
Zarządzenie nr 28/2019 
Wójta Gminy Wolanów 
z dnia 26 marca 2019 r.

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

za 2018 rok

Na podstawie art. 267 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
( tekst jednolity Dz.U. 2017 r., poz. 2077 z póżn. zm.), Wójt Gminy Wolanów zarządza, co następuje:

§1-

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.

§2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

dr Ewa Mdrkowska-pzducha



2Rk. NR 4

Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego SPZOZ 

za rok 2018

W 2018 roku podstawą gospodarki finansowej Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
w Wolanowie jest plan finansowy ustalony Zarządzeniem Dyrektora z dnia 31 października 2017 
roku.

Realizacja planu przedstawia sie następuj;) co:

Lp. Wyszczególnienie Plan na 2018 
rok

Wykonanie na 
dn. 31-12-2018 

r

Wsk.
%

1 2 3 4 5/4:3/
I. Przychody ogółem, w tym: 2.146. 129,00 2.146.125,10 100,00

1 .

Przychody ze świadczonych 
usług
medycznych w tym:

2.131.615,00 2.131.614,06 100,00

-finansowanych z NFZ 2.023.921,00 2.023.920,06 100,00

2. Przychody z wynajmu 
pomieszczeń 11.228,00 11.227,56 100,00

3. Dotacja 0,00 0,00 0,00

4. Pozostałe przychody (odsetki 
bankowe, darowizny i inne) 3.286,00 3.283,48 100,00

II. Koszty ogółem, w tym: 1. 928. 070,00 1.928.066,42 100,00
1 . Amortyzacja 37. 040,00 37.040,00 100,00
2. Zużycie materiałów 65.283,00 65.282,98 100,00
3. Zużycie energii, wody, gazu 12.781,00 12.780,60 100,00

4.

Usługi materialne (remonty 
bieżące, konserwacja i naprawa 
sprzętu, usługi transportu, 
pocztowe, telekomunikacyjne, 
usługi kominiarskie, 
dezynfekcyjne, 
wywóz nieczystości i inne

77.888,00 77.887,11 100,00

5.

Usługi niematerialne (badania 
diagnostyczne i laboratoryjne, 
kontrakty lekarskie, szkolenia i 
kursy, prowizje bankowe)

452. 498,00 452.497,69 100,00

6. Wynagrodzenia osobowe i 
umowy zlecenia 1.068.470,00 1.068.469,71 100,00

7. Pochodne wynagrodzeń 166.817,000 166.816,36 100,00
8. Podatek i opłaty lokalne 5.485,00 5.485,00 100,00
9. Podróże służbowe 0,00 0,00 0,00

10. Pozostałe koszty (ubezpieczenia 
majątkowe, ubezpieczenia OC 5.297,00 5.296,19 100,00

11. Odpis na Fundusz Świadczeń 
Socjalnych 0,00 0,00 0,00

12. Koszt własny sprzedaży 36.511,00 36.510,78 100,00



materiałów

13. Koszty finansowe (odsetki od 
kredytów i wierzycieli

0,00 0,00 0,00

14. Pozostałe koszty 0,00 0,00 0,00
III. Zysk (strata) brutto 218.059,00 218.058,68 100,00
1. Podatek dochodowy 0,00 0,00 0,00

2. Pozostałe obowiązk. zmn. 
(zwiększ, straty)

0,00 0,00 0,00

IV. Zysk (strata) netto 218. 059,00 218.058,68 100,00

W roku 2018 przychody na dzień 31-12-2018 zrealizowano w wysokości 2.146. 125,10 zł 
co stanowy 100,00 % planu rocznego. Podstawowym źródłem przychodów były środki wykonania 

świadczeń zdrowotnych na podstawie umów z Narodowym Funduszem Zdrowia i wynoszą 
2.023.920,06 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 1.928.066,42 zł i stanowiły 100,00% planu rocznego. 
Koszty osobowe /wynagrodzenia oraz świadczenia na rzecz pracowników/ stanowiąl.235. 286,07 zł. 
Koszty rzeczowe stanowią 692.780,35 zł.
Biorąc pod uwagę powyższe zestawienie /stosunek przychodów i kosztów rok 2018 zamyka się 
wynikiem dodatnim w wysokości 218.058,68 zł.

Lp. Wyszczególnienie Nazwa zadania Plan na 
2018 rok

Wykonanie
planu %

1 2 3 4 5 6/5:4/

I.
Inwestycje 
jednoroczne 
finansowane z:

0,00 0,00

Dotacji z budżetu 
gminy

0,00 0,00

Środków UE 0,00 0,00
Środków własnych 0,00 0,00

Innych źródeł 0,00 0,00

II.
Inwestycje 
wieloletnie 

finansowane z:
0,00 0,00

Dotacji z budżetu 
gminy

0,00 0,00

Środków UE 0,00 0,00
Środków własnych 0,00 0,00

Innych źródeł 0,00 0,00



Stan należności i zobowiązań naszej jednostki przedstawia poniższe zestawienie:

Lp. Wyszczególnienie Ogółem W tym wymagalne
1 2 3 4
I. Należności ogółem, w tym: 188.877,24 0,00

Z tytułu dostaw i usług 188.877,24 0,00
-NFZ 188.877,24 0,00
-Imię 0,00 0,00

Pozostałe należności 0,00 0,00
II. Zobowiązania ogółem, w tym: 59.467,00 0,00

Krótkoterminowe, w tym: 59.467,00 0,00
Z tytułu dostaw i usług 24.411,00 0,00
Wobec pracowników 0,00 0,00

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

podatki od płac /
35.056,00 0,00

Inne 0,00 0,00

Stan należności na 31 grudnia 2018 r. wynosi -  188.877,24 zł, (w tym wymagalnych -  0 zł). 
Zobowiązana za ten okres wyniosły -  59.467,00 zł ( w tym wymagalne 0 zł).
Stan środków pieniężnych na koniec grudnia wynosi -  280.843,76 zł.
Sytuacja finansowa Zakładu jest stabilna, nie ma zagrożenia w prowadzeniu bieżącej działalności. 
Wszystkie zobowiązania regulowane są na bieżąco.

Samodzielny Publiczny Zakład Opv ;ki Zdrowotne;

W  t

26-625 Wolan 
tel.(048)618 60 1
REGON: 67200:

■ 'o i a n o w i e
w, u l . O p o c z y ń s k a / ^

tel./fax: (04S) 618 60 55 
100; N IP  948-21-62- 36C



INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA 
DO CZĘŚCI TABELARYCZNEJ 

NA DZIEŃ 31-12-2018 r.

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 opieki zdrowotnej,
• 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 rok 2018 w Wolanowie przedstawia się następująco:

I. Przychody

1. Przychody za świadczone usługi medyczne 2.131.614,06 zł.

2.146.125,10 zł.

w tym:
Przychody realizowane w ramach kontraktu z NFZ
w tym:

2.023.920,06 zł.

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

1.783.320,56 zł. 
5.342,00 zł. 

82.700,41 zł. 
60.043,27 zł. 
92.513,82 zł.



Inne świadczenia medyczne

1 .Przychody uzyskane w Por. Rehabilitacyjnej

2. Pozostałe przychody ze świadczeń medycznych 
w tym:
- szczepienia ochronne

2. Przychody z wynajmu pomieszczeń

3. Pozostałe przychody
w tym:
-odsetki i darowizny ( odsetki od rachunku bankowego)
- amortyzacja śr. trwałych przekazanych przez gminę
- usł. dla firm y KADAR Sp. z o. o.

II. Koszty ogółem

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Koszty osobowe: 

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. 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)
- zużycie opału ( gaz )
- pozostałe materiały
( są to koszty dotyczące zakupu materiałów gospodarczych)

107.694,00 zł.

61.980,49 zł.

45.713.51 zł.

45.713.51 zł.

11.227,56 zł. 

3.283,48 zł.

50,48 zł.
1.725.00 zł.
1.508.00 zł.

1.928.066,42 zł.

1.235.286,07 zł.

1.068.469,71 zł.
755.621.35 zł.
312.848.36 zł.

166.816.36 zł.
166.816.36 zł.

692.780,35 zł.

37.040.00 zł.
1725,00 zł.

35.315.00 zł.

65.282,98 zł.
5.216,21 zł. 
3.898,57 zł.

27.108,87 zł. 
25.842,30 zł.

3.217,03 zł.



3. Zużycie energii i wody 12.780,60 zl.

4. Usługi materialne
w tym:
- transport sanitarny
- usł. telekomunikacyjne i pocztowe 
-wywóz nieczystości i odpadów> medycznych
- konserwacja sprzętu medycznego i gospodarczego 
-remont pomieszczeń
- usługi pozostałe ( monitoring, RODO)

31.527,50 zł. 
4.518,31 zł. 

10.764,53 zł. 
5.536,75 zł. 
6.661,68 zł. 

18.878,34 zł.

77.887,11 zł.

5. Usługi niematerialne
w tym:
- bad. laboratoryjne
- badania rtg, mammografia, cytologia
- usł. protetyczne, kontrakty lekarzy stomatologów
- umowy cywilno-prawne lekarzy
- podatki i opłaty ( podatek od nieruchomości)
- pozostałe koszty
- ubezpieczenia OC i majątkowe
- koszty bankowe

463.278,88 zł.

52.024,20 zł. 
26.425,50 zł. 
81.126,89 zł. 

291.415,70 zł. 
5.485,00 zł.

5.296,19 zł. 
1.505,40 zł.

6. Koszt własny sprzedaży materiałów -  szczepionki 36.510,78 zł.

1. Plan przychodów na 2018 rok wynosi 2.146.129,00 zł. a wykonanie za rok 2018 wyniosło 
2.146.125,10zł. co stanowi 100,00%. Podstawowym źródłem przychodów są środki za wykonane 
świadczenia na podstawie umowy z NFZ , które wynoszą 2.023.920,06 i stanowią 100,00% 
przychodów ogółem. Pozostałe przychody są pozyskiwane z wykonywania odpłatnych świadczeń 
medycznych w zakresie rehabilitacji, szczepień, odsetek od rachunku bankowego.

2. Plan kosztów na rok 2018 wynosi 1.928.070,00 zł. a wykonanie w roku 2018 wyniosło 
1.928.066,42 zł, co stanowi 100,00 %. Koszty osobowe wynoszą 1.235.286,07 z ł . , a koszty rzeczowe 
692.780,35 zl. Koszty rzeczowe dotyczą zakupu usług, materiałów i innych kosztów niezbędnych do 
prowadzenia bieżącej działalności.

Zobowiązania wynoszą 59.467,00 zł.
Środki pieniężne na dzień sprawozdawczy wynoszą 280.843,76 zł.
Należności wynoszą 188.877,24 zł.
Wynik finansowy jest dodatni i wynosi 218.058,68 zł.

Świadczenia medyczne realizowane są przez wyższy i średni personel medyczny.
Rok 2018 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.

D Y R E K T O R



Sprawozdanie z wykonania planu finansowego 
Gminnego Centrum Kultury w Wolanowie 

za 2018r.

ZRk. NR 2

Podstawą gospodarki finansowej Gminnego Centrum Kultury w Wolanowie w 2018 
roku był plan finansowy ustalony Zarządzeniem Dyrektora nr 1/2018 i 14/2018 
Realizację planu przedstawia poniższa tabela :

Lp. Wyszczególnienie
Plan

na 2018 r.
Wykonanie

2018r. %

1 2 3 4
5/4:3/

I. Przychody ogółem, w tym: 346 010,00 344 993,00 96,82
1. Dotacje z budżetu JST 310.000,00 310 000,00 100,00
2. Dotacje z innych źródeł
3. Przychody z działalności, w tym: 36 010,00 34 993,00 97,18

- darowizny
- sprzedaż usług 22 480,00 21 463,00 95,48
- inne 13 530,00 13 530,00 100,00

II. Koszty ogółem, w tym: 346 010,00 345 970,94 99,99
1. Wynagrodzenia osobowe 194010,00 194 004,58 100,00
2. i bezosobowe 21 810,00 21 804,47 99,97
3. Pochodne od wynagrodzeń 36 760,00 36 756,05 99,99
4. Pozostałe: 93 430,00 93 405,84 99,97

- amortyzacja 0,00
- materiały 25 340,00 25 337,23 99,99
- energia(światło, woda, gaz) 0,00
- usługi transportowe 9 330,00 9 328,00 99,99
- usługi remontowe 0,00
- inne usługi obce 25 010,00 25 002,19 99,97
- świadczenia dla pracowników 150,00 148,08 98,72
- podróże służbowe 45,00 40,96 91,02
- koszty reprezentacji i reklamy
- podatki i opłaty 740,00 738,00 99,73
- odpis na ZFŚS 7 115,00 7 113,96 99,98
- pozostałe koszty 25 700,00 25697,42 99,99

III. Zysk( strata) brutto 0,00 -977,94
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 -977,94 0,00

W 2018roku przychody zrealizowano w wysokości 344 993,00 zł. tj. w 96,82%  
w stosunku do planu. Podstawowym źródłem przychodów była dotacja podmiotowa na zadania 
bieżące z budżetu Gminy Wolanów w wysokości 310 000,00zł.
Natomiast przychody własne Gminnego Centrum Kultury wyniosły 34 993,00 i pochodziły 
z następujących źródeł:
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-dotacja od Marszałka Sejmiku Samorządowego na zorganizowanie obchodów 90-lecia Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Mniszku,
- usługi ksero, drukowanie, wynajem sali, przychody z zajęć prowadzonych w GCK,
- Łączne koszty związane z działalnością statutową placówki za 2018 rok wyniosły 345 970,94zł.

Znaczną część kosztów przeznaczono na wynagrodzenia 215 809,05 zł. oraz na pochodne 
od wynagrodzeń 36756,05 zł.

Stan zatrudnienia:

Na dzień 31.12.2018 roku zatrudnionych było sześciu pracowników, co daje łącznie 
5 etatów (w tym: dyrektor 1 etat, księgowa 1/3 etatu, instruktorzy 3 etaty, sprzątaczka 2/3 etatu).
Gminne Centrum Kultury realizuje swoją działalność w swojej siedzibie przy ul. Radomskiej 20 
oraz w Świetlicy Wiejskiej w Mniszku. Instruktorzy Gminnego Centrum Kultury w Wolanowie 
prowadzili zajęcia dla dzieci i młodzieży np. zajęcia plastyczno-techniczne, projekcje filmów, bajek. 
Karaoke, plenery malarskie, z najmłodszymi mieszkańcami gminy, którzy nie uczęszczają jeszcze 
do przedszkola w ramach Klubu Malucha -  spotkania maluszków wraz z opiekunami, w trakcie, których 
rodzic wraz z dzieckiem wykonuje proste prace plastyczne, manualne, uczestniczy w zabawach 
ruchowych i tanecznych, rozwijając swoja rytmikę, naukę mowy (kontakt z rówieśnikami) 
oraz zapoznaje się nowym otoczeniem i nowymi twarzami. To świetny program, podstawa 
przygotowawcza do rozpoczęcia pobytu w przedszkolu dla najmłodszych. Instruktorzy również 
przygotowują, prowadzą i czynnie uczestniczą w zajęciach cyklicznych dla dorosłych, które prowadzone 
są raz w miesiącu w godzinach popołudniowych. To świetny pomysł na integrację społeczności gminnej 
oraz owocny czas spędzony po za domem. W trakcie zajęć dorośli wykonują np. wianki z okazji świąt 
Bożego Narodzenia , palmy z okazji Wielkiej Nocy lub uczą się wykonywać w domowych warunkach 
sery i produkty z mleka.

Rok 2018 roku to czas regularnie trwających zajęć w Gminnym Centrum Kultury w Wolanowie, 
zgodnie z planem zajęć sporządzonym na rok artystyczny 2017/2018 (trwający od września 2017 r. 
do czerwca 2018 r.) oraz 2018/2019 (trwający od września 2018 r. do czerwca 2019 r.). W ramach tego 
planu realizowane były zajęcia:
- warsztaty plastyczno-techniczne,
- warsztaty wokalne,
- Klub Malucha,
- warsztaty instrumentalne: nauka gry na perkusji, gitarze, keyboardzie, ukulele,
- warsztaty językowe : nauka języka angielskiego w IV grupach wiekowych;
- warsztaty taneczne,
-warsztaty akrobatyczne,
- cykliczne warsztaty dla dorosłych ( raz w miesiącu),
- warsztaty wokalne,
- warsztaty wokalne dla seniorów, osób dorosłych,
-rysunek i malarstwo,
-warsztaty: sztuka składania papieru.

Gminne Centrum Kultury w Wolanowie jest częstym organizatorem lub współorganizatorem wielu 
gminnych imprez czy uroczystości, podczas których odpowiada za nagłośnienie, wystrój sceny, 
materiały promujące np. plakaty, zaproszenia, banery, obsługa zaproszonych gości np. Gminny Dzień 
Kobiet, Jubileusz OSP w Strzałkowie, Gminny Konkurs Recytatorski, Ogólnopolski Turniej Wiedzy 
Pożarniczej, Uroczystości nadania herbu, flagi i pieczęci Gminie Wolanów, Koncert Kolęd i Pastorałek, 
Wigilia Gminna.
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c

Okres przerwy zimowej oraz wakacje to czas wytężonej pracy instruktorów, którzy organizują dzieciom 
czas wolny zarówno w GCK w Wolanowie jak i w Świetlicy Wiejskiej w Mniszku. Dbamy by ten czas 
był zorganizowany w sposób ciekawy i bezpieczny, by ci którzy nie wyjechali na odpoczynek mieli 
również miłe i ciekawe wspomnienia. Również w tym roku podczas przerw w nauce nikt się nie nudził. 
Organizowane były warsztaty rzemieślniczo-techniczne, warsztaty ciekawego opowiadania historii 
i bajek, warsztaty plastyczno techniczne np. wykonywanie królika z tiulu, Eko pokaz mody, Spektakl 
teatru Blaszany Bębenek pt. Żółta ciżemka, bale. W roku 2018 nie zabrakło również wycieczek np. 
do wioski Św. Mikołaja, do kina na projekcję filmu animowanego dla dzieci, do Papugami, wyjazd 

do fabryki bombek z okazji Mikołajek. Gminne Centrum Kultury organizuje również wiele cyklicznych 
spotkań dzieci i młodzieży np. w ramach Tłustego Czwartku, Karnawału, warsztaty wielkanocne 
podczas, których dzieci wykonywały ozdoby do domu, wianki czy palmy wielkanocne, warsztaty 
Bożonarodzeniowe. Szczególnie ważnym wydarzeniem w życiu GCK jest uroczyste zakończenie roku 
artystycznego podczas, którego następuje prezentacja całorocznego dorobku instytucji. Dzieci 
i młodzież prezentują swoje umiejętności wokalne, muzyczne, organizujemy wystawę prac i zdjęć dzieci 
uczestniczących w zajęciach zarówno w GCK w Wolanowie jak i w Świetlicy w Mniszku. Nasi 
podopieczni otrzymują wówczas dyplomy i drobne upominki za wytrwałość i sumienność 
w uczestniczeniu w naszych zajęciach i naszym życiu kulturalnym.
W celach rozsławienia naszej placówki GCK organizuje również wiele konkursów gminnych lub jest 

współorganizatorem np. Konkurs na kartkę Wielkanocną Konkurs na ozdobę świąteczną 
Bożonarodzeniową Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej, Konkurs Wiedzy o Bezpieczeństwie 
w Ruchu Drogowym, Konkurs Recytatorski, Konkurs Kolęd i Pastorałek.
Gminne Centrum Kultury również czynnie uczestniczy w uroczystościach organizowanych na terenie 
gminy np. w obchodach Dnia Dziecka, organizowanych na terenie poszczególnych sołectw, w otwarciu 
Świetlicy w Wawrzyszowie lub Jarmarku Ludowym Tyndy Ryndy w Bieniędzicach, gdzie umila czas 
najmłodszym: malowanie buziek, zaplatanie kolorowych warkoczyków, robienie tatuaży, barwienie 
włosów, modelowanie balonów, puszczanie mega baniek mydlanych. Centrum wykonuje również 
projekty graficzne oraz drukuje plakaty i zaproszenia promujące wydarzenia na ternie gminy jak również 
opracowujemy graficznie i merytorycznie dyplomy, podziękowania listy gratulacyjne. GCK 
jest otwarte na wszelką współpracę oraz pomoc mieszkańcom gminy, sołtysom, radnym czy lokalnym 
przedsiębiorcom. Dążymy do tego by każdy chętnie odwiedzał naszą placówkę i znalazł w niej coś 
interesującego dla siebie. Z roku na rok obserwujemy iż liczba dzieci i młodzieży ale również dorosłych 
uczestniczących w naszym życiu ciągle wzrasta. GCK dba o to by zajęcia były ciekawie, interesujące, 
by rozwijały wyobraźnię dzieci, młodzieży i dorosłych, by były prowadzone w taki sposób że każdy 
chętnie wróci ponownie i zabierze ze sobą bliskich. Jako placówka otwarta na wszelką współpracę 
udostępniamy sale widowiskową na spotkania Stowarzyszenia Seniorów czy Uniwersytetu III Wieku, 
gdzie zawsze dbamy o wystrój Sali i dekorację stołów ( kwiaty, obrusy, stroiki) oraz udostępniamy 
sprzęt nagłaśniający. Warto również wspomnieć o przygotowywaniu przez Centrum dekoracji Sali 
konferencyjnej podczas sesji Rady Gminy, gdzie zawsze stoły udekorowane są świeżymi kwiatami 
sezonowymi lub stroikami tematycznymi.
W roku 2018 w wyżej wymienionych zajęciach, warsztatach, konkursach w Gminnym Centrum Kultury 
w Wolanowie jak i w Świetlicy Wiejskiej w Mniszku uczestniczyło ok. 2 000 osób co automatycznie 
spowodowało wzrost wydatków na materiały plastyczne, techniczne itp., które zapewniają prawidłowość 
i ciągłość działalności statutowej placówki.

Na przybory do zajęć prowadzonych w ciągu 2018 roku wydatkowano kwotę 13445,28 zł, 
a na materiały biurowe 3122,27 z ł .
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W ramach usług transportowych dofinansowano Rajd rowerowy dla dorosłych do Częstochowy z okazji 
100-lecia odzyskania niepodległości, którego organizatorem było GCK w Wolanowie pod patronatem 
Wójta Gminy Wolanów w kwocie 3 200,00 zł.
Największą pozycją kosztową w usługach obcych jest zapłata za zajęcia z języka angielskiego 3 040,00 
zł i zajęcia wokalne 3750,00 z ł .
W pozostałych kosztach główne wydatki to 1450,00 zł pokazy garncarskie, 1400,00 zł warsztaty
serowarskie, bilety dla dzieci na wyjazdy organizowane przez GCK 6 273,00 zł
(np. Bałtów, papugamia , hulapark., park trampolinę, zaczarowany las, fabryka bombek).

Stan należności i zobowiązań jednostki na dzień 31 grudnia 2018 r. przedstawia poniższe zestawienie :

L .P . W y sz c ze g ó ln ie n ie O gó łem
w  ty m  : 

w y m a g a ln e
1 2 3 4
1. N a leżn ośc i o g ó łem , w  tym  : 9 0 ,0 0 0 ,0 0

2. Z o b o w ią za n ia  ogó łem  , w  tym  : 0 ,0 0 0 ,0 0
K ró tk o term in o w e , w  tym  : 0 ,0 0 0 ,0 0

-  w o b ec  d o sta w có w 0,00

D łu g o term in o w e, w  tym  :

Stan należności na 31 grudnia 2018 roku wynosił 90,00 zł, w tym wymagalnych 0,00zł 

Zobowiązania na 31 grudnia 2018 roku 0,00 z ł , w tym wymagalne 0,00 zł.

Strata za 2018 roku wynosi 977,94 zł.
Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych na koniec 2018 r. wynosił 12 192,86 zł zł. 
oraz w kasie 102,50 zł.

O R 
Kultury

Cjirun

ul. Racic 

Regon:

Vo i a nowie 
i 20 26-625 Wolanów 
c- -i qp f\jip C;G3250 f 763
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Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego 
Gminnej Biblioteki Publicznej w Wolanowie za 2018 rok

Podstawą gospodarki finansowej biblioteki w 2018 roku był plan finansowy ustalony 
Zarządzeniem Dyrektora Nr 1/18 z dnia 08-01-2018 r.
Realizację planu przedstawia poniższa tabela:

Lp. Wyszczególnienie Plan
na 2018r. 

zł- gr.

Wykonanie 
za 2018r. 

zł- gr.

%
(4:3)

1 2 3 4 5

I Przychody 326.000,00 284.917,00 87,40
1. Dotacja z budżetu gminy 322.000,00 280.917,00 87,24
2. Dotacja z BN 4.000,00 4.000,00' 100,00
3. Inne

II Koszty ogółem, w tym: 322.000,00 280.917,00 87,24

1. Wynagrodzenia 248.578,00 207.495,00 83,47
2. Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 0,00 0,00
3. Pochodne od wynagrodzeń 34.478,00 34.478,00 100,00
4. Pozostałe: 38.944,00 38.944,00 100,00

-amortyzacja 0,00 0,00 100,00
-materiały 3.779,00 3.779,00 100,00
-książki 5.212,00 5.212,00 100,00
-prenumerata 1.559,00 1.559,00 100,00
-energia(światło, woda, gaz) 4.909,00 4.909,00 100,00
-inne usługi obce 8.266,00 8.266,00 100,00
-świadczenia dla pracowników 955,00 955,00 100,00
-podróże służbowe 319,00 319,00 100,00
-koszty reprezentacji i reklamy 1.295,00 1.295,00 100,00
-odpis na ZFŚS 3.828,00 3.828,00 100,00
-pozostałe koszty 8.822,00 8.822,00 100,00

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 2018 roku przychody jednostki zrealizowano w wysokości 284.917,00
Stanowiły one 87,40 % planu rocznego ogółem.

Były to przychody z tytułu:
- dotacji otrzymanej z budżetu Gminy Wolanów w wysokości 280.917,00
- środki pieniężne z Biblioteki Narodowej w wysokości 4.000,00
Zwrócona została nie wykorzystana dotacja z powodu nie wypłacenia zaplanowanej
odprawy emerytalnej w wysokości 41.083,00

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę: 241.973,00

Na wydatki rzeczowe wykorzystano 32.887,00
z tego:
- zakup nowości wydawniczych 9.212,00
- prenumeraty 1.559,00
- zakup druku poligraficznego gazetki „Nasz Wolanów” 5.114,00
- zakup materiałów biurowych 2.232,00
- zakup grzejników elektrycznych 582,00
-zakup środków czystości 303,00
- zakup środków BHP 509,00
- zakup energii 4.909,00
- wydatki na nagrody oraz organizację konkursów promujących działalność Biblioteki 1.295,00
-odpis na ZFŚS 3.828,00
- podróże służbowe 319,00
- zakup materiałów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania placówek 3.025,00

W zakresie usług zrealizowano wydatki na kwotę 10.057,00
z tego wydatkowano na:
- usługi zdrowotne 199,00
- usługi telekomunikacyjne kwotę 1.664,00
- monitorowanie budynku Filii w Mniszku 2.214,00
- wywóz nieczystości 454,00
- obsługę informatyczną 1.826,00
- konserwację gaśnic, ksero 79,00
- wymiana i montaż drzwi w Filii w Mniszku 1.960,00
- okresowa opłata licencyjna programów Xpertis 1.661,00

Na koniec 2018 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 ” została zatrudniona 1 osoba w pełnym wymiarze czasu pracy w celu odbycia stażu, 
a następnie w ramach robót publicznych na okres:
1) 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,
2) od 05.03.2018r. do 04.09.2018r. z częściowym zwrotem kosztów wynagrodzenia, od 05.09.2018r. 
zatrudniona jest na czas nieokreślony.

Koszt całkowity zatrudnienia w 2018r. to kwota 
z tego wynagrodzenie 
składki ZUS

18.656.00
15.261.00 
3.395,00



W 2018 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Wolanowie oraz Filii w Mniszku zapisało 
się 762 czytelników, odpowiednio 561 w GBP w Wolanowie oraz 201 czytelników w Filii 
w Mniszku, którzy 8857 razy odwiedzili biblioteki. W 2018 roku w bibliotekach łącznie udostępniono 
oraz wypożyczono 17401 zbiorów na zewnątrz oraz 1260 zbiorów na miejscu, w tym 916 czasopism. 
Użytkownikom korzystającym z czytelni GBP w Wolanowie oraz Filii w Mniszku na miejscu, czyli 
korzystających z księgozbioru podręcznego, czasopism oraz czytelni internetowej udzielono 999 
informacji. Ogółem na dzień 31.12.2018 r. księgozbiór w bibliotekach liczył 30017 woluminów. 
W 2018 roku do bibliotek przybyło 561 nowych pozycji książkowych oraz 4 audiobooki, z tego 204 
książki i 3 audiobooki na kwotę 4000 zł zakupiono ze środków dotacji z Biblioteki Narodowej, a 263 
książki i 1 audiobook zostały kupione ze środków organizatora na kwotę 5212,03 zł.
Gminna Biblioteka Publiczna w Wolanowie wraz z Filią w Mniszku ma charakter publiczny, służy 
rozwijaniu oraz zaspokajaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych mieszkańców gminy, 
upowszechnianiu wiedzy i nauki a także rozwojowi kultury. Głównym celem naszych bibliotek jest 
wzbudzanie i rozwijanie zainteresowań czytelniczych, zachęcenie do poszerzania wiedzy poprzez 
dostęp do różnych nośników informacji.
W związku z ciągłym rozwojem naszych bibliotek oferujemy czytelnikom, bezpłatny wirtualny dostęp 
do najnowszych oraz najciekawszych zasobów edukacyjnych, w formie ebooków, za pomocą 
platformy IBUK Libra.
Przystępując do konsorcjum IBUK Libra, dajemy nowe możliwości naszym czytelnikom, poprzez 
dostęp w każdym dowolnym miejscu do kilkutysięcznych tytułów publikacji naukowych, 
popularnonaukowych ze wszystkich dziedzin wiedzy a także beletrystyki.
Koszty konsorcjum pokryte są nadal z dotacji celowej przekazanej przez Starostwo Radomskie oraz 
z budżetu MBP w Radomiu.
Księgozbiór wirtualnej czytelni liczy obecnie 2102 elektroniczne publikacje — wydane przez 
renomowane polskie oficyny.
Oprócz podstawowych zadań GBP, jakimi są:

• 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 funkcji ośrodka informacyjnego, gromadzenie 
księgozbioru związanego z regionem,

• Organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych ludziom chorym, 
niedołężnym i niepełnosprawnym,

• 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 2018 roku prowadziła działalność kulturalno-oświatową oraz 
edukacyjną, współpracując z tutejszym instytucjami, poprzez organizowanie wystaw malarskich, 
historycznych i tematycznych, konkursów czytelniczych oraz recytatorskich, prowadzenie lekcji 
bibliotecznych dla dzieci itp.

Styczeń
- W styczniu w Gminnej Bibliotece Publicznej w Wolanowie można było oglądać wystawę książek 
Jana Kochanowskiego dla uczczenia 440. rocznicy wystawienia pierwszego polskiego dramatu 
"Odprawy posłów greckich". Przez miesiąc wisiała również fotogazetka poświęcona twórczości Jana 
Kochanowskiego.



- W filii bibliotecznej w Mniszku zorganizowano wystawę książek poświęconych 155. rocznicy 
wybuchu powstania styczniowego, którą można było oglądać cały miesiąc.

Luty
- Dnia 6 lutego Gminna Biblioteka Publiczna w Wolanowie brała współudział w przygotowaniu 
uroczystości nadania herbu, flagi, pieczęci oraz banera Gminie Wolanów. Dzień ten pozostanie 
historyczną datą dla mieszkańców naszej gminy.
Nadanie herbu było okazją do zapoczątkowania obrzędu zw. „Dorotki” z nadzieją, że stanie się już 
tradycją na dalsze lata w naszej gminie.

- Hasło tegorocznych ferii zimowych (5-28.02.2018) w Gminnej Bibliotece Publicznej w Wolanowie 
oraz Filii w Mniszku brzmiało "My się zimy nie boimy, bo...do naszej biblioteki chodzimy". Program 
skierowany jest do dzieci oraz młodzieży, którego głównym zadaniem było przybliżenie historii oraz 
kultury najpiękniejszych miast Polski. Spotkania w bibliotece pozwoliły na ciekawe spędzenie 
wolnego czasu dzieciom pozostającym w miejscu zamieszkania w okresie wolnym od nauki szkolnej. 
Zajęcia zapewniły spędzenie czasu w sposób kreatywny a także naukę poprzez zabawę rozbudzając 
w dzieciach wyobraźnię.

- Kolejne zajęcia w bibliotekach to "Pani zima i jej dwór". Celem zajęć była zabawa za pomocą 
współpracy, głośne czytanie ulubionych bajek i baśni oraz ilustrowanie ich bohaterów. Z wszystkich 
pomalowanych ilustracji biblioteka zorganizowała wystawę pod nazwą "Mój ulubiony bohater". 
Dzieci bardzo poważnie podeszły do wyznaczonych zadań, na koniec każde dziecko otrzymało słodki 
podarunek. W okresie ferii biblioteka ogłosiła konkurs na „Najaktywniejszego Czytelnika ferii 2018 
roku”. Zakończenie ferii oraz rozstrzygnięcie konkursu miało miejsce 28 lutego, gdzie na spotkaniu 
dzieci odbierające nagrody, przybyły do biblioteki wraz z rodzicami.

- W lutym biblioteka zorganizowała wystawę prac malarskich młodej utalentowanej mieszkanki 
Wolanowa - Małgorzaty Rojek. Wystawione były obrazy dużego formatu przedstawiające głównie 
martwą naturę.

Marzec
- Uroczystość „Kobiety są naj...” z okazji Dnia Kobiet Gminna Biblioteka Publiczna podczas 
spotkania rozstrzygnęła konkurs "Czytelnika Roku 2018". Dziesięciu najaktywniejszych czytelników 
otrzymało dyplomy oraz nagrody, które wręczyli: Wójt Gminy oraz dyrektor Gminnej Biblioteki 
Publicznej.

- 12 lutego w Przedszkolu w Wolanowie pani bibliotekarka -  Magdalena Sikorska czytała bajki dla 
maluchów i starszaków. Celem spotkania było jednak zapoznanie z zawodem bibliotekarza, 
rozbudzenie zainteresowania książkami. Bibliotekarka zwracała uwagę dzieci na poznawcze walory 
książek, kolorowe ilustracje. Przedszkole otrzymało upominek od biblioteki: książeczki z różnymi 
bajkami dla dzieci.

- Od 15 marca do 15 kwietnia w Gminnej Bibliotece Publicznej można było oglądać wystawę 
Wielkanocnych kartek świątecznych. Na wystawie można było obejrzeć najpiękniejsze karty 
rozsyłane wraz z życzeniami. Wystawę przygotowano ze zbiorów kart Urzędu Gminy oraz 
GBP w Wolanowie.

Kwiecień
- W związku ze Światowym Dniem Książki i Praw Autorskich w Filii w Mniszku zorganizowano 

wystawę, której głównym celem była promocja idei czytelnictwa w naszej gminie, a także 
problematyki związanej z ochroną praw autorskich.



- Od 15 kwietnia do końca maja w Gminnej Bibliotece Publicznej w Wolanowie można był oglądać 
wystawę rękodzieła Pani Marii Sikorskiej pt. „Igłą malowane”. Na wystawie obejrzeć można było 
"obrazy wyszywane" techniką haftu krzyżykowego, o przeróżnej tematyce jak krajobrazy, postacie, 
kwiaty i zwierzęta.

Maj
- Przez cały maj można było oglądać wystawę upamiętniającą wydarzenia takie jak: Dzień Flagi, 
Święto Konstytucji 3 Maja

- 9 maja odbył się konkurs recytatorski poezji patriotycznej pod nazwą „Nasza niepodległa - wiersze 
o Polsce” Główny cel to pielęgnowanie postaw patriotycznych, upowszechnianie kultury języka 
ojczystego wśród dzieci, popularyzowanie piękna i wartości narodowej oraz rozbudzanie i rozwijanie 
zainteresowań poezją patriotyczną. Konkurs zorganizowany był w związku z ze 100-leciem 
Odzyskania Niepodległości przez Polskę.

- W dniach od 24 do 26 kwietnia w Gminnej Bibliotece Publicznej w Wolanowie odbyły się 3 kolejne 
spotkania przedszkolaków w ramach innowacji pedagogicznych. Były to „Spotkania z magicznym 
światem krasnali”, a zorganizowane z okazji Światowego Dnia Książki. Gośćmi naszej biblioteki 
były grupy maluchów: biedronki, pszczółki i motylki oraz starszaków: tygryski, smerfy, kaczuszki, 
krasnoludki. Tematyka spotkań opierała się na bajce pt. "Krasnoludki". Każdy dzień przynosił 
ciekawe zabawy przygotowane dla przedszkolaków.

Czerwiec
- Na Dzień Dziecka Filia w Mniszku zorganizowała wystawę ulubionych książek dla małych 
czytelników. Na wystawie można było oglądać między innymi książki tj. Kaczka dziwaczka Jana 
Brzechwy, Dynastia Miziołków Joanny Olech itp.

Lipiec
- W miesiącu lipcu w Gminnej Bibliotece Publicznej w Wolanowie można było podziwiać obrazy 
autorstwa Małgorzaty Wróblewskiej. W ekspozycji „Słońcem malowane” można było zobaczyć 
polską wieś, a także miejskie kamieniczki, czasem wyszukane zaułki tchnięte historią i patyną- 
w technice olej na płótnie.

- W lipcu Gminna Biblioteka Publiczna w Wolanowie ogłosiła anonimową ankietę dla czytelników, 
której celem było wyłonienie 10 najatrakcyjniejszych pozycji polecanych przez czytelników 
oraz książki najbardziej poczytne w bibliotece.

Sierpień
- W sierpniu Gminna Biblioteka Publiczna w Wolanowie ogłosiła konkurs pt. „Mały i duży reporter- 
jak to było dawniej”. Celem konkursu było m.in. kształtowanie tożsamości regionalnej i lokalnej, 
budzenie zainteresowania kulturą oraz historią własnego regionu.

- Tegoroczne wakacje w Gminnej Bibliotece Publicznej w Wolanowie oraz Filii w Mniszku 
poświęcone były takim zajęciom jak: „Przez góry na Mazury”, gdzie „zwiedzaliśmy” wybrany region 
Polski poprzez przybliżenie historii oraz kultury najpiękniejszych miast Polski; „Zmierzyć się 
z rebusem”- czyli odgadywanie krzyżówek, kalamburów i ąuizów; „Skarpeciaki”- poprzez tworzenie 
fantazyjnych zwierzątek ze skarpet; „Ciekawy ekolog”- zajęcia te polegały na książkowym spotkaniu 
z przyrodą, poznawaniu zagrożonych gatunków zwierząt i roślin.

- 31 sierpnia rozstrzygnięto konkurs na Aktywnego Czytelnika Wakacji. Konkurs adresowany był do 
dzieci i młodzieży w wieku do lat 18, którzy mieli za zadanie przeczytać jak największą liczbę 
książek wypożyczonych z Biblioteki w okresie wakacji. Były gratulacje i nagrody.



Wrzesień
- Z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości, biblioteka zorganizowała wystawa pn. „Drogi do 

wolności”.

- 7 września Biblioteka włączyła się do ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie. Jak co roku celem 
przedsięwzięcia jest popularyzacja czytelnictwa oraz wzmocnienie poczucia tożsamości narodowej, 
poprzez kontakt z największym dziełem polskiej literatury. W 2018 roku było „Przedwiośnie” Stefana 
Żeromskiego Do publicznego czytania powieści zaproszono młodzież ze wszystkich szkół naszej 
Gminy oraz przedstawicieli miejscowych instytucji kultury i placówek oświaty.

Październik
- Przez cały październik w Gminnej Bibliotece Publicznej w Wolanowie można było podziwiać 
wystawę autorstwa Elżbiety Sekulskiej, pn. „Malowanie - moją fascynacją”. Tematem obrazów były 
przede wszystkim kwiaty, pejzaż oraz martwa natura. Wystawa cieszyła się dużym zainteresowaniem.

- 9 października odbyło się spotkanie z pisarką. Gościem Gminnej Biblioteki Publicznej
w Wolanowie była znana autorka książek dla dzieci, malarka - Pani Anna Litwinek. Pisarka
prezentowała swoje książeczki, opowiadając historię ich powstania. Dzieci z wielkim 
zainteresowaniem słuchały pisarki, która przeczytała również wybrany fragment książki. Na koniec 
wspólnie stworzyli własną ilustrację książkową.

Listopad
- 7 listopada odbył się finał konkursu poezji patriotycznej, pn. „Niepodległa -  wierszem malowana”. 

Również ten konkurs poezji związany był z 100.rocznicą odzyskania Niepodległości przez Polskę. 
Uczestnicy reprezentowali wysoki poziom i doskonale poradzili sobie z doborem repertuaru oraz 
interpretacją swoich wierszy.

-13 listopada odbyło się spotkanie z pisarzem, gościem naszej biblioteki był Pan Paweł Beręsewicz - 
twórca książek dla dzieci i młodzieży, wielokrotnie nagradzanych, a przede wszystkim mądrych 
i pouczających. W spotkaniu wzięli udział uczniowie z piątych klas Publicznej Szkoły Podstawowej 
w Wolanowie. Podczas spotkania uczniowie z wielkim zaangażowaniem uczestniczyli 
w przygotowanych przez pisarza rozmowach o książkach. Spotkanie sfinansowano ze środków 
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu, w ramach pełnienia funkcji ponadlokalnej (biblioteki 
powiatowej).

Grudzień
- W miesiącu grudniu w Gminnej Bibliotece Publicznej w Wolanowie można było oglądać wystawę 
malarstwa Marcina Maciejczyka, pn. „Spacerkiem po miastach”. Tematem wystawy były pejzaże 
miast, między innymi klimaty Wenecji, pięknego Krakowa, Kazimierza Dolnego. Radomia a także 
Pionek.

- 7 grudnia odbyło się kolejne spotkanie z magicznym światem bajek - tym razem w Przedszkolu 
w Sławie. Przedszkolaki mogły przenieść się do czarującego świata małych, przyjaznych, niebieskich 
smerfów. Wszystko za pomocą bajki pt. „Smerfy w poszukiwaniu Smerfetki”. Maluchy z wielkim 
zainteresowaniem słuchały czytanej, ale również inscenizowanej bajki.

- 12 grudnia odbyła się kolejna edycja gminnego konkursu „Mistrz Pięknego Czytania". W  finale 
wzięło udział 14 uczniów z klas VI-VIII wybranych poprzez eliminacje wewnątrz szkolne, ze 
wszystkich szkół z terenu Gminy Wolanów. Finał odbył się dwuetapowo - w pierwszym uczestnicy 
czytali wybrany przez siebie fragment książki, a w drugiej części każdy uczestnik konkursu miał za 
zadanie przeczytać fragment z książki wskazanej przez jury, dla sprawdzenia umiejętności czytania 
bez przygotowania. Wszyscy uczestnicy reprezentowali bardzo wysoki poziom.



- W drugiej połowie grudnia w bibliotece można było podziwiać wystawę kart bożonarodzeniowych 
ze zbiorów czytelników, biblioteki i Urzędu Gminy w Wolanowie.

Wydatków inwestycyjnych w 2018 roku nie planowano i nie realizowano.

Stan należności i zobowiązań jednostki na dzień 31.12. 2018r. przedstawia poniższa tabela:

L p. 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 3 1.12.2018 roku nie wystąpiły. 
Zobowiązania za ten okres nie wystąpiły.
Stan środków pieniężnych na koniec 018 r. wyniósł kwotę Ozł.
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