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Raport o stanie
Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Krapkowicach oraz podległych placówek za rok 2016

1. Działalność merytoryczna, sytuacja kadrowa i majątek jednostki.
Zadania Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Krapkowicach, określone w Ustawie z dnia 25 października 1991 roku,
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( Dz.U.Nr 114 poz.493 z późn.zm) oraz Uchwałą Nr XVII/281/2000
Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 27 czerwca 2000r.
Zadania główne przyjęte w/w okresie sprawozdawczym do realizacji to:
- promocja bibliotek i książek w środowisku, poprzez różnego rodzaju formy pracy z książką
- działalność czytelni internetowych we wszystkich bibliotekach
- przyjęcie zadań związanych z prowadzeniem biblioteki powiatowej zgodnie z Porozumieniem RW.3153.1.2016 z dnia
27.01.2016r
- udział w ogłoszonych przez Instytut Książki Dziedzictwa Narodowego w projektach: 1. Zakup wyposażenia do Filii Nr 1
oraz Filii dla Dzieci. 2. „Kraszewski – komputery dla bibliotek”.
- działalność Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
W bibliotekach miasta i gminy Krapkowice zatrudnionych jest 24 osób, w przeliczeniu na pełne etaty 20,5 etatu.

Wartość środków trwałych bibliotek miasta i gminy Krapkowice wynosi 4.638.500,38 w tym:
- budynek i grunty

3.000.931,54

- zespoły komputerowe z oprogramowaniem

313.731,38

- księgozbiór

878.574,17

- wyposażenie

377.589,39

- pozostałe

67.673,90

2. Analiza przychodów i kosztów za 2016 rok.
Plan finansowy przychodów i kosztów na rok 2016 został przyjęty Uchwałą Nr XIII/154/2015 Rady Miejskiej w
Krapkowicach z dnia 30 grudnia 2015r. Plan finansowy wynosił 1.485.000,00,- w tym na realizację zadań biblioteki
powiatowej 30.000,00.
Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Krapkowicach w 2016 roku uzyskała przychody z następujących źródeł:
- dotacje samorządowe

1.455.000,00

- dotacja celowa – samorząd

70.000,00

- dotacja powiatowa

30.000,00

- dotacja Biblioteki Narodowej

21.180,00

- dotacja „Kraszewski –komputery dla bibliotek”

20.857,73

- Instytut Książki „Priorytet 2 Infrastruktura bibliotek 2016-2020”

52.500,00
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- pozostałe przychody operacyjne

40.732,10

- przychody własne z działalności statutowej
w tym: - usługi ksero
- upomnienia
- wydruki

447,50
893,00
1.365,90

- usługi informacyjne

294,90

- pozostałe

103,20

RAZEM PRZYCHODY

1.693.404,33

Wykonanie przychodów ogółem do 31.12.2016r 1693.404,33.

Koszty bibliotek miasta i gminy Krapkowice w 2016 roku wyniosły 1.780.855,82.
Środki wydatkowano wg poniżej podanych kierunków:

Amortyzacja 313.489,75
- zakupione księgozbiory

3.104,50

87.641,48

- zakupione środki trwałe 225.848,27

Zakup materiałów i wyposażenia 47.150,23
- środki czystości 3.797,79
- materiały metodyczne i biblioteczne, prasa 10.864,13
- materiały biurowe 10.405,22
- materiały remontowo – gospodarcze 6.616,46
- poczęstunek, nagrody 3.616,64
- materiały dekoracyjne 3.345,38
- zakup wyposażenia 8.504,79.
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Zużycie energii 78.682,80
- energia elektryczna 22.728,73
- energia cieplna 42.395,31
- gaz 8.436,42
- woda 5.122,34

Koszty usług telekomunikacyjnych i pocztowych 10.979,78

Koszt usług obcych 72.017,31
- wywóz nieczystości, sprzątanie, wywóz śmieci 4.688,08
- monitoring 8.832,55
- czynsze, koszty użyczeń pomieszczeń 27.593,19
- konserwacja i aktualizacja p.poż i usługi kominiarskie 6.463,73
- usługi informatyczne 16.341,10
- usługi transportowe i koszty przesyłek 1.344,67
- usługi remontowe 4.802,00
- szkolenia 1.699,99
- RTV 252,00

Koszty wynagrodzeń 1.031.887,93
- wynagrodzenia osobowe 1.027.237,93
- umowa zlecenie i o dzieło 4.650,00

Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników 34.761,42
- świadczenia urlopowe 21.982,34
- ekwiwalent 11.297,08
- pozostałe 1.482,00

Składki na ubezpieczenia społeczne i F-usz pracy 180.310,27

Krajowe podróże służbowe 5.102,77
- ryczałt 4.273,99
- delegacje 828,78
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Pozostałe koszty 6.473,56
- ubezpieczenia sprzętu i mienia 6.473,56

Środki na rachunku bankowym 18.620,67

Rokowania i wnioski:
Z przedstawionego raportu wynika, że praca bibliotek miasta i gminy Krapkowice przebiegała prawidłowo i przy zachowaniu
obowiązujących norm prawnych.

Dyrektor
Maria Bartoszyńska

