
Zarządzenie nr 315/2018 
Wójta Gminy Wolanów 
z dnia 27 marca 2018 r.

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

za 2017 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych ( tekst jednolity Dz.U. 2017 r., poz. 2077 ), 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.



Sprawozdanie
o przebiegu wykonania planu finansowego SPZOZ

za 2017 rok

2RŁ. NR N

W 2017 roku podstawą gospodarki finansowej Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w 
Wolanowie jest plan finansowy ustalony Zarządzeniem Dyrektora z dnia 01 lutego 2017 roku.

Realizacja planu przedstawia się następująco:

Lp. Wyszczególnienie Plan na 2017 rok Wykonanie na 
dn. 31-12-2017 r Wsk. %

1 2 3 4 5/4:3/
I. Przychody ogółem, w tym: 2 030 420,00 2 030 419,51 100,00

1.
Przychody ze świadczonych usług 

medycznych w tym: 1 964 945,00 1 964 945,09 100,00

-finansowanych z NFZ 1 871 596,00 1 871 596,59 100,00
2. Przychody z wynajmu pomieszczeń 1 925,00 1 925,16 100,00

3. Dotacja z budżetu samorządu na 
przebudowę pomieszczeń SPZOZ 50 000,00 50 000,00 100,00

4. Pozostałe przychody (odsetki 
bankowe, darowizny i inne) 13 550,00 13 549,26 100,00

II. Koszty ogółem, w tym: 2 028 195,00 2 028 194,69 100,00
1. Amortyzacja 18 044,00 18 043,58 100,00
2. Zużycie materiałów 63 910,00 63 909,81 100,00
3. Zużycie energii, wody, gazu 11 605,00 11 604,80 100,00

4.

Usługi materialne (remonty bieżące, 
konserwacja i naprawa sprzętu, 
inwestycje, usługi transportu, 

pocztowe, telekomunikacyjne, usługi 
kominiarskie, dezynfekcyjne, wywóz 

nieczystości i inne

149 711,00 149 711,29 100,00

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

kursy, prowizje bankowe)
331 460,00 331 460,20 100,00

6. Wynagrodzenia osobowe i umowy 
zlecenia 1 214 319,00 1 214 319,47 100,00

7. Pochodne wynagrodzeń 198 845,00 198 845,00 100,00
8. Podatek i opłaty lokalne 9 804,00 9 804,00 100,00
9. Podróże służbowe 0,00 0,00 0,00

10. Pozostałe koszty (ubezpieczenia 
majątkowe, ubezpieczenia OC 2 987,00 2 986,99 100,00

11. Odpis na Fundusz Świadczeń 
Socjalnych

12. Koszt własny sprzedaży materiałów 27 510,00 27 509,55 100,00

13. Koszty finansowe (odsetki od 
kredytów i wierzycieli

14. Pozostałe koszty 0,00 0,00 0,00

III. Zysk (strata) brutto 2 225,00 2 224,82 100,00
1. Podatek dochodowy
2. Pozostałe obowiązk. zmn. (zwiększ, 

straty)
IV. Zysk (strata) netto 2 225,00 2 224,82 100,00



W 2017 roku przychody zrealizowano w wysokości 2 030 419,51 zł co stanowy 100 % planu 
rocznego. Podstawowym źródłem przychodów były środki wykonania świadczeń zdrowotnych na 
podstawie umów z Narodowym Funduszem Zdrowia i wynoszą 1 871 596,59zł tj. 100 % 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 2 028 194,69zł i stanowiły 100% planu rocznego. 
Koszty osobowe /wynagrodzenia oraz świadczenia na rzecz pracowników/ stanowią 1214 319,47 zł. 
Koszty rzeczowe stanowią 813 875,22 zł.
Biorąc pod uwagę powyższe zestawienie /stosunek przychodów i kosztów/ - za 2017 roku zamyka 
się wynikiem dodatnim w wysokości 2 224,82 zł.
W roku 2017 przeprowadziliśmy przy wsparciu ze strony Gminy ( dotacja 50 000,00 zł.) 
modernizacje pomieszczeń poradni ginekologicznej i poradni stomatologicznej. Całkowity kosz 
inwestycji wyniósł 97.749,99 zł.
47.749,99 były środki SPZOZ w Wolanowie.

Realizację wydatków inwestycyjnych przedstawia poniższe zestawienie:

Lp. Wyszczególnienie Nazwa zadania Plan na 2017 
rok

Wykonanie
planu %

1 2 3 4 5 6/5:4/

I.
Inwestycje 
jednoroczne 
finansowane z:

Modernizacja 
pomieszczeń w 

budynku SPZOZ 
w Wolanowie

97.750,00 97.749,99 100,00

Dotacji z budżetu gminy 50.000,00 50.000,00 100,00
Środków UE

Środków własnych 47.750,00 47.749,99 100,00
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: 180.262,00 0,00

Z tytułu dostaw i usług 180.262,00
-NFZ 180.262,00
-Inne

Pozostałe należności
II. Zobowiązania ogółem, w tym: 52.315,00 0,00

Krótkoterminowe, w tym: 52.315,00
Z tytułu dostaw i usług 13.632,00
Wobec pracowników 0,00

Pożyczki, kredyty 0,00
Wobec budżetów / składki zus i podatki 

od płac / 38.683,00
Inne

Stan należności na 31 grudnia 2017r wynosi -  180.262,OOzł w tym wymagalnych -  0 zł.



Zobowiązana za ten okres wyniosły -  52.315,00zł ( w tym wymagalne 0 zł).
Stan środków pieniężnych na 31 grudnia 2017 wynosi 55.080,38 zł.
Sytuacja finansowa Zakładu jest stabilna nie ma zagrożenia w prowadzeniu bieżącej działalności. 
Wszystkie zobowiązania regulowane są na bieżąco.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w  Wolanowie

26-625 Wolan6 w, u i . Opocz  vńska 23 
tel.(048)618 6017 U-:.
REGON: 672002100; 62-360



r



INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA 
DO CZĘŚCI TABELARYCZNEJ 

NA DZIEŃ 31-12-2017

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 2017 rok w Wolanowie przedstawia się następująco:
I.Przychody 2.030.419,51 zł.
1. Przychody za świadczone usługi medyczne 1.964.945,09 zł.
w tym:
Przychody realizowane w ramach kontraktu z NFZ
W tym:

1.871.596,59 zł.

1. POZ

Podstawowa opieka zdrowotna 

Świadczenie położnej (patrona że) 

2. Świadczenia pielęgniarki szkolnej

1.639.165,57 zł.

69.693,72 zł.

2.526,00 zł.

3.AOS- por. położniczo-ginekologiczna 53.622,28 zł.

4.Stomatologia 106.589,02 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

93.348.50 zł.
56.426.50 zł. 
36.922,00 zł.

36.512,00 zł. 
410,00 zł.

1.925,16,zł. 
13.549,26 zł.



w tym:
-odsetki i darowizny ( odsetki od rachunku bankowego)
- amortyzacja śr. trwałych przekazanych przez gminę
- śr. uzyskane z Urzędu Pracy
4.Dotacja z budżetu samorządu na przebudowę 
pomieszczeń SPZOZ

219 ,47 zł. 
1.725,00 zł. 

11.604,79 zł. 
50.000,00 zł.

II. Koszty ogółem
Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

2.028.194,695 zł.

Koszty osobowe: 1.413.164,47 zł.
w tym:
1. Wynagrodzenia dla pracowników SPZOZ
- wynagrodzenia osobowe 
-wynagrodzenia z tyt. Um. Zleceń
2. Świadczenia wobec pracowników
- ubezpieczenia społeczne 
Koszty rzeczowe
w tym:

1.214.319,47zł.
875.018,47 zł. 
339.301,OOzł. 
198.845,OOzł. 
198.845,OOzł. 

615.030,22 zł.

1. Amortyzacja
-amortyzacja modernizowanych pomieszczeń SPZOZ
- amortyzacja śr. trwałych zakupionych przez SPZOZ
2. Zużycie materiałów i wyposażenie
- materiały biurowe, druki, recepty, papier ksero
- środki czystości i dezynfekcji
-środki medyczne tj. (leki pierwszej pomocy, sprzęt jednorazowy medyczny, 
Igły,strzykawki, materiały stomatologiczne)

18.043,58 zł.
1.725,00 zł. 

16.318,58zŁ 
63.909,81 zł.

5.215,09 zł. 
3.149,28 zł. 

20.695,57zł.

- zużycie opału( gaz propan-butan) 32.067,70 zł.
- pozostałe materiały (są to koszty dotyczące zakupu materiałów gospodarczych) 2.782,17 zł.
3. Zużycie energii i wody 11.604,80 zł.
4. Usługi materialne i inwestycje 149.711,29 zł.
w tym:
- przebudowa pomieszczeń SPZOZ
- transport sanitarny
- usł. telekomunikacyjne i pocztowe 
-wywóz nieczystości i odpadów medycznych
- konserwacja sprzętu medycznego i gospodarczego
- usługi pozostałe ( monitoring)
5. Usługi niematerialne
w tym:

97.749,99 zł. 
27.410,00 zł. 

3.869,02 zł. 
9.052,42 zł. 

10.891,86zł. 
738,00 zł. 

344.251,19 zł.

- bad. Laboratoryjne
-badania rtg, mammografia, cytologia
- usł. protetyczne, kontrakty lekarzy stomatologów 
-umowy cywilno-prawne lekarzy
- podatki i opłaty ( podatek od nieruchomości) 
-pozostałe koszty

45.511,20 zł. 
24.186,50 zł. 
19.826,00 zł. 

239.913,50 zł. 
9.804,00 zł.

• Ubezpieczenia OC i majątkowe
• Koszty bankowe

6. Koszt własny sprzedaży materiałów -  szczepionki

2.986,99 zł. 
2.023,00 zł. 

27.509,55 zł.

1. Plan przychodów na 2017 rok wynosi 2.030.420,00 zł. a wykonanie za rok 2017 wyniosło 
2.030.419,51zł. co stanowi 100,00%.Podstawowym źródłem przychodów są środki za wykonane 
świadczenia na podstawie umowy z NFZ , które wynoszą 1.871.596,59 i stanowią 92,18% 
przychodów ogółem.



Pozostałe przychody są pozyskiwane z wykonywania odpłatnych świadczeń medycznych w zakresie 
rehabilitacji, szczepień, odsetek od rachunku bankowego, oraz w I półroczu uzyskaliśmy dotację z 
Urzędu Gminy na przebudowę pomieszczeń SPZOZtj. gabinetu ginekologicznego i 
stomatologicznego.

2.Plan kosztów na rok 2017 wynosi 2.028.195,00 zł. a wykonanie za rok 2017 wyniosło 2.028.194,69 
zł. co stanowi 100,00 %.Koszty osobowe wynoszą 1.413.164,47zł., a koszty rzeczowe 615.030,22 zł. 
Koszty rzeczowe dotyczą zakupu usług, materiałów, i innych kosztów niezbędnych do prowadzenia 
bieżącej działalności.

Zobowiązania wynoszą 52.315,00 zł.
Środki pieniężne na dzień sprawozdawczy wynoszą 55.080,38 zł.
Należności wynoszą 180.262,00 zł.
Wynik finansowy jest ujemny i wynosi 2.224,82 zł.
Świadczenia medyczne realizowane są przez wyższy i średni personel medyczny.

W I półroczu przeprowadziliśmy remont pomieszczeń SPZOZ tj. przebudowa gabinetu 
ginekologicznego i stomatologicznego, przy współfinansowaniu z Urzędem Gminy.

Rok 2017 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.

Samodzielny



Sprawozdanie z wykonania planu finansowego 
Gminnego Centrum Kultury w Wolanowie 

za 2017 r.

2 R k. NR 2

Podstawą gospodarki finansowej Gminnego Centrum Kultury w Wolanowie w 2017 
roku byl plan finansowy ustalony Zarządzeniem Dyrektora nr 1/2017 z dn. 03.01.2017r. 
Realizację planu przedstawia poniższa tabela :

Lp. Wyszczególnienie
Plan

na 2016 r.
Wykonanie 

2017 r. %

1 2 3 4 5
/4:3/

I. Przychody ogółem, w tym: 332 700,00 332 693,95 100,00
1 . Dotacje z budżetu JST 310 000,00 310 000,00 100,00
2. Dotacje z innych źródeł
3. Przychody z działalności, w tym: 22 700,00 22 693,95 99,97

- darowizny
- sprzedaż usług 16 750,00 16 751,33 100,00
- inne 5 950,00 5 942,62 99,88

II. Koszty ogółem, w tym: 332 700,00 326 955,93 98,27
1 . Wynagrodzenia osobowe 

i bezosobowe
197 800,00 195 675,68 98,93

2. Pochodne od wynagrodzeń 31 400,00 31 387,95 99,96
3. Pozostałe: 103 500,00 99 892,30 96,51

- amortyzacja 0,00 0,00 0,00
- materiały 62 200,00 60 640,17 97,49
- energia(światło, woda, gaz) 0,00 0,00 0,00
- usługi transportowe 2 500,00 2 151,00 86,04
- usługi remontowe 0,00 0,00 0,00
- inne usługi obce 10 150,00 10 125,07 99,75
- świadczenia dla pracowników 1 050,00 1 030,50 98,14
- podróże służbowe 240,00 236,46 98,53
- koszty reprezentacji i reklamy 0,00 0,00 0,00
- podatki i opłaty 0,00 30,00 0,00
- odpis na ZFŚS 7 000,00 6 959,82 99,43
- pozostałe koszty 20 360,00 18 719,28 91,94

III. Zysk( strata) brutto 0,00 5 738,02 0,00
1. Podatek dochodowy 0,00 5 738,02 0,00
2, Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia 

zysku(zwiększenia straty) 0,00 0,00
IV. Zysk(strata) netto 0,00 5 738,02 0,00

W 2017r. przychody zrealizowano w wysokości 332 693,95 zł. Podstawowym źródłem 
przychodów była dotacja podmiotowa na zadania bieżące z budżetu Gminy Wolanów 
w wysokości 310.000,OOzł. Natomiast przychody własne Gminnego Centrum Kultury 
wyniosły 22 693,95 zł i pochodziły z następujących źródeł:
- usługi ksero, drukowanie, wynajem sali, kiermasze, przychody z zajęć prowadzonych w GCK,
- zwrot części kosztów związanych z zatrudnieniem Klaudii Kacprzyk przez. PUP -

1



Łączne koszty związane z działalnością statutową placówki za 2017 rok wyniosły 
326 955,93 zł. Znaczną część kosztów przeznaczono na wynagrodzenia osobowe 184 227,33 zł. 
oraz na pochodne od wynagrodzeń 31 387,95 zł. . Pozostałą zaś kwotę przeznaczono 
na wynagrodzenia bezosobowe 11 448,35 zł (tańce, nauka gry na instrumencie) oraz zakup 
materiałów i usług .

Stan zatrudnienia:
Na dzień 31-12-2017 roku zatrudnionych było siedmiu pracowników, co daje łącznie 

5,49 etatu (w tym: dyrektor letat, księgowal/3 etatu, instruktorzy 3,5 etatu, sprzątaczka 2/3 
etatu).

Chcąc sprostać oczekiwaniom mieszkańców gminy Wolanów objęto swoją opieką 
dodatkowo Świetlicę w Strzałkowie, gdzie raz w tygodniu prowadzono zajęcia plastyczne, 
muzyczne i ruchowe.

Liczba odwiedzających uczestników GCK z roku na rok rośnie, zarówno w Gminnym 
Centrum Kultury w Wolanowie, jak i w Świetlicy w Mniszku. Wiadomo jednak ( np. ze spisów, 
list, dzienników zajęć), że GCK jest coraz bardziej popularne, proponuje coraz większą ilość 
zajęć dopasowanych do coraz większych wymagań mieszkańców. Daje możliwość rozwoju 
każdej grupy wiekowej, stwarza warunki do korzystania z tych propozycji. W 2017 r. odbywały 
się zajęcia plastyczne (ok. 40 osób), nauka gry na gitarze (ok. 15 osób), aerobik (20 osób), 
nauka gry na instrumentach (ok. 15 osób), język angielski (ok. 40 osób), Akademia Malucha 
( ok. 15 osób), zajęcia taneczne (ok. 38 osób), zajęcia teatralno- wokalne (ok. 20 osób), 
decoupage (ok. 20 osób), kurs komputerowy (ok 40osób)

Na co dzień dostępna jest sala informatyczna z internetem, z której systematycznie korzysta 
ok. 20 osób.

Wszystkie zajęcia jakie zaproponowano w programie instruktorów w Gminnym Centrum 
Kultury w Wolanowie prowadzone były na wysokim poziomie. W związku z tym oprócz 
zdolności merytorycznych uczestników zajęć, zaskoczeniem był rodzaj tematów oraz dobór 
materiałów. Na przybory do zajęć prowadzonych w ciągu roku artystycznego wydano kwotę 
13 157,94 zł.

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 oraz papier do 
ksero i drukarek, na co wydano kwotę 2 806,19 zł.

Z usług ksero, laminowania, drukowania w 2017 roku skorzystało 221 osób.

W roku 2017 zorganizowano i przeprowadzono wiele imprez okolicznościowych:

- Koncert Kolęd i Pastorałek w Bieniędzicach (15-01 -2017 )
- Dzień Babci i Dziadka (20-01-17)
- Ferie Zimowe ( 13.02.2017-26.02.2017 )
- Wycieczka na kręgle (14.02.2017)
- Wycieczka do parku trampolin (24.02.2017)
- Topienie Marzanny (21.03.2017)
- Udział w konkursie wokalnym w Opocznie (10.04.2017)
- Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej (02-05-2017)
- Koncert z okazji Dnia Mamy (26-05-2017)
- Zakończenie Roku Artystycznego (09.06.2017)
- Wakacje 2017
- Wycieczka do Radomskiej Manufaktury słodyczy (07.07.2017)
- Wycieczka do Kazimierza Dolnego (18.07.17)
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- Wycieczka do kina „Gru Dru i Minionki” (25.07.2017)
- Wycieczka do Toporni (25.07.2017)
- Gril pod chmurką (28.07.2017)
- Współorganizacja Festynu Gminnego (30.07.2017)
- Wycieczka do hodowli strusi w Piasecznie (29.08.2017)
- Zakończenie wakacji -Loteria Fantowa ( 31.08.2017)
- Narodowe czytanie -Współorganizacja (02.09.2017)
- Otwarcie przedszkola w Wolanowie (03.0.92017)
- Turniej o Puchar Wójta (24.09.2017)
- Listopadowa Wieczornica (10.11-2017)
- Impreza Andrzejkowa Uniwersytetu Trzeciego Wieku (25.11.2017)
- Kabaretowe spotkanie Uniwersytetu Trzeciego Wieku( 01.12.2017)
- Wizyta Mikołaja w GCK w Wolanowie (04-08.12.2017)
- Konkurs Kolęd i pastorałek „Raduj się świecie” (08-12-2017)
- Wigilia Gminna (17.12.2017)
- Koncert Kolęd (29.12.2017)

Z powyższych imprez oraz akcji do najbardziej kosztownych należały „ Ferie 2017” i 
„Wakacje 2017”. Łącznie na te imprezy wydano kwotę 13 106,35 zł. Ma to swoje odniesienie 
przede wszystkich do liczby osób biorących udział w wycieczkach i imprezach, w których 
wzięło udział ok. 550 osób.

Wszystkie zajęcia oraz imprezy okolicznościowe organizowane w Gminnym Centrum 
Kultury były odpowiedzią na potrzeby młodszych i starszych mieszkańców gminy.

Stan należności i zobowiązań jednostki na dzień 31 grudnia 2017 r. przedstawia poniższe 
zestawienie :

L .P . W y sz c ze g ó ln ie n ie O gółem
w  tym  : 

w y m a g a ln e

1 2 3 4
1. N a leżn o śc i ogó łem , w  tym  : 0 ,00 0 ,0 0

2. Z o b o w ią z a n ia  ogó łem  , w  tym  : 7 20 ,68 0 ,0 0
K ró tk o ter m in o w e , w  tym  : 7 20 ,68 0 ,0 0

- w o b ec  d o sta w có w 7 20 ,68 0 ,0 0

D łu g o te r m in o w e , w  tym  : 0 ,00 0 ,0 0

Stan należności na 31 grudnia 2017 roku wynosił 0,00 zł, w tym wymagalnych 0,00zł

Zobowiązania za ten okres wyniosły 720,68,00 z ł , w tym wymagalne 0,00 zł.

Zysk za 2017 rok wynosił 5.738,02 zł. Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych 
na koniec grudnia 2017 r. wynosił 14.110,80 zł.

Gminne Centrum Kultury
w Wolanowie

ul.Radomska 20, 26-625 Wolanów 
Regon: 1429931 NIP-9482587763

syreitor
Gminnego Centrum Kultury 

w  Wolanowie
Maria Skómlda iw
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ZRŁ. NR 3

Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego 
Gminnej Biblioteki Publicznej w Wolanowie za 2017 rok

Podstawą gospodarki finansowej biblioteki w 2017 roku jest plan finansowy ustalony 
Zarządzeniem Dyrektora Nr 1/17 z dnia 09-01-2017 r.
Realizację planu przedstawia poniższa tabela:

Lp. Wyszczególnienie Plan
na 2017r. 

gł. gr.

Wykonanie 
za 2017r. 

zl. gr.

%
(4:3)

1 2 3 4 5

I Przychody 278.000,00 278.000,00 100,00
1. Dotacja z budżetu gminy 270.000,00 270.000,00 100,00
2. Dotacja z BN 8.000,00 8.000,00 100,00

II Koszty ogółem, w tym: 278.000,00 278.000,00 100,00
1. Wynagrodzenia 183.740,00 183.740,00 100,00
2. Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 0,00 0,00
3. Pochodne od wynagrodzeń 33.524,00 33.524,00 100,00
4. Pozostałe: 60.736,00 60.736,00 100,00

-amortyzacja 0,00 0,00 100,00
-materiały 28.722,00 28.722,00 100,00
-energia(światło, woda, gaz) 6.295,00 6.295,00 100,00
-usługi remontowe 7.350,00 7.350,00 100,00
-inne usługi obce 7.705,00 7.705,00 100,00
-świadczenia dla pracowników 818,00 818,00 100,00
-podróże służbowe 170,00 170,00 100,00
-koszty reprezentacji i reklamy 3.527,00 3.527,00 100,00
-podatki i opłaty 5,00 5,00 100,00
-odpis na ZFŚS 3.746,00 3.746,00 100,00
-pozostałe koszty 2.398,00 2.398,00 100,00

III. Zysk (strata) brutto 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

W 2017 roku przychody jednostki zrealizowano w wysokości -  278.000,00
Stanowiły one 100 % planu rocznego ogółem.

Były to przychody z tytułu:
- dotacji otrzymanej z budżetu Gminy Wolanów w wysokości 270.000,00
- środki pieniężne z Biblioteki Narodowej w wysokości 8.000,00
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Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę: 217.264,00

Na wydatki rzeczowe wykorzystano 52.012,38
z tego:
-zakup nowości wydawniczych 12.256,37
-prenumeraty 1.502,52
- zakup druku poligraficznego gazetki „Nasz Wolanów” 6.090,00
- zakup materiałów biurowych 1.974,33
- zakup regałów na książki 1.468,00
- zakup paneli podłogowych 464,01
- zakup kart plastikowych 1.000,00
-zakup środków czystości 556,27
- zakup środków BHP 508,34
- zakup energii 6.294,76
- zakup materiałów do remontu łazienki oraz robocizna 12.304,85
- wydatki na nagrody oraz organizację konkursów promujących działalność Biblioteki 3.527,43
- zakup znaczków pocztowych 100,00
- szkolenie pracowników 50,00
- odpis na ZFŚS 3.746,00
- podróże służbowe 169,50

W zakresie usług zrealizowano wydatki na kwotę 8.723,62
z tego wydatkowano na:
- usługi zdrowotne 259,50
- usługi telekomunikacyj ne 1.661,81
- monitorowanie budynku Filii w Mniszku 2.214,00
- wywóz nieczystości 453,60
- obsługę informatyczną 2.235,59
- konserwację gaśnic, ksero 238,62
- okresowa opłata licencyjna programów Xpertis 1.660,50

Na koniec 2017 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Wolanowie oraz Filii 
w Mniszku zatrudnionych było 6 osób, łącznie w wymiarze 4,03 etatu.
W ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie 
radomskim i m. Radom II)” zostały zatrudnione 2 osoby w pełnym wymiarze czasu pracy 
w celu odbycia stażu na okres:
1) od 10.05.2016r. do 09.02.2017r. bezpłatnie, oraz na okres 3 miesięcy tj. od 10.02.2017r. 

do 11.05.2017r. z wynagrodzeniem finansowanym ze środków biblioteki,
2) od 01.06.2017r. do 30.11.2017r. bezpłatnie, oraz na okres 3 miesięcy tj. od 01.12.2017r. 

do 28.02.2018r. z wynagrodzeniem finansowanym ze środków biblioteki.
Koszt całkowity zatrudnienia w 2017r. to kwota 8.338,59
z tego wynagrodzenie 6.950,75
składki ZUS 1.3 87,84

Obie placówki obsługiwały w 2017 roku 1327 użytkowników, w tym 783 czytelników, którzy 
odwiedzili biblioteki 12143 razy. Łącznie w bibliotekach udostępniono i wypożyczono 19035 
zbiorów na zewnątrz i na miejscu, w tym 1171 czasopism. Użytkownicy czytelnie na miejscu 
odwiedzili 925 razy korzystając ze zbiorów księgozbioru podręcznego, czasopism oraz czytelni 
internetowej. Ogółem na dzień 31.12.2017 r. księgozbiór w bibliotekach liczył 29498 
woluminów. W 2017 roku do bibliotek przybyło 638 nowych pozycji książkowych, z tego 326
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książek i 18 audiobooków na kwotę 8 000 zł zakupiono ze środków dotacji z Biblioteki 
Narodowej, a 294 książki zostały kupione ze środków organizatora na kwotę 4 256 zł.
Gminna Biblioteka Publiczna w Wolanowie jest biblioteką publiczną, służy rozwijaniu 
i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych mieszkańców gminy, upowszechnianiu 
wiedzy i nauki oraz rozwojowi kultury.
W ramach zadań podstawowych:

• Gromadzi i opracowuje materiały biblioteczne służące rozwijaniu czytelnictwa oraz 
zaspokajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych.

• Udostępnia zbiory na miejscu, w czytelniach i poza obręb biblioteki, pośredniczy 
w wymianie międzybibliotecznej.

• Pełni funkcję ośrodka informacyjnego, gromadzi księgozbiór związany z regionem.
• Organizuje czytelnictwo i udostępnia materiały biblioteczne ludziom chorym, 

niedołężnym i niepełnosprawnym.
• Organizuje różne formy pracy kulturalno-oświatowej z czytelnikiem dziecięcym 

i dorosłym służące popularyzacji nauki, sztuki oraz upowszechnianiu dorobku 
kulturalnego regionu,

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

Głównym celem naszej Biblioteki jest wzbudzanie i rozwijanie zainteresowań czytelniczych, 
kształtowanie wrażliwości u młodego czytelnika, zachęcenie do poszerzania wiedzy poprzez 
dostęp do różnych nośników informacji.
Biblioteka w 2017 roku prowadziła działalność kulturalno-oświatową oraz edukacyjną poprzez 
organizowanie wystaw, konkursów czytelniczych, recytatorskich, malarskich, historycznych 
i tematycznych, współorganizowanie imprez gminnych, koncertów współpracując z tutejszym 
Urzędem Gminy, Gminnym Centrum Kultury, szkołami w tym:

Styczeń
- Z okazji 15. rocznicy śmierci Astrid Lindgren w Bibliotece w Wolanowie zorganizowano 

wystawę książek szwedzkiej pisarki dla dzieci. W księgozbiorze biblioteki w znajduje się 
wiele książek tej pisarki. Są to min: „Bracia Lwie Serce”, „Detektyw Blomkvist”, „Dzieci 
z Bullerbyn”, „Dzieci z ulicy Awanturników”, „Fizia Pończoszanka”, „Lotta z ulicy 
Awanturników”, „Dlaczego kąpiesz się w spodniach, wujku?”, „Pipi na Południowym 
Pacyfiku”, „Pipi Pończoszanka”, „Pipi wchodzi na pokład”, „Ronja, córka zbójnika”, „Rasmus 
i włóczęga”, „Mio, mój Mio”.
- W 80 rocznicę śmierci Rudyarda Kiplinga, noblisty, biblioteka przygotowała fotogazetkę o 

pisarzu.
- W Bibliotece w Wolanowie zorganizowano wystawę książek Anny Onichimowskiej. W ten 

sposób uczczono 65. rocznicę urodzin poetki i dramatopisarki, autorki książek dla dzieci 
i młodzieży.W naszym księgozbiorze jest sporo książek, na które powinni zwrócić uwagę 
młodzi czytelnicy. W tym kontekście przygotowano wystawę książek tej współczesnej, 
polskiej pisarki. Są to: „Dziesięć stron świata”, „Najwyższa góra świata”, „Żegnaj na zawsze”, 
„Maciek i łowcy duchów”, „Bliscy nieznajomi”, „Lot Komety”, „Hera moja miłość”, „Demony 
na smyczy”, „Duch starej kamienicy”, „Daleki rejs”, „Samotne wyspy i storczyk”, „ Trudne 
powroty”.

Luty
Tegoroczne ferie zimowe ( 13 -  26.02.2017 ) w Gminnej Bibliotece Publicznej jak i Filii 
w Mniszku dzieci spędziły pod hasłem „Bajkowe podróże po świecie” . Program skierowany 
był do dzieci, a jego najgłówniejszym zadaniem było przybliżenie historii, kultury i sztuki 
różnych krajów świata m.in. poprzez poznawanie ich bajek i baśni. Zajęcia zapewniły twórcze
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spędzanie wolnego czasu, naukę poprzez zabawę rozbudzając w dzieciach wyobraźnię 
i ciekawość świata. W czasie ferii to nie tylko wspólne czytanie -  podczas zajęć wszyscy mogli 
również wykazać się umiejętnościami w grach edukacyjnych, ąuizach i konkursach 
i odgadywania zagadek. Najaktywniejsi byli obdarowywani zakładkami do książek, notesikami 
oraz słodkim poczęstunkiem.
- W ferie odbywały się też spotkania poświęcone baśniom braci Grimm. Z wielkim 

zainteresowaniem czytane były baśnie wybrane przez dzieci.
Kolejne spotkania z cyklu Ferie w bibliotece to „Wielki Zlot Dinozaurów”. 

Celem zajęć zabawowych było pokazanie jak zdobyć informacje, które są nam potrzebne. 
W zabawie dzieci korzystały z odpowiednich książek i czasopism. W bajkach i świerszczykach 
znalazły mnóstwo kolorowych zdjęć dinozaurów. Dowiedziały się jak wyglądały i jakie były 
ich gatunki, które posłużyły im do malowania ilustracji. W czasopismach było wiele pięknych 
wierszyków, ciekawych zgadywanek na temat dinozaurów, były wykorzystaliśmy również 
kolorowanki. Były także poszukiwania prehistorycznych gadów w „ukrytych obrazkach”. 
Celem głównym tych spotkań w naszej bibliotece było poznanie przyjaznej biblioteki 
publicznej, samodzielnego znalezienia regałów z książkami dla najmłodszych czytelników.

- Światowy Dzień Kota obchodzony jest corocznie na świecie i w Polsce 17 lutego. Z racji 
tego kolejne spotkanie z cyklu Ferie w bibliotece minęło w tematyce kotów. Przeczytane 
zostały wierszyki o kotkach, a na podstawie „Policz kotki” była zabawa wyłapywania przez 
dzieci schowanych w tekście zwierzaków. Potem były malowanki i dzieci, na podstawie 
wzoru, samodzielnie rysowały kocura. Każde dziecko rysowało najładniej jak potrafiło. 
Powstało wiele zaskakujących kocich portretów.
- W czasie ferii, 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 M.Strzałkowskiej i A.Frączek).

W okresie ferii biblioteka głosiła dwa konkursy: „Najaktywniejszy czytelnik ferii” 
i „Najładniejszy portret postaci bajkowej”. Rozstrzygnięcie konkursu i zakończenie ferii miało 
miejsce w dniu 27 lutego. W tym dniu dzieci, odbierające nagrody, przybyły do biblioteki 
wraz z rodzicami.
Marzec
- 1 marca Biblioteka zorganizowała wystawę, na której zgromadzone zostały materiały 

dotyczące pamięci żołnierzom antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia 
z okazji Narodowego Dnia Pamięci "Żołnierzy Wyklętych".

Przez marzec i kwiecień, w Gminnej Bibliotece Publicznej w Wolanowie można było 
oglądać wystawę malarstwa Grażyny Potockiej i Alicji Wojciechowskiej Iwańczuk. Artystki 
wystawiły ponad 30 akwarelowych i olejnych obrazów, które rozświetliły wnętrza biblioteki 
cieszącymi oczy kolorami. Wystawa zatytułowana była „Zatrzymane chwile”, a wśród 
prezentowanych prac dominowały kwiaty oraz pejzaże.
Malarki Grażyna Potocka i Alicja Wojciechowska Iwańczuk są mieszkankami Radomia, 
i obie malują z pasją. Ich malarstwo można było oglądać na kilku wystawach. Wernisaż 
wystawy odbył się 3 marca, a wśród zaproszonych gości najliczniejszą grupę stanowili 
członkowie lokalnego „Uniwersytetu Trzeciego Wieku”
- Z okazji Dnia Kobiet Gminna Biblioteka Publiczna współorganizowała wraz z Wójtem, 

ZSO i GCK w Wolanowie uroczyste popołudnie artystyczne pn. "BABY ACH TE BABY". 
Podczas spotkania odbyło się rozstrzygnięcie konkursu czytelniczego „Czytelnik Roku”. 
Dziesięciu najaktywniejszych czytelników otrzymało nagrody i dyplomy, które wręczali: 
Elżbieta Aderek, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej i Adam Gibała Wójt Gminy Wolanów. 
Pierwsze trzy miejsca zajęły czytelniczki: Magdalena Siara, Urszula Kierasińska i Zofia
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Sieradz.
- Druga wystawa obrazów Grażyny Potockiej i Alicji Wojciechowskiej Iwańczuk. miała 

miejsce 5 marca podczas uroczystości Dnia Kobiet w Zespole Szkół Ogólnokształcących 
w Wolanowie, gdzie zgromadzili się bardzo licznie mieszkańcy gminy Wolanów. Na spotkaniu 
nie zabrakło również malarek - autorek prac. Swoją obecnością zaszczyciła nas również słynna 
malarka Bożena Popławska, a mini koncertem uprzyjemniał niedzielne popołudnie, muzyk 
Krzysztof Iwańczuk (mąż malarki).
- W marcu biblioteka w Wolanowie ogłosiła coroczny 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, który cieszy się co roku ogromnym powodzeniem przeznaczony jest dla 
dzieci i młodzieży Gminy Wolanów i trwał do końca października.
- W marcu minęła 130. rocznica śmierci Józefa Ignacego Kraszewskiego. Z tej okazji w 

bibliotece można było oglądać wyeksponowane książki napisane przez polskiego pisarza. Józef 
Ignacy Kraszewski był najpłodniejszym pisarzem w Polsce, jego twórczość literacka, naukowa 
i obyczajowa obejmuje ponad 600 dużych tomów. W ekspozycji można było zobaczyć min. 
„Chata za wsią”, „Cet czy licho”, „Bruhl”, „Bracia zmartwychwstańcy”, „Boleszczyce”, „Stara 
baśń”, „Biały książę”, „Dwie królowe”, „Przed burzą”, „Czarna perełka”.

Kwiecień
- W filii bibliotecznej w Mniszku zorganizowano wystawę książek Danuty Wawiłow. W ten 

sposób uczczono 75. rocznicę urodzin pisarki, poetki, autorki literatury dziecięcej.
Przez miesiąc kwiecień widniała fotogazetka poświęcona rocznicy urodzin pisarki.

Maj
W czasie trwania Tygodnia Bibliotek, w dniach 8-15 maja 2017 r. odbyła się lekcja 

biblioteczna dla uczniów szkoły podstawowej w Wolanowie. Jego głównym celem jest 
podkreślanie roli czytania książek i roli bibliotek w poprawie jakości życia. Zorganizowano w 
czytelni wystawkę cytatów na temat biblioteki.
- Jak co roku w miesiącu maju Gminna Biblioteka w Wolanowie wraz z Filią w Mniszku 

zorganizowały dla dzieci szereg różnorodnych zajęć, mających na celu popularyzację książki 
i czytelnictwa. Celem naszych zajęć jest pokazanie, że potrzebne informacje, można zdobyć 
nie tylko w intemecie, ale przychodząc do biblioteki można je poszerzyć w odpowiednim 
księgozbiorze popularno-naukowym, czy gromadzonych czasopismach. Były to min:

- Cykl lekcji bibliotecznych dla uczniów szkoły podstawowej w Wolanowie oraz w Mniszku, 
prowadzone przez cały maj. Lekcje biblioteczne są jedną z podstawowych form dostarczania 
informacji o funkcjonowaniu, zbiorach i ofercie Biblioteki, uczą także korzystania ze źródeł 
oraz pozyskiwania potrzebnych informacji.
- W dniu 23 maja, dzieci z Przedszkola w Sławnie, wraz z opiekunkami, odwiedziły Gminną 

Bibliotekę Publiczną w Wolanowie. Przedszkolaki z zainteresowaniem zapoznały się z nowym 
dla nich miejscem, które dla zdecydowanej większości to pierwsza wizyta wśród tylu książek. 
Dzieci miały możliwość przejść między regałami w wypożyczalni i zapoznać się z biblioteką. 
Przedszkolaki z wielkim zainteresowaniem przeglądały książki znajdujące się na półkach, ale 
szczególne zainteresował ich dział dla dzieci. Wszystkim spodobały się kolorowe i bogato 
ilustrowane książeczki, które z chęcią oglądały i komentowały, a bibliotekarka w przystępny 
sposób opowiadała o bibliotece i o zbiorach znajdujących się na półkach. Dzieci zobaczyły jak 
wygląda wypożyczalnia i czytelnia biblioteki. Dowiedziały się także, jak należy dbać o książki.

„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 31 maja 2017 roku w Gminnej Biblioteki Publicznej
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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. W tym roku komisja konkursowa 
przyznała Tytuł „Mistrza Pięknego Czytania 2017 ” Brajanowi Berlińskiemu. Były również 
trzy wyróżnienia w pięknym czytaniu dla: Dominiki Wójcik, Oliwii Walczak i Gracjana 
Cieślaka

Czerwiec
- Od 1 czerwca do końca lipca, w Gminnej Bibliotece Publicznej, można było oglądać 

wystawę prac radomskiej malarki Izabeli Pietras pt. „Moja Pasja ...” Jej piękne zachody 
słońca, pory roku, widoki miast i wsi...i również kwiaty były wyeksponowane w bibliotece, 
a wystawa cieszyła się ogromnym zainteresowaniem.
Izabella Pietras maluje w oleju i pasteli różną tematykę, a jej obrazy są pełne ekspresji, 
emanuje z nich ciepło, delikatność oraz bogata kolorystyka.

- W czytelni naszej biblioteki, w miesiącu czerwcu, od pięciu lat jest zorganizowana 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.
- Teatrzyk "Witajcie w naszej bajce" w bibliotece. Z okazji Dnia Dziecka Gminna Biblioteka 

Publiczna w Wolanowie w dniu 2 czerwca 2017 roku zorganizowała spektakl edukacyjny pod 
tytułem „Witajcie w Naszej Bajce”. W spektaklu wystąpili aktorzy teatru "EDU-ARTIS" 
z Krakowa. Artyści wcielając się w różne postacie z bajek bawili się wraz z dziećmi, przenosząc 
je w czarodziejski świat. Maluchy chętnie uczestniczyły w inscenizacji głównych 
bohaterów : Kopciuszka, Jasia i Małgosi, Pana Kleksa, Czerwonego kapturka Smerfów, 
Tygryska i innych. W spektaklu wzięło udział ponad 60 dzieci, które przybyły z przedszkola 
w Sławnie oraz dwie grupy zerowe z PSP w Wolanowie. Spektakl przebiegał w żywej 
i entuzjastycznej atmosferze, która pozwoliła dzieciom przypomnieć sobie przeczytane bajki.
- 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 2017”, który, jak co roku zostanie rozstrzygnięty na koniec sierpnia.

Lipiec
- Wakacje 2017: 3 lipca- 31 sierpnia -  Biblioteka zorganizowała ciekawy plan zajęć 
wakacyjnych dla młodych czytelników, gdzie można było przy głośnym słuchaniu bajek 
stworzyć własną ilustrację do czytanej bajki, wytężyć umysł przy rozwiązywaniu krzyżówek, 
zagadek, rebusów; przenieść się do wesołego świata gier oraz zabaw, zaprojektować swoją 
wymarzoną zakładkę do książek oraz w ramach cyklu „Multimedialne gry, zabawy, bajki” 
obejrzeć wybraną bajkę lub film edukacyjny.
Wśród zajęć zabawowych takich jak: „Wesoła gimnastyka dla języka”, „Przyjdź i maluj 
w bibliotece” czy „Kto zagadkę zgadnie tego nuda nie dopadnie”, odbywały się zajęcia pod 
hasłem „Bezpieczne wakacje” . Były to spotkania edukacyjne na podstawie wybranych książek 
i artykułów, związane z niebezpieczeństwami, jakie czyhają na dzieci i młodzież- szczególnie 
w okresie wakacyjnym. W bibliotece na tablicy informacyjnej umieszczony był instruktaż 
bezpiecznego zachowania się podczas wakacji.
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- W 30 lipca GBP współorganizowała Gminny Festyn w Wolanowie, który cieszył się dużym 
zainteresowaniem mieszkańców naszej gminy.

Sierpień
-1 sierpnia miała miejsce wystawa książek oraz różnych publikacji naukowych poświęcona 
kolejnej rocznicy Powstania Warszawskiego, wystawa trwała cały sierpień i cieszyła się sporym 
zainteresowaniem.
- w dniu 31 sierpnia w Gminnej Bibliotece Publicznej odbyło się uroczyste zakończenie wakacji 
dla dzieci i młodzieży, w tym podsumowanie konkursu „Najaktywniejszy czytelnik wakacyjny 
2015”. Konkurs był adresowany do dzieci i młodzieży korzystających z dóbr biblioteki 
w czasie wakacji. Celem konkursu było m.in. zwiększenie zainteresowania książką wśród 
dzieci i młodzieży poprzez częste odwiedzanie biblioteki oraz wypożyczanie i przeczytanie jak 
największej ilości książek ze zbiorów bibliotecznych, w okresie wakacyjnym.
Spotkanie przy słodkim poczęstunku oraz rozdaniu nagród dla najlepszych czytelników 
i najaktywniejszych uczestników zajęć i spotkań bibliotecznych odbyło się w przyjemniej 
atmosferze. W 2017 roku najlepsze miejsca zdobyli w kolejności: Aleksandra Chodyra, Maria 
Murawska, Artur Birkowski, Damian Walczyk, Patrycja Durak, Justyna Walczyk, Małgorzata 
Szycko, Wiktoria Lożyńska, Szymon Rojek i Patrycja Kwiatkowska.

Wrzesień
-1 września została otwarta kolejna wystawa pt. „Nigdy nie powinniśmy zapomnieć”. Wystawa 
ta dotyczyła naszych polskich tragicznych losów zarówno 1 września jak i 17 września 1939 
roku.
- 2 września odbyło się szóste „Narodowe Czytanie” pod patronatem pary prezydenckiej. 
Tegoroczna akcja była poświęcona dziełu „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego. Impreza odbyła 
się w centrum Wolanowa- w parku. Organizatorami „Narodowego Czytania” była GBP 
w Wolanowie oraz GCK w Wolanowie. Uroczystego otwarcia dokonał wójt Gminy Wolanów 
Adam Gibała. Do czytania wybranych scen jednego z najważniejszych dzieł polskiej literatury, 
zaproszeni zostali przedstawiciele miejscowych instytucji i placówek oświaty, działacze 
społeczni oraz młodzież szkolna.
- 15 września odbyła się kolejna wystawa naszej lokalnej malarki Leny Faliszewskiej. Można 
było podziwiać: jesienne krajobrazy, miasto w kroplach deszczu, kobiece twarze oraz kwiaty. 
Wystawa jak co roku cieszy się wielkim zainteresowaniem.

Październik
-23 października Gminna Biblioteka Publiczna zaprosiła Panią Beatę Ostrowicką. Autorkę 
takich książek jak m.in. Niezwykłe wakacje. Ale ja  tak chcę! Tajemnica szkatułki, Lulaki, Pan 
Czekoladka i przedszkole, Eliksir przygód i inne. W spotkaniu wzięli udział uczniowie 
starszych klas szkoły podstawowej i gimnazjum w Wolanowie.
- 25 października -  30 listopada można było oglądać infografikę poświęconą Józefowi 
Piłsudskiemu. Wystawa związana była z obchodami rocznicy Święta Niepodległości oraz 150 
rocznicy urodzin Wielkiego Marszałka. Infografice towarzyszyła wystawa książek 
historycznych i biograficznych ze zbiorów naszej placówki nawiązujących do wydarzenia - 
odzyskania przez Polskę niepodległości i związanych z nim postaci historycznych, 
w szczególności prezentujących sylwetkę i dzieło Józefa Piłsudskiego

Listopad
-o d  1 do 30 listopada w Filii Bibliotecznej w Mniszku można było oglądać fotowystawę 
poświęconą 150. rocznicy urodzin Marii Skłodowskiej-Curie. Przez miesiąc widniała
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fotogazetka poświęcona rocznicy urodzin niezwykłej, najwybitniejszej polskiej kobiecie, 
dwukrotnej laureatki Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki i chemii.
- 7 listopada, rozstrzygnięty został konkurs pn. „Najciekawsza książka”, na recenzję książki 
przeczytanej, dowolnie wybranej, takiej co porwała, co w pamięć zapadła i były nagrody dla 
najlepszych uczestników.

Grudzień
- Przez cały grudzień trwała wystawa kartek bożonarodzeniowych pn „Wszyscy wszystkim ślą 
życzenia”. Wystawa przypominała o zwyczaju mającym już ponad stuletnią tradycję, wysyłania 
świątecznych kartek najbliższym i znajomym z życzeniami.
- Biblioteka współorganizowała spotkanie wigilijne dla mieszkańców Gminy Wolanów. 
W niedzielę 17 grudnia mieszkańcy gminy Wolanów spotkali się na placu przed Urzędem 
Gminy 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 oraz nasza wystawa kartek bożonarodzeniowych.

Wydatków inwestycyjnych w 2017 roku nie planowano i nie realizowano.

Stan należności i zobowiązań jednostki na dzień 31.12. 2017r. 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 2017 roku nie wystąpiły. 
Zobowiązania za ten okres nie wystąpiły.
Stan środków pieniężnych na koniec 2017 r. wyniósł kwotę Ozł.
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