki rzeczowe wykorzystano 26.180,14zł.
z tego:
- zakup nowości wydawniczych 11.535,92zł.
- prenumeraty 1.233,76zł.
- zakup druku poligraficznego gazetki „Nasz Wolanów” 3.119,lOzł.
- zakup materiałów biurowych 282,79zł.
- zakup kart plastikowych 1.439,10zł.
- zakup środków BHP 464,88zł.
- zakup energii 3.948,96zł.
- zakup farb i materiałów niezbędnych do odnowienia 2 pomieszczeń bibliotecznych 670,28zł.
- wydatki na zakup nagród w konkursach promujących działalność Biblioteki 948,43zł.
- zakup znaczków pocztowych 50,00zł.
- szkolenie pracowników 50,00zł.
- odpis na ZFŚS 3.746,00zł.
- podróże służbowe 44,50zł.

W zakresie usług zrealizowano wydatki na kwotę 7.744,67zł.
z tego wydatkowano na:
- usługi zdrowotne 80,00zł.
- usługi telekomunikacyjne kwotę 1691,53zł.
- monitorowanie budynku Filii w Mniszku 2.214,00zł.
- wywóz nieczystości 194,40zł.
- obsługę informatyczną 1.857,50zł.
- konserwację gaśnic 46,74zł.
-okresowa opłata licencyjna programu Xpertis 1.66O,50zł.

Na koniec 2016 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Wolanowie oraz jej podległej Filii 
w Mniszku zatrudnionych było 5 osób, łącznie w wymiarze 3,03 etatu.
W ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie radomskim 
i m. Radom) została zatrudniona 1 osoba w pełnym wymiarze czasu pracy w celu odbycia stażu na 
okres od 11.05.2015 do 10.11.2015 bezpłatnie, oraz na okres 3 miesięcy tj. od 11.11.2015 do
10.02.2016 z wynagrodzeniem opłaconym przez GBP.
Koszt całkowity zatrudnienia tej osoby w 2016 r. to kwota - 3.078,75zł, z tego:
Wynagrodzenia osobowe - 2.554,76zł,
składki ZUS - 523,99zł.
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Wydatków inwestycyjnych w 2016 roku nie planowano i nie realizowano.

Stan należności i zobowiązań jednostki na dzień 31 XII 2016r. przedstawia poniższa tabela:

Lp. Wyszczególnienie
Kwota w zł. gr.

Ogółem Wymagalne

1. Należności ogółem
w tym : - -

a) Z tytułu dostaw i usług - -

b) Inne ( podać jakie ) - -
2. Zobowiązania ogółem

w tym :
-

a) Wobec pracowników - -

b) Z tytułu dostaw i usług - -

c) Podatków i opłat - -

d) Pożyczki i kredyty - -

e) Inne (podać jakie) ZUS - -

Należności na dzień 31 XII 2016 roku nie wystąpiły. 
Zobowiązania za ten okres nie wystąpiły.
Stan środków pieniężnych na koniec 2016 r. wyniósł kwotę Ozł.

Obie placówki obsługiwały w 2016 roku 1234 użytkowników, w tym 713 czytelników, którzy 
odwiedzili biblioteki 4870 razy.
Łącznie w bibliotekach od stycznia do grudnia 2016 roku udostępniono i wypożyczono ( na 
zewnątrz i na miejscu ) 17703 jednostki ze zbiorów, w tym 1679 czasopism. Użytkownicy 
odwiedzili czytelnię na miejscu 1114 razy korzystając ze zbioru księgozbioru podręcznego, 
czasopism oraz czytelni internetowej. Ogółem księgozbiór w bibliotekach liczy 30273 woluminów. 
W całym roku do bibliotek przybyło nowych pozycji książkowych ogółem 578 sztuk, z tego 394 
zakupione z dotacji Biblioteki Narodowej na kwotę 7 500,00 oraz ze środków organizatora 184 
woluminy na kwotę 4 035,92 zł. Łącznie na książki biblioteki wydały 11 535,92 zł.
Biblioteka wolanowska i jej filia mają charakter publiczny, służą rozwijaniu 
i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych mieszkańców gminy, upowszechnianiu 
wiedzy i nauki oraz rozwojowi kultury. Głównym celem naszych bibliotek jest wzbudzanie 
i rozwijanie zainteresowań czytelniczych, zachęcenie do poszerzania wiedzy poprzez dostęp do 
różnych nośników informacji.
W ramach zadań podstawowych je s t:

• gromadzenie i opracowanie materiałów bibliotecznych służących rozwijaniu czytelnictwa 
oraz zaspokajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych,

• udostępnianie zbiorów na miejscu, w czytelniach i poza obręb bibliotek, pośredniczenie 
w wymianie międzybibliotecznej,

• pełnienie funkcję ośrodka informacyjnego, gromadzenie księgozbioru związanego 
z regionem,

• organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych ludziom chorym, 
niedołężnym i niepełnosprawnym,
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• organizowanie różnych formy pracy kulturalno-oświatowej z czytelnikiem dziecięcym 
i dorosłym służące popularyzacji nauki, sztuki oraz upowszechnianiu dorobku kulturalnego 
regionu,

• współpracowanie z innymi placówkami kulturalnymi w zakresie czytelnictwa 
oraz zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych.

Gminna Biblioteka Publiczna w 2016 roku prowadziła działalność kulturalno-oświatową oraz 
edukacyjną poprzez organizowanie wystaw, konkursów czytelniczych, recytatorskich, malarskich, 
historycznych i tematycznych, organizowanie imprez, koncertów itp., współpracując z tutejszym 
Urzędem Gminy, Gminnym Centrum Kultury, szkołami i stowarzyszeniami.
Styczeń
1 stycznia -  30 marca 2016 r. "Podróże dalsze i bliższe" -  to tytuł wystawy fotografii 
prezentujących miejsca z podróży na Syberię, do Izraela i Jordanii, na Ukrainę, do Włoch 
i Tunezji oraz innych miejsc, które w swych wojażach odwiedził i z pasją udokumentował ksiądz 
Arkadiusz Bieniek.
W 80 rocznicę śmierci Rudyarda Kiplinga, noblisty, biblioteka przygotowała w holu biblioteki 
fotogazetkę poświęconą pisarzowi.
W dniu 24 stycznia 2016 roku Gminna Biblioteka Publiczna we współudziale min. Wójta Gminy 
Wolanów zorganizowała dla mieszkańców gminy Koncert Kolęd i Pastorałek, który odbył się 
w tym roku w kościele pw. Jana Chrzciciela i św. Stanisława Kostki w Mniszku.

Luty
Ferie zimowe w 2016 roku trwały od 1 do 12.02. 2016.

W Gminnej Bibliotece Publicznej jak i Filii w Mniszku dzieci spędziły w bibliotekach pod hasłem 
„ Bawmy się dobrze”, w tym odbywały się: zabawy z tekstem literackim i pogadanki na temat 
tolerancji i przyjaźni, zabawy z przysłowiami pn. „Przysłowie prawdę Ci powie”. Oprócz tego 
dzieci słuchając bajek i baśni mogli poznawać tradycje i kulturę danego państwa. Wizyta dzieci 
w bibliotece w czasie ferii to nie tylko wspólne czytanie -  podczas zajęć wszyscy mogli również 
wykazać się umiejętnościami w grach edukacyjnych, ąuizach i konkursach, a na zakończenie czekał 
ich słodki poczęstunek.

W okresie ferii biblioteka ogłosiła i rozstrzygnęła dwa konkursy : „Najaktywniejszy czytelnik ferii” 
i „Najładniejszy portret postaci bajkowej”, Były nagrody w konkursach.

W lutym z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego biblioteka dla swoich czytelników 
przygotowała quiz literacki połączony z czytaniem wybranych tekstów. Zabawa ze słowem 
i gimnastyka języka była pod hasłem "Mądra Głowa" oraz „Trzeszczyki” -  zabawy językowe dla 
dzieci polegające na poprawnym czytaniu trudnych tekstów czyli gramatyka dla języka ( czytanie 
wierszy Małgorzaty Strzałkowskiej i Agnieszki Frączek). Z tej okazji wybrany został mistrz 
wymowy najtrudniejszych słów.

100 rocznicę urodzin pisarki literatury młodzieżowej, Seweryny Szmaglewskiej biblioteka 
zaakcentowała fotogazetką oraz wystawką jej książek.

W dniach 1 5 - 2 2  luty 2016 r. Biblioteka współuczestniczyła w Projekcie czytelniczym 
"Spotkania z bajką". Projekt czytelniczy dotyczył przedszkolaków i polegał na głośnym czytaniu 
bajek i opowiadań przez zaproszonych gości. Każdy odwiedzający Przedszkole miał za zadanie 
przeczytać wybraną bajkę oraz ją krótko omówić wspólnie z dziećmi. Projekt głośnego czytania 
bajek w przedszkolu realizował program edukacji czytelniczej i jednocześnie był próbą pozyskania 
sympatii środowiska lokalnego.
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Marzec
1 marca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci "Żołnierzy Wyklętych" jest to święto poświęcone 
pamięci żołnierzom antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia. Biblioteka 
zorganizowała wystawę, na której zgromadzone zostały materiały dotyczące tego fragmentu 
naszej historii, głównie książki znajdują się również w naszej bibliotece

Z okazji Dnia Kobiet Gminna Biblioteka Publiczna przy współudziale Wójta, ZSO i GCK 
w Wolanowie zorganizowała uroczyste popołudnie artystyczne pn. "BABY ACH TE BABY". Jak 
co roku Gminna Biblioteka Publiczna w Wolanowie, pod patronatem Wójta gminy, prowadzi 
inicjatywę wyłonienia i zaprezentowania osób, które czytają najwięcej książek. Staje się tradycją 
podsumowania czytelnictwa za miniony rok w dniu 8 marca, ponieważ najaktywniejsi czytelnicy 
biblioteki to kobiety. Ich udział w uroczystym Dniu Kobiet ma szczególny i uzasadniony charakter. 
Uroczystość była okazją do zaprezentowania szerokiemu gronu podsumowanie czytelnictwa 
w gminie Wolanów i zaprezentowanie najbardziej oczytanych Pań naszej gminy.

W marcu biblioteka w Wolanowie ogłosiła konkurs, po tytułem. „Najciekawsza książka”, na 
recenzję książki przeczytanej, dowolnie wybranej, takiej co porwała, co w pamięć zapadła, takiej do 
której się wraca takiej, której się nie chce zatrzymać dla siebie tylko podzielić 
z innymi. Konkurs przeznaczony dla dzieci i młodzieży Gminy Wolanów, cieszy się ogromnym 
powodzeniem i potrwa do końca września.

W 10 rocznicę śmierci pisarza Stanisława Lema przez cały marzec była wystawa książek autora 
oraz widniała fotogazetka.

Kwiecień
„Mistrz pięknego czytania” -  to międzyszkolny konkurs dla uczestników szkół podstawowych 
naszej gminy zorganizowany przez bibliotekę publiczną i bibliotekę szkolną. Finał konkursu odbył 
się w dniu 27 kwietnia 2016 roku w Gminnej Biblioteki Publicznej w Wolanowie. 
Do finału zakwalifikowani zostali uczniowie wyłonieni w drodze eliminacji w poszczególnych 
szkołach i każda placówka mogła zgłosić maksymalnie 4 uczestników.
Celem konkursu było wyłonienie Mistrza czytania, budzenie zainteresowania wartościową 
literaturą, kształcenie umiejętności interpretacji tekstu literackiego, uczenie rywalizacji w miłej 
atmosferze i doskonalenie techniki czytania. Zwycięzcy konkursu otrzymali nagrody, które zostały 
wręczone po podsumowaniu i zakończeniu konkursu.

Przez miesiąc kwiecień widniała fotogazetka poświęcona 100 rocznicy urodzin pisarza Wojciecha 
Żukrowskiego,

Maj
W czasie trwania Tygodnia Bibliotek pod ogólnopolskim hasłem „Biblioteka inspiruje” (8-15 maja) 
zorganizowano w czytelni wystawkę cytatów na temat biblioteki. Autorami wypowiedzi były znane 
i mniej znane osoby reprezentujące różne środowiska. Do Czytelników skierowano zaproszenie do 
sformułowania własnych myśli na powyższy temat. Spośród wszystkich wpisów zostały wybrane te 
najciekawsze i zaprezentowane w czytelni w bibliotece.
Przez cały maj przeprowadzono cykl 12 lekcji bibliotecznych dla uczniów szkoły podstawowej 
w Wolanowie oraz w Mniszku. Lekcje biblioteczne są jedną z podstawowych form dostarczania 
informacji o funkcjonowaniu, zbiorach i ofercie Biblioteki. Uczą także korzystania ze źródeł oraz 
pozyskiwania potrzebnych informacji. Zajęcia odbywały się w GBP w Wolanowie oraz PSP 
w Mniszku, a program tych lekcji dostosowany był do poziomu wiekowego uczniów. Tematy to 
min. „Specyfika pracy Biblioteki”, „Zasady korzystania z różnych kategorii zbiorów 
oraz oferowanych usług bibliotecznych”, „Rodzaje dokumentów gromadzonych w Bibliotece”, 
„Katalogi kartkowe i elektroniczne -  podobieństwa i różnice” - Jak z nich korzystać?”
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„Czasopismo jako źródło wiedzy i informacji - prezentacja multimedialna”, „Jak i gdzie znaleźć 
informacje za pomocą indeksów, słowników encyklopedycznych i bibliograficznych” etc.

Czerwiec
W czytelni naszej biblioteki od trzech lat jest organizowana wystawa pn. „Półka do Wolności”, 
która mieści m.in. publikacje dotyczące najnowszej historii Polski, wspomnienia z okresu 
komunizmu oraz przełomów mających kluczowe znaczenie w naszej drodze do wolności: 
dokumenty z wyboru Karola Wojtyły na Papieża i Jego I pielgrzymka do Polski, powstanie 
Solidarności, organizacja pierwszych wolnych wyborów, a także wiersze patriotyczne polskich 
twórców oraz pamiątki z tego okresu.
175 rocznicę urodzin pisarki Elizy Orzeszkowej, biblioteki: w Wolanowie i w Mniszku upamiętniły 
poprzez wystawę książkową autorki oraz fotogazetkę.
20 czerwca biblioteka ogłosiła konkurs wakacyjny dla dzieci i młodzieży pn. „ Aktywny czytelnik 
wakacyjny 2016”, który jak co roku zostanie rozstrzygnięty na koniec sierpnia.

1.06-30.09. 2016 r.

Już po raz trzeci w siedzibie Biblioteki w Wolanowie można było oglądać wystawę malarską, 
miejscowej malarki Eleny Faliszewskiej. Wystawę można było oglądać z do końca września 2016r.

Lipiec/Sierpień
Wakacje: Biblioteki w Wolanowie i Mniszku w czasie wakacji zorganizowały dla dzieci: 
„Rymowanki zgadywanki” -  zabawy literackie, „Łamigłówki dla mądrej główki” -  rozwiązywanie 
krzyżówek i zagadek literackich, „Zakładki do książek” - wspólne wykonanie przez dzieci 
własnych zakładek, „Znane i całkiem zapomniane” -  dawne gry i zabawy. We wszystkich 
zajęciach dzieci chętnie uczestniczyły, ale największym powodzeniem cieszyły się „Baśniowe 
podróże po literaturze” - głośne czytanie baśni różnych narodów wzbogacone w informacje 
i ilustracje o krajach z których pochodzą czytane bajki. 
Dnia 31 sierpnia 2016 roku odbyło się podsumowanie wakacji, a w nim rozdanie nagród 
w konkursie „Moja miejscowość w czasie wakacji” oraz rozstrzygnięcie konkursu 
„Najaktywniejszy Czytelnik Wakacji 2016” , w którym zwyciężyli: Aleksandra Chodyra, Laura 
Kowalczyk i Nikola Godek

Wrzesień
3.09.2016 Narodowe Czytanie 2016 w Wolanowie
Tegoroczna edycja Narodowego Czytania, poświęcona była dziełu "Quo vadis" Henryka 
Sienkiewicza - polskiego nowelisty, powieściopisarza, publicysty i laureata Nagrody Nobla 
w dziedzinie literatury za całokształt twórczości.
Narodowe Czytanie to był znakomity czas, aby razem w naszej miejscowości również 
wybrzmiały słowa, które sto dwadzieścia lat temu wyszły spod pióra pierwszego polskiego noblisty. 
Do czytania fragmentów jednego z najważniejszych dzieł polskiej literatury, zaprosiliśmy 
przedstawicieli miejscowych instytucji i znanych ludzi z naszego regionu. W sobotę 3 września, 
w całej Polsce czytaliśmy „Quo vadis”. Warszawa gromadziła się w Ogrodzie Saskim, a my 
czytaliśmy w parku -  w centrum Wolanowa, gdzie podczas sobotnich zakupów przewija się masa 
ludzi, i którzy mimochodem dzięki nagłośnieniu słuchali wybranych i czytanych fragmentów. 
Po raz kolejny Narodowe Czytanie było dla nas wszystkich czasem inspirujących refleksji, 
przynoszącym radość z kontaktu z prawdziwie wielką literaturą.

Gminny Festyn w Wolanowie. Biblioteka współdziałała w zorganizowaniu gminnego festynu, 
który odbył się w niedzielę 11 września 2016 r. Na festynie było wiele atrakcji dla dzieci 
i dorosłych, którzy uczestniczyli w zabawach i konkursach. Dla dzieci były „Magiczne zabawy”, 
karuzele, zjeżdżalnie, wodne kule, kucyki, dmuchane zamki, ścianka wspinaczkowa, malowanie
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twarzy i inne. Dla dorosłych różne konkursy z nagrodami np. sprawnościowe, sportowe itp. 
Zorganizowano stoiska promujące miejscową działalność, była loteria fantowa i oczywiście 
występy artystyczne miejscowych zespołów oraz zaproszonych gości w tym zespół „Skaner”.

Październik
2 6 .1 0 .2 0 1 6  przeprowadzono lekcje biblioteczne dla uczniów kl. 4, 5 i 6 Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Bieniędzicach. Zajęcia odbywały się w GBP w Wolanowie, gdzie zapoznano dzieci 
z zasadami korzystania z różnych kategorii zbiorów oraz oferowanych usług bibliotecznych. 
Rozstrzygnięty został konkurs pn. „Najciekawsza książka”, na recenzję książki przeczytanej, 
dowolnie wybranej, takiej co porwała, co w pamięć zapadła i były nagrody dla trzech uczestniczek: 
Laury Kowalczyk, Patrycji Kwiatkowskiej oraz Sary Kucharskiej

Listopad
25.11.2016 Podsumowanie konkursu ”Mój przyjaciel Miś”, odbyło się w poniedziałek 25 listopada
w dniu „urodzin” sympatycznego bohatera książek, który mimo upływu lat, nadal jest częścią 
dziecięcego świata. To najsympatyczniejsza zabawka, najlepszy przyjaciel dzieci i niezastąpiona 
przytulanka. Dzieci pokazały, jak wiele mają pomysłów, aby przedstawić swojego ulubieńca. Prace 
wykonane były różnorodnymi technikami plastycznymi: rysunek, miś namalowany farbami, 
wyklejanka, malowanka, prace przestrzenne itp. W konkursie udział wzięło ok 60 dzieci. Wszyscy 
dostali dyplomy, za najlepsze prace były również nagrody.
Prace zostały uzupełnione w wiersze o misiach i wyeksponowane w bibliotece. Były piękną 
dekoracją podczas spotkań autorskich, również w listopadzie.
25.11. Spotkanie z pisarzem Wiesławem Drabikiem, dla dzieci z PSP w Wolanowie
28.11. Spotkanie uczniów PSP w Wolanowie z Wojciechem Widłakiem autorem literatury 
dziecięcej.

Grudzień
„Wszyscy wszystkim ślą życzenia”. Wystawa kart świątecznych w Gminnej Bibliotece Publicznej 
w Wolanowie. Od 19 grudnia prezentowana była wystawa kartek pocztowych 
bożonarodzeniowych. Wystawę przygotowano ze zbiorów kart GBP oraz UG w Wolanowie

Biblioteka współorganizowała również Spotkanie wigilijne dla mieszkańców Gminy Wolanów. 
W niedzielę 18 grudnia mieszkańcy gminy Wolanów spotkali się na placu przed urzędem na 
wspólnej wigilii. W nastroju życzeń, które przekazywali sobie mieszkańcy nawzajem, wspólnie 
łamali się opłatkiem. Doniosłej atmosferze towarzyszył świąteczny wystrój placu oraz zapach 
wigilijnych potraw.
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