
Zarządzenie nr 21/2020 
Wójta Gminy Wolanów 
z dnia 27 marca 2020 r.

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

za 2019 rok

Na podstawie art. 267 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
( tekst jednolity Dz.U. 2019 r., poz. 869 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.



Sprawozdanie
o przebiegu wykonania planu finansowego SPZOZ

za 2019 rok

2RLv NR

W 2019 roku podstawą gospodarki finansowej Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w 
Wolanowie jest plan finansowy ustalony Zarządzeniem Dyrektora z dnia 30 października

2018 roku.

(

L

Realizac a planu przedstawia sie następująco:

Lp. Wyszczególnienie Plan na 2019 rok Wykonanie na 
dn. 31-12-2019 r Wsk. %

1 2 3 4 5/4:3/
I. Przychody ogółem, w tym: 2 .349. 362,00 2.349.362,64 100,00

1.
Przychody ze świadczonych usług 

medycznych w tym: 2.301.713,00 2.301.712,96 100,00

-finansowanych z NFZ 2.213.476,00 2.213.475,96 100,00
2. Przychody z wynajmu pomieszczeń 14.689,00 14.688,78 100,00

3. Dotacja z budżetu samorządu na 
remont dachu budynek gospodarczy 24.000,00 24.000,00 100,00

4. Pozostałe przychody (odsetki 
bankowe, darowizny i inne) 8.961,00 8.960,90 100,00

n . Koszty ogółem, w tym: 2.174. 709,00 2.174.708,74 100,00
i. Amortyzacja 26.882,00 26.881,50 100,00
2. Zużycie materiałów 73.668,00 73.668,18 100,00
3. Zużycie energii, wody, gazu 27.060,00 27.060.89 100,00

4.

Usługi materialne (remonty bieżące, 
konserwacja i naprawa sprzętu, 

usługi transportu, pocztowe, 
telekomunikacyjne, usługi 

kominiarskie, dezynfekcyjne, wywóz 
nieczystości i inne

109.553,00 109.552,89 100,00

5.

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

kursy, prowizje bankowe)

425.096,00 425.095,63 100,00

6. Wynagrodzenia osobowe i umowy 
zlecenia 1.279.146,00 1.279.145,72 100,00

7. Pochodne wynagrodzeń 193.244,000 193.244,28 100,00
8. Podatek i opłaty lokalne 5.460,00 5.460,00 100,00
9. Podróże służbowe 0 0

10. Pozostałe koszty (ubezpieczenia 
majątkowe, ubezpieczenia OC 4.538,00 4.538,00 100,00

11. Odpis na Fundusz Świadczeń 
Socjalnych

12. Koszt własny sprzedaży materiałów 30. 062,00 30.061,65 100,00

13. Koszty finansowe (odsetki od 
kredytów i wierzycieli

14. Pozostałe koszty 0,00 0,00

m . Zysk (strata) brutto 174.653,00 174.653,90 100,00
i. Podatek dochodowy

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

IV. Zysk (strata) netto 174.653,00 174.653,90 100,00
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Przychody w 2019 roku zrealizowano w wysokości 2.349.362,64 zł co stanowy 100 % 
planu rocznego. Podstawowym źródłem przychodów były środki wykonania świadczeń 
zdrowotnych na podstawie umów z Narodowym Funduszem Zdrowia i wynoszą 2.213.475,96 
zł 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 2.174.708,74 zł i stanowiły 100% planu 
rocznego. Koszty osobowe /wynagrodzenia oraz świadczenia na rzecz pracowników/ 
stanowią 1.472.390,00 zł. Koszty rzeczowe stanowią 702.318,74 zł.
Biorąc pod uwagę powyższe zestawienie /stosunek przychodów i kosztów/ - w roku 2019 
zamyka się wynikiem dodatnim w wysokości 174.653,90 zł.

Lp. Wyszczególnienie Nazwa zadania Plan na 2019 
rok

Wykonanie
planu %

1 2 3 4 5 6/5:4/

I.
Inwestycje 
jednoroczne 
finansowane z:

Naprawa dachu 
na budynku 

gospodarczym 
SPZOZ

24.750„00 24.750,00 100

Dotacji z budżetu gminy 24.000,00 24.000,00 100
Środków UE 0,00 0,00

Środków własnych 750,00 750,00 100
Innych źródeł 0,00 0,00

n .
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: 189.845,93 0,00

Z tytułu dostaw i usług 189.845,93
-NFZ 189.845,93
-Inne

Pozostałe należności
n . Zobowiązania ogółem, w tym: 75.384,50 0,00

Krótkoterminowe, w tym: 75.384,50
Z tytułu dostaw i usług 27.021,48
Wobec pracowników 0,00

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

od płac / 48.363,02

Inne

Stan należności na 30 czerwca b.r. wynosi -  189.845,93 zł w tym wymagalnych -  0 zł.
Zobowiązana za ten okres wyniosły -  75.384,50 zł ( w tym wymagalne 0 zł).
Stan środków pieniężnych na koniec czerwca wynosi 486.804,97 zł.
Sytuacja finansowa Zakładu jest stabilna nie ma zagrożenia w prowadzeniu bieżącej
działalności. Wszystkie zobowiązania regulowane są na bieżąco. /
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INFO RM AGA UZUPEŁNIAJĄCA  

DO CZĘŚCI TABELARYCZNEJ

NA DZIEŃ 31-12-2019 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 I półrocze 2018 roku w Wolanowie przedstawia się następująco:

I. Przychody 2.349.362,64 zł.

1. Przychody za świadczone usługi medyczne 2.301.712,96 zł.

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

2.213.475,96 zł.

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

1.960.372,76 zł. 
7.240,00 zł. 

84.756,33 zł. 
69.596,69 zł. 
91.510,18 zł.

Inne świadczenia medyczne 88.237,00 zł.

1.Przychody uzyskane w Por. Rehabilitacyjnej 56.424,00 zł.

2.Pozostałe przychody ze świadczeń medycznych 
w tym:

31.813,00 zł.



-  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 
-usługi świadczone dla firmy zł. KAR ES
4. Dotacja z Urzędu Gminy

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, 
igły. strzykawki, materiały stomatologiczne)
- zużycie opału ( gaz)
- pozostałe materiały ( sq to koszty dotyczące zakupu materiałów gospodarczych)
- art. Komputerowe, aktualizacja programu
3. Zużycie energii i wody
4. Usługi materialne 
w tym:
-  transport sanitarny
- usł. telekomunikacyjne i pocztowe 
-wywóz nieczystości i odpadów medycznych
- konserwacja sprzętu medycznego i gospodarczego
- monitoring
- inspektor RDO
- leasing

31.813.00 zł. 
14.688,78 zł.

8.960,90 zł.

35,90 zł.
1.725.00 zł.
7.200.00 zł. 
24.000,00 zł.

2.174.708,74 zł.

1.472.390,00 zł.

1.279.145,72 zł.
946.110,60 zł. 
333.035,12 zł.
193.244.28 zł.
193.244.28 zł.

702.318,74 zł.

26.881.50 zł.
1.725,00 zł.

25.156.50 zł. 
73.668,18 zł.

4.878,09 zł. 
2.825,87 zł. 

16.776,20 zł.

33.615,90 zł. 
2.547,64 zł. 

13.024,48 zł. 
27.060,89 zł. 

109.552,89 zł.

29.171,40 zł. 
4.657,22 zł. 

9.573,80 zł. 
5.456,12 zł. 
1.042,99zł. 

6.369,00 zł. 
21.661,74 zł.

- remont dachu
- usługi pozostałe
5. Usługi niematerialne
w tym:
-  bad. laboratoryjne
- badania rtg, mammografia, cytologia

24.750,OOzł. 
6.870,62 zł. 

435.093,63 zł.

52.011,40 zł. 
28.090,47 złf
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-  usł. protetyczne, kontrakty lekarzy stomatologów
- umowy cywilno-prawne lekarzy
- podatki i opłaty ( podatek od nieruchomości)

- ubezpieczenia OC i majątkowe
- koszty bankowe

6. Koszt własny sprzedaży materiałów -  szczepionki 30.061,65 zł.

90.674,82 zł. 
252.619,23 zł.

5.460.00 zł.
4.538.00 zł. 
1.699,71 zł.

1. Plan przychodów na 2019 rok wynosi 2.349.362,00 zł. został wykonany w 100% .Podstawowym 
źródłem przychodów są środki za wykonane świadczenia na podstawie umowy z N FZ, które wynoszą 
2.213.475,96 i stanowią 94,22% przychodów ogółem. Pozostałe przychody są pozyskiwane z 
wykonywania odpłatnych świadczeń medycznych w zakresie rehabilitacji, szczepień, odsetek od 
rachunku bankowego.

2. Plan kosztów na rok 2019 wynosił 2.174.709,00 zł. został wykonany w 100%. stanowi 48,48 %. 
Koszty osobowe wynoszą 1.472.390,00 z ł . , a koszty rzeczowe 702.318,74 zł. Koszty rzeczowe 
dotyczą zakupu usług, materiałów, i innych kosztów niezbędnych do prowadzenia bieżącej 
działalności.

Zobowiązania wynoszą 75.384,50 zł.
Środki pieniężne na dzień sprawozdawczy wynoszą 486.804,97 zł.
Należności wynoszą 189.845,93 zł.
Wynik finansowy jest dodatni i wynosi 174.653,90 zł.

Świadczenia medyczne realizowane są przez wyższy i średni personel medyczny.
Rok 2019 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.

W roku 2019 skorzystaliśmy z dotacji udzielonej przez Urząd Gminy w Wolanowie w wysokości 
24.000,00 zł. na remont poszycia dachowego na budynku gospodarczym.
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NTRUM KULTURY 
ihSUOTEKA 
snów, ul. Radomska 21 
09-S6 REGON 385171

2 RL .  NR 2
rawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego 

Gminnego Centrum Kultury w Wolanowie 
Za rok 2019r.

Podstawą gospodarki finansowej Gminnego Centrum Kultury w Wolanowie w 
2019roku był plan finansowy ustalony Zarządzeniem Dyrektora nr 1/2019 z dnia 14/01/2019r. 
Realizację planu przedstawia poniższa tabela :

Lp. Wyszczególnienie
Plan Wykonanie

%

1 2 3 4 5/4:3/
I. Przychody ogółem, w tym: 415 350,00 402 948,28 118,16
1 . Dotacje z budżetu JST 321 000,00 321 000,00 100,00
2. Dotacje z innych źródeł 40 000,00 34 735,72 86,84
3. Przychody z działalności, w tym: 54 350,00 47 212,56 86,87

- darowizny 0,00 0,00 0,00
- sprzedaż usług 54 350,00 47 065,34 86,60
- inne 0,00 147,22 0,00

II. Koszty ogółem, w tym: 415 350,00 415 333,64 100,00
1 . Wynagrodzenia osobowe 210 455,00 210 450,34 100,00
2. Wynagrodzenia bezosobowe 13 771,00 13 770,04 99,99
3. Pochodne od wynagrodzeń 41 102,00 41 101,12 100,00
4. Pozostałe: 150 022,00 150 012,14 99,99

- amortyzacja 0,00 0,00 0,00
- materiały 23 560,00 23 558,62 99,99
- energiafświatło, woda, gaz) 0,00 0,00 0,00
- usługi transportowe 11 178,00 11 176,00 99,98
- usługi remontowe 0,00 0,00 0,00
- inne usługi obce 47 640,00 47 635,51 99,99
- świadczenia dla pracowników 853,00 852,00 99,88
- podróże służbowe 490,00 489,76 99,95
- podatki i opłaty 0,00 0,00 0,00

- odpis na ZFŚS 6 234,00 6233,80 100,00
- pozostałe koszty 60 06700 60 066,45 100,00

III. Zysk( strata) brutto 0,00 -12 385,36 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 -12 385,36 0,00

W roku 2019 roku przychody zrealizowano w wysokości 402 948,28 zł tj w 97,01% w 
stosunku do planu. Podstawowym źródłem przychodów była dotacja podmiotowa na zadania 
bieżące z budżetu Gminy Wolanów w wysokości 321 0G0,00z! oraz dotacja na realizacje 
projektu „Cześć polskiej ziemi” w wysokości 21 000,00 zł i dotacja na realizację projektu 
„Wiosną w jesień życia w wysokości 13735,72 zł. Natomiast przychody własne Gminnego 
Centrum Kultury wyniosły 47 065,34 zł i pochodziły z następujących źródeł:



- usługi ksero, drukowanie, wynajem sali, przychody z zajęć prowadzonych w GCK oraz wpłaty 
na wycieczkę nad morze Seniorów. Inne dochody to odsetki bankowe w kwocie 146,34zl.

Łączne koszty związane z działalnością statutową placówki za 2019 rok wyniosły 
415 333,64 zł zł. Znaczną część kosztów przeznaczono na wynagrodzenia 224 220,38 zł. 
oraz na pochodne od wynagrodzeń 41 101,12 zł.

Stan zatrudnienia:

Na dzień 31.12-2019 roku zatrudnionych było sześciu pracowników, co daje łącznie 
5 etatów (w tym: dyrektor 1 etat, księgowal/3 etatu, instruktorzy 3 etaty, sprzątaczka 2/3 etatu.

Na przybory do zajęć prowadzonych w ciągu roku wydatkowano wydano kwotę 10 097,41 zł, 
a na materiały biurowe 3 625,31 zł.
Największymi pozycjami kosztów w usługach obcych są zapłata za zajęcia wokalne 
10 000,00,00 zł.( poprzednio była to umowa zleceniejoraz usługa dotycząca pełnienia funkcji 
IOD- 4 428,00 zł. usługi transportowe 11 176,00 zł.
W pozostałych kosztach główne wydatki to bilety dla dzieci na wyjazdy zorganizowane przez 
GCK w czasie ferii zimowych i w wakacje.

Liczba odwiedzających uczestników zajęć i warsztatów w GCK z roku na rok rośnie. Gminne 
Centrum Kultury w Wolanowie staje się coraz bardziej popularne, ma coraz większe grono 
swoich wielbicieli. Dzieje się tak za sprawą oferty adresowanej do mieszkańców Gminy 
Wolanów: warsztaty wokalne ( dwie grupy wiekowe), nauka gry na gitarze, nauka gry 
na ukulele, keyboardzie, akrobatyka, warsztaty taneczne hip-hop, warsztaty plastyczno- 
techniczne, sztuka składania papieru -  orgiami, rysunek i malarstwo w różnych grupach 
wiekowych, klub malucha, nauka języka angielskiego -  trzy grupy wiekowe, warsztaty 
dla dorosłych, wycieczki i wyjazdy. Na co dzień dostępna jest sala informatyczna, z której 
systematycznie korzysta wiele osób: młodzież oraz dorośli.
Wszystkie proponowane zajęcia wykonywane były na wysokim poziomie przez instruktorów 
Gminnego Centrum Kultury w Wolanowie jak i przez specjalistów zatrudnionych na podstawie 
umowy zlecenia. Szeroka tematyka prowadzonych warsztatów, dobór materiałów, kreatywność 
i „elastyczność” instruktorów sprawiają iż mieszkańcy Gminy Wolanów chętnie odwiedzają 
Gminne Centrum Kultury w Wolanowie jak i filię GCK mieszczącą się w Mniszku. Mieszkańcy 
gminy Wolanów i nie tylko mają możliwość korzystania z usług ksero, drukowania, 
laminowania, bindowania. GCK wspiera sołectwa, szkoły, przedszkola, współpracuje 
z Urzędem Gminy w Wolanowie.

Wydarzenia w 2019 roku, którego GCK było organizatorem (współorganizatorem):

• Konkurs na przestrzenną szopkę Bożonarodzeniową (dzieci, młodzież oraz dorośli),
• Noworoczne spotkania Uniwersytetu III Wieku oraz Stowarzyszenia Seniorów,
• Noworoczny Koncert Kolęd i Pastorałek,
• Warsztaty dla dorosłych: herbaciarki metodą d,Cupage,
• „Złote Gody” Jubileusz zwarcia związku małżeńskiego”,
• Spotkanie z bajką w Przedszkolu w Wolanowie,
• Uroczyste spotkanie „Dorotek” z terenu Gminy Wolanów,
• Ferie zimowe 2019 (warsztaty, wycieczki),
• Konkurs Plastyczny „Zapobiegamy pożarom”,
• Warsztaty dla dorosłych „Dzień Kobiet” Sztuka robienia makijażu,
• Wieczór słowno-muzyczny dla kobiet i o kobietach,(dzień Kobiet w GCK),
• Wielkanocne warsztaty dla dzieci: zając Wielkanocny, stroiki wielkanocne,
• Konkurs dla szkół oraz sołectwa : „Najpiękniejsza Palma Wielkanocna”,
• Warsztaty: biało-czerwone kotyliony w Święto Flagi,



Konkurs plastyczny: Polska w Unii Europejskiej „Wczoraj i dziś -  15 lat w Unii 
Europejskiej”,
• Noc Muzeów -M uzeum w Orońsku,
• Dzień mamy i taty w GCK,
• Warsztaty dla dorosłych: marsz Nordic Walking z ogniskiem i muzyką biesiadną,
• Piknik z okazji Dnia Dziecka w Mniszku,
• Jarmark Ludowy „Tyndy Ryndy”,
• Uroczyste zakończenie roku artystycznego 2019/2020 połączone z Gminnym Dniem 

Dziecka,
• Wakacje 2019 r.
• Godzina „W” 75 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego,
• Wystawa z okazji 80. Rocznicy wybuchu II Wojny Światowej,
• Wystawa: 30-lecie pierwszych częściowo wolnych wyborów,
• Wystawa: Ojcowie założyciele Unii Europejskiej,
• Wycieczka dla Seniorów do Jarosławca,
• Narodowe czytanie,
• Koncert: „Wrzesień „39 -  pieśni z okresu II Wojny Światowej”,
• Wolanow Food Festiwal,
• Wystawa:” II Wojna Światowa w Gminie Wolanów”,
• Pożegnanie lata w  sołectwie Wawrzyszów,
• Warsztaty dla Seniorów oraz wydarzenia kulturalne dla seniorów: kino, teatr, 

muzeum,
• Wystawa: „Życie Jana Pawła II w zdjęciach”
• Konkurs plastyczny: „Portret Św. Mikołaja”,
• Jubileusz zawarcia związku małżeńskiego -”Złote Gody”,
• Wigilia Gminna.

Stan należności i zobowiązań jednostki na dzień 31 grudnia 2019 r. przedstawia poniższe 
zestawienie:

L.P. Wyszczególnienie Ogółem
w tym : 

wymagalne
1 2 3 4
1. Należności ogółem, w tym : 0,00 0,00

2. Zobowiązania ogółem , w tym : 0,00 0,00
Krótkoterminowe, w tym : 0,00 0,00
- wobec dostawców 0,00 0,00
Długoterminowe, w tym : 0,00 0,00

Stan należności na 31 grudnia 2019 roku wynosił 0,00 zł, w tym wymagalnych 0,00zł

Zobowiązania na 31 grudnia 2019 roku 0,00 , w tym wymagalne 0,00 zł.

Strata za 2019 rok wyniosła 12 385,36 zł. Stan środków pieniężnych na rachunkach 
bankowych na koniec grudnia 2019 r. wynosił 0,00 zł. oraz w kasie 0,
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Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego 
Gminnej Biblioteki Publicznej w Wolanowie za 2019 rok

Podstawą gospodarki finansowej biblioteki w 2019 roku był plan finansowy ustalony 
Zarządzeniem Dyrektora Nr 1/19 z dnia 08-01-2019 r.
Realizację planu przedstawia poniższa tabela:

Lp. Wyszczególnienie Plan
na 2019r.

zł- gr-

Wykonanie 
za 2019r. 

zł. gr.

%
(4:3)

1 2 3 4

I Przychody 318.873,00 310.884,92 97,49
1 . Dotacja z budżetu gminy 312.000,00 304.011,50 97,43
2. Dotacja z BN 4.660,00 4.660,00 100,00
3. Inne FRSI 2.075,00 2.075,00 100,00
4. Odsetki BSRz 138,00 138,42 100,00

II Koszty ogółem, w tym: 312.000,00 304.011,50 97,47
1 . Wynagrodzenia 225.260,00 217.271,60 96,45
2. Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 0,00 0,00
3. Pochodne od wynagrodzeń 36.743,00 36.743,23 100,00
4. Pozostałe 49.997,00 49.996,67 100,00

-amortyzacja 0,00 0,00 100,00
-materiały 10.918,00 10.918,43 100,00
-książki 7.174,00 7.174,02 100,00
-prenumerata 1.464,00 1.464,37 100,00
-energia(światło, woda, gaz) 7.468,00 7.467,76 100,00
-inne usługi obce 8.779,00 8.778,60 100,00
-świadczenia dla pracowników 751,00 750,91 100,00
-podróże służbowe 276,00 276,30 100,00
-koszty reprezentacji i reklamy 1.229,00 1.228,99 100,00
-odpis na ZFŚS 4.815,00 4.814,75 100,00
-pozostałe koszty 7.123,00 7.122,54 100,00

m . Zysk (strata) brutto 0,00 0,00
i. 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



310 .885,00W 2019 roku przychody jednostki zrealizowano w wysokości 
Stanowiły one 97,49 % planu rocznego ogółem.
Były to przychody z tytułu:
- dotacji otrzymanej z budżetu Gminy Wolanów w wysokości
- środki pieniężne z Biblioteki Narodowej w wysokości
- Środki FRS1
- Odsetki BSRz

304.012,00
4.660.00
2.075.00 

138,00

Zwrócona została nie wykorzystana dotacja w wysokości 7.988,00

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę: 254.015,00

Na wydatki rzeczowe wykorzystano 39.945,00
z tego:
- zakup nowości wydawniczych
- prenumeraty
- druk folderu „Pyszne radomskie”
- zakup materiałów biurowych
- zakup kurtyny świetlnej Led200 
-zakup środków czystości
- zakup środków BHP
- zakup czajnika
- zakup szafek
- zakup aparatu fotograficznego
- zakup komputera z oprogramowaniem
- zakup energii
- wydatki na nagrody oraz organizację konkursów promujących działalność Biblioteki
- odpis na ZFŚS
- podróże służbowe
- zakup biletów do kina w ramach projektu FRSI środki własne
- zakup materiałów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania placówek

7.174.00
1.464.00
603.00

2.701.00
919.00
353.00
751.00
145.00
306.00

2.299.00
5.601.00
7.468.00
1.229.00
4.815.00

276.00
582.00

3.259.00

W zakresie usług zrealizowano wydatki na kwotę 
z tego wydatkowano na:

10.052,00

- usługi zdrowotne
- usługi telekomunikacyjne kwotę
- monitorowanie budynku Filii w Mniszku
- wywóz nieczystości
- obsługę informatyczną
- konserwację gaśnic, ksero, monitoringu
- okresowa opłata licencyjna programów Xpertis
- szkolenie pracowników

365.00
1.637.00
2.214.00

454.00
1.826.00
1.125.00
1.661.00

770.00

Na koniec 2019 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Wolanowie oraz Filii w Mniszku 
zatrudnionych było 6 osób, łącznie w wymiarze 4,03 etatu.



W 2019 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Wolanowie i Filii Bibliotecznej 

w Mniszku zanotowano 775 czytelników, odpowiednio 557 zapisanych w GBP w Wolanowie oraz 

218 w Filii w Mniszku. Łącznie czytelnicy odwiedzili biblioteki 6889 razy. W 2019 roku 

w bibliotekach udostępniono oraz wypożyczono 14430 zbiorów na zewnątrz oraz 1490 zbiorów na 

miejscu, w tym 775 czasopism. Użytkownikom korzystającym z czytelni GBP w Wolanowie oraz 

Filii w Mniszku na miejscu, czyli korzystających z księgozbioru podręcznego, czasopism oraz 

czytelni internetowej udzielono 711 informacji.

Ogółem księgozbiór w bibliotekach liczy 30619 woluminów i 47 audiobooków. W 2019 roku do 

bibliotek przybyło 590 nowych pozycji książkowych oraz 1 audiobook, w tym odpowiednio 417 

pozycji do GBP w Wolanowie oraz 173 pozycji do Filii w Mniszku.

Gminna Biblioteka Publiczna w Wolanowie oraz Filia w Mniszku mają charakter publiczny, służą, 

więc 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 za pomocą platformy IBUK 

Libra, co daje nowe możliwości naszym czytelnikom, umożliwiając dostęp w każdym dowolnym 

miejscu do kilkutysięcznych tytułów publikacji naukowych, popularnonaukowych ze wszystkich 

dziedzin wiedzy a także beletrystyki.

Koszty konsorcjum pokrywa w dalszym ciągu Starostwo Powiatowe.

Księgozbiór wirtualnej czytelni liczy kilka tysięcy elektronicznych publikacji specjalistycznych, 

naukowych, popularnonaukowych oraz beletrystycznych —  wydanych 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 I połowie 2019 roku prowadziła działalność kulturalno-oświatową 

oraz edukacyjną, współpracując z tutejszym instytucjami tj. szkoły, stowarzyszenia, poprzez 

organizowanie wystaw malarskich, historycznych a także tematycznych, konkursów czytelniczych 

oraz recytatorskich, prowadzenie lekcji bibliotecznych dla dzieci itp.

Styczeń

- 17 stycznia odbyło się kolejne spotkanie z cyklu „innowacje pedagogiczne” dla przedszkolaków, 

przygotowane przez Gminną Bibliotekę Publiczną oraz Gminne Centrum Kultury w Wolanowie. 

„Magiczny Świat bajek”, tym razem zawitał do dzieci z przedszkola w Wolanowie. Wszystko za 

pomocą inscenizowanej bajki, pt. „Smerfy w poszukiwaniu Smerfetki”. Celem spotkań 

jest utrwalenie nawyku kontaktu z książką, rozwijanie pamięci, języka oraz wyobraźni, a także 

zapoznanie dzieci z lekturą. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem wśród 

przedszkolaków, które zakończyło się zaproszeniem na kolejne spotkania.

- Hasło tegorocznych ferii zimowych (28.01 -  8.02.2019) w Gminnej Bibliotece Publicznej 

w Wolanowie oraz Filii w Mniszku brzmiało "Czy to bajka, czy nie bajka". Program skierowany 

był do dzieci oraz młodzieży z Gminy Wolanów. Głównym zadaniem było kształtowanie 

przyjaznego stosunku dzieci do całego świata oraz integrowanie poprzez zabawę. 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. Wizyty dzieci 

w bibliotekach podczas ferii nie tylko opierały się na wspólnym czytaniu, ale również na wykazaniu 

się umiejętnościami w grach edukacyjnych, ąuizach oraz konkursach.

Zajęcia w bibliotekach to:

o "Uroczy świat Pani Zimy". Celem zajęć była zabawa literacko -  plastyczna, 

polegająca na głośnym czytaniu wybranej przez dzieci bajki oraz jej ilustrowaniu. 

Dzieci bardzo poważnie podeszły do wyznaczonych zadań, na koniec każde dziecko 

otrzymało słodki podarunek.

o "Zimo baw się z nami". Zajęcia te miały na celu integracje dzieci poprzez zabawę. 

W tym dniu w bibliotekach odbyły się mini konkury, gry i zabawy przy muzyce. 

Każde dziecko wyszło z biblioteki uśmiechem na twarzy.



o „Przy stoliku”. Zajęcia te miały na celu rozwijanie zdolności, wrażliwości, wyobraźni 

oraz twórczej inicjatywy dziecka, pomysłowości, a przede wszystkim wiary we własne 

siły. W tym dniu każde dziecko robiło dla siebie pamiątkę z ferii -  zimowy pejzaż.

Najaktywniejsi uczestnicy zajęć zimowych byli obdarowywani zakładkami do książek, notesikami 

oraz słodkim poczęstunkiem. W okresie ferii biblioteka ogłosiła konkurs na „Najaktywniejszego 

czytelnika ferii 2019 roku”. Zakończenie ferii oraz rozstrzygnięcie konkursu miało miejsce 

8 lutego. Dzieci odbierające nagrody, przybyły do biblioteki wraz z rodzicami.

Luty

- Walentynkowa półka książek -  to tytuł akcji zorganizowanej przez wolanowskie bibliotekarki. 

Celem akcji było zachęcenie młodych i pełnoletnich osób do czytania, lecz nie jakichś opowieści, 

ale historii pełnych miłości, wzruszeń, z domieszką bólu, smutku i oczywiście szczęśliwych 

zakończeń. Dlatego z okazji Walentynek w GBP w Wolanowie bibliotekarze dla czytelników 

wyeksponowali regał z książkami o miłości, jak i “serduszko niespodzianka”. Każdy, kto 

wypożyczył książkę otrzymał serduszko z cytatem.

Marzec

- „Kobieta z książką w malarstwie” to tytuł wystawy zorganizowanej z okazji Dnia Kobiet 

w Gminnej Bibliotece Publicznej w Wolanowie. Na ekspozycji znalazły się zdjęcia dzieł wielkich 

artystów przedstawiające kobietę z książką. Wystawę można było podziwiać przez cały miesiąc.

-Co roku 8 marca obchodziliśmy uroczysty Dzień Kobiet połączony z rozstrzygnięciem konkursu 

„Najlepszy Czytelnik Roku”. Od kilku lat Biblioteka w Wolanowie prowadzi inicjatywę 

wyłonienia i zaprezentowania osób najbardziej oczytanych. Staje się tradycją podsumowanie 

czytelnictwa za miniony rok w Dniu Kobiet, ponieważ najaktywniejsi czytelnicy biblioteki to 

kobiety. Przy kawie i słodkim poczęstunku były życzenia, rozmawiano nie tylko o ulubionych 

książkach, autorach, nawykach czytelniczych, ale nie zabrakło również dowcipów i humorów - 

przeważnie o kobietach. Stosownie do tradycji rozdano symboliczne tulipany wszystkim Paniom, 

Laureatki konkursu otrzymały drobne upominki wraz z gratulacjami. Spotkaniu towarzyszyła 

wystawa pn. „Kobieta w malarstwie”.

- Od 15 marca w wolanowskiej bibliotece można było podziwiać wystawę prac Małgorzaty 

Wólczyńskiej. To już kolejna wystawa tej malarki w wolanowskiej bibliotece. W ekspozycji można 

zobaczyć piękne, barwne obrazy, bijące przyjemną dla odbiorcy pozytywną energią, które łączy 

świetne wyczucie światła wychwycone przez autorkę, a także umiłowanie do kwiatów. Wystawa 

cieszyła się dużym zainteresowaniem.



Kwiecień

- Od 1 kwietnia w Filii w Mniszku, można było podziwiać wystawę książek dla dzieci, które 

najchętniej są wypożyczane i czytane przez najmłodszych czytelników. Wystawa została 

przygotowana w związku ze Światowym Dniem Książki dla dzieci.

- W dniu 26 kwietnia odbył się Turniej Czytelniczy „W świecie baśni H.Ch. Andersena”, 

zorganizowany z okazji Światowego Dnia Książki. Organizatorami konkursu byli Gminna 

Biblioteka Publiczna oraz Gminne Centrum Kultury w Wolanowie.

W zmaganiach wzięły udział cztery drużyny z klas IV w składzie po 8 osób, reprezentujące szkoły 

z terenu Gminy Wolanów. Uczestnicy rywalizowali w czterech konkurencjach, które wymagały od 

nich bardzo dobrej znajomości baśni H. Ch. Andersena oraz życiorysu duńskiego pisarza. 

Konkurencje były różnorodne, uczestnicy musieli rozwiązać krzyżówkę na czas, odpowiadać na 

losowo wybrane pytania, odgadnąć tytuły bajek na podstawie fragmentu lub rekwizytu oraz musieli 

pochwalić się grą aktorską w konkurencji - kalambury. Poziom był bardzo wysoki i wyrównany. 

Ostatecznie 1 miejsce zajęła Publiczna Szkoła Podstawowa w Wolanowie. Wszyscy uczestnicy 

konkursu otrzymali dyplomy oraz coś słodkiego.

- Z okazji Światowego Dnia Książki, pani bibliotekarka odwiedziła przedszkolaków z SPP 

w Wolanowie. Przygotowała dla nich baśń o przeuroczej Calineczce. Celem spotkania było 

rozbudzenie zainteresowania książkami, wzbogacanie słownictwa i pobudzanie wyobraźni. 

Bibliotekarka zaprosiła dzieci do biblioteki i zachęcała do czytania książek.

Maj

- 2 maja obchodzony jest Dzień Flagi, dzień później Święto Konstytucji 3 Maja, dlatego Gminna 

Biblioteka Publiczna w Wolanowie przygotowała fotogazetkę z najważniejszymi informacjami.

- 9 maja w wolanowskiej bibliotece odbyło się pierwsze spotkanie z cyklu „Czwartkowe spotkania 

przy stoliku”, z czytelniami. Zapoczątkowane spotkania mają pokazać, że biblioteka jest miejscem 

bezpiecznym, otwartym na każdego czytelnika, gdzie każdy chętnie spędza wolny czas ze 

znajomymi. Pierwsze organizacyjne spotkanie minęło w miłej i przyjaznej atmosferze. Przy kawie 

i pysznym cieście, czytelnicy poznali wstępny plan dalszych spotkań oraz przedstawili swoje 

ewentualne pomysły.

- W maju Gminna Biblioteka Publiczna w Wolanowie zakwalifikowała się do projektu 

„O finansach ...w  bibliotece”, który jest adresowany do osób 50+. Projekt rusza w drugiej połowie 

września.

- Patronem roku 2019 został Gustaw Herling-Grudziński. 20 maja 2019 r. minęło 100 lat od urodzin 

jednego z najwybitniejszych pisarzy polskich XX wieku. Dlatego Gminna Biblioteka Publiczna 

w Wolanowie przygotowała ekspozycję ukazującą sylwetkę autora „Inny Świat”.



Czerwiec

- Z okazji Dnia Dziecka, wolanowska biblioteka zaprosiła radomskiego pisarza Pana Wojciecha 

Krupę. W spotkaniu brały udział dzieci z klas Ilb oraz Illb z PSP w Wolanowie wraz z opiekunami. 

Pisarz zaprezentował fragmenty swoich utworów, zachęcając w ten sposób do ich przeczytania. 

Dzieci aktywnie uczestniczyły w spotkaniu, tym bardziej, że wywiązała się niezwykle żywa 

dyskusja z pisarzem. Padło mnóstwo pytań, na które Pan Wojciech udzielał wyczerpujących 

odpowiedzi. Atmosfera spotkania była bardzo miła i wesoła. Mali goście z przyjemnością 

wsłuchiwali się w poezję Pana Wojciecha, który nie omieszkał na koniec ich pochwalić za 

aktywność, zdyscyplinowanie i rzeczowość w zadawanych pytaniach. Na zakończenie spotkania 

uczestnicy otrzymali zakładki do książek oraz coś słodkiego.

- W związku z tygodniem czytania, który obchodziliśmy od 1-9 czerwca, przedszkole 

w Wolanowie odwiedziła bibliotekarka z Gminnej Biblioteki Publicznej w Wolanowie. Pani Danuta 

przyniosła ze sobą kilka książeczek, z których dzieci wybrały bajkę “Kogucik Ziutek na 

Mazurach”. Pani bibliotekarka zwracała uwagę dzieci na poznawcze walory książek, sytuacje 

humorystyczne, kolorowe ilustracje. Zachęcała przedszkolaki do czytania książek. W ramach 

podziękowania dzieci wręczyły wcześniej przygotowany upominek.

- 13 czerwca obchodzimy Ogólnopolskie Święto Wolnych Książek, które opiera się na założeniu, 

że literaturę należy rozpowszechniać. Książki powinny podróżować, krążyć z rąk do rąk, by mogły 

żyć i spełniać swoje zadanie. Dlatego w tym roku wolanowska biblioteka przyłączyła się do akcji 

i stworzyła taką półkę u siebie. Akcja cieszy się dużym zainteresowaniem wśród naszych 

czytelników

- Wiek przedszkolny jest doskonałym okresem do rozbudzania zainteresowań czytelniczych, 

dlatego Biblioteka w Wolanowie dostała zaproszenie od Pań z Przedszkola Publicznego 

nr 19 z Oddziałami Integracyjnymi w Radomiu, by przybliżyć przedszkolakom zawód 

bibliotekarza. Panie bibliotekarki w przystępny sposób przedstawiły zasady wypożyczania książek 

oraz korzystania z zasobów biblioteki. Ponadto przywiozły ze sobą mnóstwo ciekawych 

i kolorowych książek, które dzieci mogły obejrzeć. Przedszkolaki zapoznały się także z wyglądem 

karty czytelnika, dowiedziały się jak należy dbać o książki. Miały przyjemność wysłuchać czytaną 

przez panią bibliotekarkę bajeczkę pt. Calineczka. Na zakończenie spotkania w ramach 

podziękowania za zaproszenie dzieci otrzymały upominek w postaci zakładek do książek, coś 

słodkiego oraz kilka książek do swojej biblioteczki. Natomiast przedszkolaki w podziękowaniu dla 

Pań bibliotekarek przygotowały ciekawy występ artystyczny.

- Jak co roku, Gminna Biblioteka Publiczna w Wolanowie przygotowała wakacyjne zajęcia dla 

dzieci z Gminy Wolanów. Podczas zajęć było można sporo się nauczyć, ciekawie i wesoło spędzić 

czas, jak również spotkać się ze swoimi rówieśnikami. Podczas wakacji Biblioteka ogłosiła konkurs



na „Najaktywniejszego Czytelnika Wakacji 2019”. Konkurs był adresowany do dzieci oraz 

młodzieży w wieku do 18 lat, Gminy Wolanów. Biblioteka wyróżniła oraz nagrodziła 5 osób, które 

przeczytają najwięcej książek oraz będą aktywne w bibliotece. Podsumowanie wakacji oraz 

rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło 30 sierpnia 2019 roku.

Wrzesień

- 4 września w ramach współpracy z Uniwersytetem Trzeciego Wieku, wolanowska biblioteka 

zaprosiła na spotkanie autorskie - Panią Ulę Kowalczuk gawędziarkę, opowiadaczkę historii 

i anegdot, miłośniczkę języka polskiego i koni.

Te dwa, z pozoru odległe tematy połączyła w swojej książce pt. "Koń, jaki jest, każdy widzi - czyli 

alfabetyczny zbiór 300 konizmów", której treścią są przysłowia, porzekadła i różnego rodzaju 

wyrażenia istniejące w języku polskim a związane z końmi.

Autorka udowadnia, że język polski jest nie bez powodu nazywany skarbnicą kultury, bowiem 

wiele obyczajów i przekonań przodków zachowało się właśnie w nim, choć często nie zdajemy 

sobie z tego sprawy.

Spotkanie odbyło się w bardzo miłej i przyjemnej atmosferze, na pamiątkę pisarka rozdała hufnale, 

a Uniwersytet Trzeciego Wieku dostał podkowę na szczęście.

Dla wszystkich uczestników było to spotkanie pełne wrażeń, które na długo pozostanie 

w pamięci.

- 7 września odbyła się coroczna akacja „Narodowe Czytanie 2019”. Już po raz ósmy 

w ramach akcji Narodowe Czytanie czytaliśmy w całej Polsce wybitne utwory należące do kanonu 

naszej literatury. W tym roku był to zbiór zatytułowany Nowele polskie.

Jest to wybór tekstów, których wspólnym mianownikiem jest polskość w połączeniu z treściami 

uniwersalnymi, refleksją nad człowiekiem i społeczeństwem. Ich zwięzła forma idzie w parze 

z mistrzostwem stylu i plastycznością, która pozostawia w umysłach czytelników niezapomniane 

wrażenia. Takie właśnie są utwory Marii Konopnickiej, Elizy Orzeszkowej, Bolesława Prusa, 

Władysława Stanisława Reymonta, Henryka Rzewuskiego, Brunona Schulza, Henryka 

Sienkiewicza i Stefana Żeromskiego.

Są to dzieła niepowtarzalne i -  mimo niewielkich rozmiarów -  doniosłe.

Narodowe Czytanie w Wolanowie nie tylko przypomina co roku ważne utwory literatury polskiej, 

ale także integruje społeczeństwo.

- 23 września, wolanowska biblioteka miała przyjemność gościć znaną tłumaczką z języka 

czeskiego, słowackiego i autorką książek dla dzieci- Panią Marię Marjańską-Czernik.

W spotkaniu uczestniczyli uczniowie z klasy drugiej oraz trzeciej Publicznej Szkoły Podstawowej 

w Wolanowie.



Podczas spotkania uczestnicy mieli okazję poznać pracę tłumacza oraz porozmawiać z pisarką

0 swoich ulubionych bajkach, rozwiązywać zagadki, a przede wszystkim poznać bohaterów 

opowieści pt. "Chłopiec i pies" oraz "Wypożyczalnia babć”.

Spotkanie sfinansowano ze środków Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu, w ramach 

pełnienia funkcji ponadlokalnej (biblioteki powiatowej).

Październik

- 5 października wolanowska biblioteka po raz pierwszy przyłączyła się do akcji Noc Bibliotek, 

która przebiegała pod hasłem „Znajdźmy wspólny język”. W bibliotece odbyły się wyjątkowe 

zajęcia dla dzieci, między innymi: czytanie bajek Pani Ewy Nowak i Pana Wojciecha Widłaka, 

granie w gry planszowe. Uczestnicy zajęć mieli okazję obejrzeć animowany film 

pt. „Ptyś i Bill”, który powstał na podstawie komiksu Jeana Roba. Dla dorosłych czytelników 

odbyło się spotkanie z Grażyną Jeromin -  Gałuszką. W naszej bibliotece książki pani Grażyny są 

bardzo poczytne a spotkanie z nią było wielkim przeżyciem. Przez cały czas spotkania była 

wymiana zdań na temat bohaterów jej twórczości. Każdy z uczestników miał swoją ulubioną 

bohaterkę. Nasze spotkanie przebiegało w miłej atmosferze przy gorącej herbatce lub kawie 

z dobrym ciachem.

Spotkanie z pisarką sfinansowano ze środków Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu, 

w ramach pełnienia funkcji ponadlokalnej (biblioteki powiatowej).

- 23 października, wolanowska biblioteka gościła autorkę powieści dla młodzieży, wierszy

1 opowiadań dla dzieci i dorosłych- Panią Joannę Jagiełło. Autorka znana jest z takich utworów jak 

m.in. „Kawa z kardamonem”, „Mleko z miodem” czy „Czekolada z chili”. W spotkaniu wzięli 

udział uczniowie z klas czwartych Publicznej Szkoły Podstawowej w Wolanowie.

Pisarka w swoich książkach ukazuje ciekawy obraz współczesnego młodego pokolenia. Pisze 

o tym, co dla młodych ludzi jest ważne, jakimi wartościami kierują się wżyciu i o ich marzeniach. 

Spotkanie sfinansowano ze środków Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu, w ramach 

pełnienia funkcji ponadlokalnej (biblioteki powiatowej).

- 24 października odbyła się kolejna wystawa naszej lokalnej malarki Leny Faliszewskiej. Można 

było podziwiać: jesienne krajobrazy, miasta, kobiece twarze oraz kwiaty. Wystawa, jak co roku 

cieszy się wielkim zainteresowaniem.

Listopad

W czwartek 14 listopada odbył się finał konkursu poezji patriotycznej, 

pn. „Polska -  moją ojczyzną”. Celem konkursu było wspieranie dzieci i młodzieży 

w poznawaniu klasyki polskiej literatury, rozwijanie zainteresowań czytelniczych, poprawnej 

wymowy oraz umiejętności recytatorskich i interpretacyjnych, a także kształtowanie postawy 

patriotycznej. Ponadto wyszukiwanie i rozwijanie talentów wśród dzieci i młodzieży poprzez



zachęcanie do podejmowania prób tworzenia własnych interpretacji treści utworów i stwarzanie 

możliwości prezentacji przed publicznością -  co nie jest łatwe.

Zgodnie z regulaminem konkursu recytatorzy oceniani byli w dwóch kategoriach wiekowych: 

w 1 wystąpiły dzieci z klas IIl-Y, w II z klas VI-VIII. Wszyscy uczestnicy reprezentowali bardzo 

wysoki poziom i doskonale poradzili sobie z doborem repertuaru oraz interpretacją swoich wierszy.

- 22 i 23 listopada 2019 r. odbyły się VII Radomskie Targi Wydawnictw Regionalnych 

w Radomiu, podczas których Gminna Biblioteka Publiczna w Wolanowie zaprezentowała pozycję 

dokumentującą historię naszej gminy oraz książki lokalnych twórców.

Publikacje te spotkały się z zainteresowaniem zwiedzających, szczególnie osób, których życiorys 

powiązany był z Gminą Wolanów.

Radomskie Targi Wydawnictw Regionalnych to nie tylko okazja do zapoznania się z nowościami 

wydawnictw regionalnych, ale także doskonała okazja do spotkania z pisarzami i autorami.

- 25 listopada z okazji „Światowego Dnia Pluszowego Misia” wolanowska biblioteka zaprosiła 

zorganizowała dla najmłodszych spektakl pt. „Bajkowy świat mojego misia”.

W spektaklu wystąpili aktorzy teatru "EDU-ARTIS" z Krakowa. Artyści wcielając się w różne 

postacie z bajek bawili się wraz z dziećmi, przenosząc je do magicznego świata.

Wszystkie dzieci były bardzo zainteresowane i żywo reagowały na przygody bohaterów.

Przygody Misia i Margolci oraz wyprawa do biblioteki na długo pozostaną dzieciom w pamięci. 

Grudzień

- 2 grudnia odbyło się podsumowanie udziału Gminnej Biblioteki Publicznej w Wolanowie 

w 6. edycji projektu „O finansach w bibliotece”

Projekt "O finansach... w bibliotece" był realizowany we współpracy z Narodowym Bankiem 

Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej. Realizatorem projektu jest Fundacja Rozwoju 

Społeczeństwa Informacyjnego, a jego założenia są zgodne z celami Programu Rozwoju Bibliotek. 

Celem projektu było zwiększenie umiejętności korzystania z usług finansowych w tym 

z bankowości elektronicznej dostępnej w Internecie oraz wyposażenie w wiedzę pomocną 

w wyszukiwaniu informacji ekonomicznych, szczególnie przydatnych wżyciu codziennym.

W wolanowskiej bibliotece kurs prowadzony był na poziomie podstawowym przez bibliotekarki 

Danutę Żuchowską i Hannę Siarę.

Szkolenia trwały od 10 października do 6 listopada.

W czasie pięciu spotkań trwających trzy godziny, uczestnicy kursu doskonalili swoje umiejętności 

w zakresie świadomego i bezpiecznego korzystania z elektronicznych usług finansowych 

Na zakończenie spotkań uczestnicy otrzymali certyfikaty ukończenia kursu.

- 03 grudnia 2019 roku dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Wolanowie

- p. Magdalena Sikorska i pracownik Filii Biblioteczne w Mniszku - p. Barbara Sadownik zawitały



do uczniów z klas O-III w PSP w Mniszku, by podziękować za współpracę łączącą obie instytucje. 

Uczniowie z tych klas z okazji Dnia Święta Misia wykonali własnoręcznie prace plastyczne, które 

znalazły się na wystawie w filii bibliotecznej w Mniszku, poświęconej Pluszowemu Misiowi. 

Każdy wychowawca otrzymał dla swoich dzieci słodycze i pamiątkowe książki, które wspólnie 

uczniowie będą czytać na zajęciach. Cieszymy się, że wieloletnia współpraca między tymi 

instytucjami zaczyna się już od najmłodszych lat.

Wszystkim uczniom oraz ich opiekunom serdecznie dziękujemy!

- W drugiej połowie grudnia w bibliotece można było podziwiać wystawę kart 

bożonarodzeniowych ze zbiorów czytelników, biblioteki i Urzędu Gminy w Wolanowie.

Wydatków inwestycyjnych w 2019 roku nie planowano i nie realizowano.

Stan należności i zobowiązań jednostki na dzień 31.12. 2019r. 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 31.12.2019 roku nie wystąpiły. 
Zobowiązania za ten okres nie wystąpiły.
Stan środków pieniężnych na koniec 2019 r. wyniósł kwotę Ozł.

p.o. D Y R E K T O R  
jrninnefBTŁjliotejćl Publicznej

S n T O r *
Magdalena Sikorska


