Zarządze ie r 0050.29.2017
Wójta G i y Kle bów
z dnia 29 marca 2017r.

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnych Instytucji
Kultury za 2016 rok.

Wójt G i y Kle ów wyko ują o owiązek wy ikają y z art.
ust. pkt. ustawy z dnia
sierp ia
roku o fi a sa h pu li z y h Dz.U. z
r. poz.
ze z . , zarządza o
astępuje :
§ 1.
Przedstawia się Radzie Gminy Klembów sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Gminnych instytucji Kultury za rok 2016, stanowiących załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2.
Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy
/-/ Rafał Mathiak

Gminny Ośrodek Kultury w Klembowie
przedkłada informację o przebiegu
wykonania planu finansowego
za 2016 rok.
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INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTRUY W KLEMBOWIE ZA 2016 ROKU.

OŚRODEK KULTURY Dz.921 rozdz.921109
Gminny Ośrodek Kultury w Klembowie prowadzi działalność w zakresie upowszechniania
kultury na podstawie Statutu Gminnego Ośrodka Kultury nadanego uchwałą Rady Gminy
Klembów.
I KADRA

W okresie sprawozdawczym Gminny Ośrodek Kultury w Klembowie zatrudniał pięciu
pracowników:
•

jeden etat – dyrektor;

•

1/2 etatu – sprzątaczka;

•

dwa etaty – instruktor i pracownik biurowy (jedna osoba zatrudniona na zastępstwo);

•

1/3 etatu – instruktor artystyczny;

Zatrudnione są też na stałe dwie osoby na umowę zlecenia.

II DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA

1.

Stałe formy pracy kulturalno -wychowawczej:

•

zajęcia świetlicowe;

•

nauka na instrumentach klawiszowych;

•

zajęcia plastyczne – malarstwo w GOK-u

•

zajęcia plastyczne w świetlicy wiejskiej w Pasku

•

Klub motyli książkowych

str. 2

•

zumba dla dorosłych

•

kurs tańca dla dzieci 4-8 lat

•

spotkania Klubu Seniora „Przystań”;

•

nauka języka angielskiego

•

zajęcia rękodzielnicze w GOK-u

•

zajęcia wokalno – muzyczne

•

warsztaty teatralne

•

MathRiders

III BUDŻET
Zestawienie tabelaryczne z wykonania przychodów i kosztów za 2016 r. Gminnego
Ośrodka Kultury w Klembowie
Przychody
Konto

Treść

Plan

Plan po
zmianach

Wykonanie

%
wyk.

700

Przychody z działalności
statutowej

15 000,00

29 300,00

29 047,87

99,14

740-01

Dotacja z budżetu gminy

390 000,00

390 000,00

389 986,17

100,00

740-02

Dotacja Projekt Inicjatywy 2016

0,00

7 820,00

7 820,00

100,00

740-03

Dotacja Projekt Czy znasz swój las

0,00

4 000,00

4 000,00

100,00

740-05

Dotacja Projekt Inicjatywy 2016
cz. 2

0,00

22 000,00

22 000,00

100,00

750

Przychody z tyt. dopisanych
odsetek do rachunku bankowego

500,00

90,00

82,09

91,21

760

Pozostałe przychody operacyjne

50,00

1 800,00

1 800,00

100,00

405 550,00

455 010,00

454 736,13

99,94

Razem
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Koszty
Konto

Treść

Plan

Plan po
zmianach

Wykonanie

%
wykonania

401

Zużycie materiałów i
energii

80 000,00

93 637,76

93 637,03

100,00

402

Usługi obce

80 000,00

106 800,00

106 649,56

99,86

404

Wynagrodzenia

203 100,00

209 713,00

209 713,00

100,00

405

Ubezpieczenia
społeczne i inne
świadczenia

40 450,00

37 129,54

37 112,40

99,95

409

Pozostałe koszty
rodzajowe

2 000,00

2 084,00

2 070,10

99,33

080

Środki trwałe w
budowie

0,00

5 645,70

5 645,70

100,00

Razem

405 550,00

455 010,00

454 827,79

99,96

W 2016r. została też opłacona kaucja zwrotna w wysokości 1 000,00zł. za użytkowanie
serwera HD Kina za Rogiem.
Dnia 29.03.2016 dokonano zwrotu nadpłaty – różnica między fakt. prof. a oryginałem faktury
– kwota 0,03 zł.
W 2016 roku zakupiono klimatyzator ze środków z działalności statutowej.
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2016 r. Gminnego Ośrodka Kultury
w Klembowie wynosił 1 421,75 – środki do zwrotu w związku z niewykorzystaniem dotacji
za 2015 r. ( zwrot 18.01.2016)
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2016 r. Gminnego Ośrodka Kultury
w Klembowie wynosi: 0,00 złotych
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Na dzień 31.12.2016 r. Gminny Ośrodek Kultury w Klembowie nie posiada należności
wymagalnych. Należności niewymagalne wynoszą: 58,00 złotych.

Na dzień 31.12.2016 r. Gminny Ośrodek Kultury w Klembowie nie posiada zobowiązań
wymagalnych. Zobowiązania niewymagalne wynoszą: 3 632,12 złotych.
Zobowiązania niewymagalne z 2015 r. wynoszą 2 482,49 zł.

W 2016 r. na działalność Gminny Ośrodek Kultury w Klembowie poniósł następujące
koszty:
- materiały biurowe

4 550,30 zł.

- materiały do remontów i konserwacji

414,35 zł.

- materiały z Projektu Inicjatywy 2016

7 370,00 zł.

w tym: Inicjatywy 2016
Inicjatywy 2016 cz.2

2 220,00zł
5 150,00zł

- materiały pozostałe ( art. spożywcze, materiały do Kina Rogiem,
materiały do pracy w świetlicy)

21 149,78 zł.

w tym: Inicjatywy2016 cz. 2 – 1 070,48zł.
- art. na Bieg Cichociemnych
- prasa i materiały szkoleniowe

9 355,41 zł.
984,00 zł.

- wyposażenie

10 452,00 zł.

- nagrody za udział w konkursach

4 125,50 zł.

- środki czystości

2 837,93 zł.

- zużycie energii elektrycznej

14 081,63 zł.
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- zużycie gazu ziemnego

16 606,44 zł.

- zużycie wody

769,69 zł.

- artykuły do realizacji Projektu Czy znasz ten las

940,00 zł.

Razem: zużycie materiałów i energii

93 637,03 zł.

- usługi awarie

1 057,80 zł.

- konserwacje instalacji

2 461,40 zł.

- naprawy i konserwacje sprzętu

5 328,90 zł.

- abonament telewizyjny i radiowy

1 944,05 zł.

- usługi pozostałe, transportowe

5 334,49 zł.

- koszty i prowizje bankowe

35,40 zł.

- ochrona mienia i dozorowanie

2 964,30 zł.

- opłata abonamentowa Kina za Rogiem

4 077,46 zł.

- opłaty licencyjne ZAIKS

915,12 zł.

- opłaty pocztowe

113,48 zł.

- usługi pozostałe ( przedstawienia, oprawy muzyczne, wykonanie
różnych prac dot. Kina za Rogiem, pranie obrusów)
w tym: Inicjatywy 2016 cz.2

36 544,37 zł.

159,00zł

- usługi wydania czasopisma „Między Rządzą a Cienką”

27 223,60 zł.

- wywóz nieczystości

3 959,04 zł.

- opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych

3 521,15 zł.
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- usługi związane z realizacja Projektu Czy znasz swój las

3 060,00 zł.

- usługi związane z realizacją Projektu Inicjatywy 2016 cz. 2

7 950,00 zł.

Razem: usługi obce

106 649,56 zł.

- wynagrodzenia osobowe

135 803,00 zł.

- wynagrodzenia bezosobowe ( umowy zlecenia i o dzieło)
w tym: Czy znasz swój las

400,00zł

- wynagrodzenia bezosobowe Projekty
W tym: Inicjatywy 2016
Inicjatywy 2016 cz. 2

59 410,00 zł.

14 500,00 zł.
5 600,00zł
8 900,00zł

Razem: wynagrodzenia
- odpis na ZFŚS

209 713,00 zł.
3 686,54 zł.

- składki ZUS pracodawcy

29 621,48 zł.

- składki na Fundusz Pracy

2 994,38 zł.

- szkolenia

708,00 zł.

- badania lekarskie

102,00 zł.

Razem: ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
- podróże służbowe
- ubezpieczenia majątkowe

37 112,40 zł.
1 136,10 zł.
934,00 zł.

Razem: pozostałe koszty rodzajowe

2 070,10 zł.

- klimatyzator do Kina za rogiem

5 645,70 zł.
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Razem : środki trwałe

5 645,70 zł.

----------------------------------------------------------------------------------------------------Razem:

454 827,79 zł.

Sporządził : Anna Ślesicka
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Gminny Ośrodek Kultury w Klembowie
przedkłada sprawozdanie opisowe
za 2016 rok.
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INFORMACJE O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO
OŚRODKA KULTURY W KLEMBOWIE ZA I PÓLROCZE 2016 ROKU.
OŚRODEK KULTURY Dz.921 rozdz.921109
Gminny Ośrodek Kultury w Klembowie prowadzi działalność w zakresie upowszechniania
kultury na podstawie Statutu Gminnego Ośrodka Kultury nadanego uchwałą Rady Gminy
Klembów.
I KADRA
W okresie sprawozdawczym Gminny Ośrodek Kultury w Klembowie zatrudniał
następujących pracowników:
•

jeden etat – dyrektor

•

jeden etatu – instruktor i pracownik biurowy

•

½ etatu – sprzątaczka

•

1/3 etatu – instruktor artystyczny

II DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA
1. Stałe formy pracy kulturalno-wychowawczej:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zajęcia bezpłatne
zajęcia świetlicowe
zajęcia rękodzielnicze w GOK-u
zajęcia plastyczne w Świetlicy
Wiejskiej w Pasku
zajęcia plastyczne „Fabryka
Pomysłów”
Klub Motyli Książkowych
zajęcia wokalno-muzyczne
spotkania Klubu Seniora „Przystań”
warsztaty rękodzielnicze dla
dorosłych
nauka gry na instrumentach
klawiszowych

•
•
•
•
•
•

Zajęcia odpłatne
kurs tańca dla dzieci 4-8 lat
LEGO Robotyka
MathRiders
zumba dla dorosłych
język angielski
aerobik

1. Gminny Ośrodek Kultury w Klembowie prowadzi wynajem sali dla mieszkańców
Gminy Klembów na uroczystości rodzinne – za opłatą.
2. Projekcje filmów dla dzieci, młodzieży i dorosłych – Kino za Rogiem w Pasku.
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IMPREZY PLENEROWE

1. Organizacja ferii zimowych w świetlicy wiejskiej w Pasku i GOK w Klembowie:
wyjazd do Białostockiego Teatru Lalek , Gospodarstwa Agroturystycznego , zajęcia
tematyczne zorganizowane przez instruktorów , bal karnawałowy.
Koszty organizacji ferii częściowo pokrywał GOK i częściowo rodzice dzieci
uczęszczających na zajęcia.

2. Plener malarski w Woli Rasztowskiej dla dzieci z okazji Dnia Dziecka.
3. Festyn Rodzinny w Roszczepie i w Domu Św. Faustyny w Ostrówku – pomoc przy
organizacji tych wydarzeń oraz wypożyczenie sceny , nagłośnienia , sztalug itp.

4. Współorganizacja VI Biegu Cichociemnych.
5. Współorganizacja Biegu Gimnazjalistów Gminy Klembów – impreza z okazji Dnia
Dziecka.
GOK poniósł częściowo koszty (medale dla zwycięzców , woda mineralna).
6. Muzycznie pod Dębami – koncert w wykonaniu STASHKI w parku w Ostrówku oraz
Smaki Ziemi Klembowskiej wystaw miejscowych
GOK poniósł koszty koncertu wraz z jego obsługą , montażu zadaszenia ,
nagłośnienia technicznego.
7. Akcja Lato w GOK-u .
Zorganizowanie dwóch wyjazdów turystyczno- edukacyjno-rekreacyjnych :
Muzeum Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku , warsztaty obróbki kamienia , sabat
czarownic i wejście na Łysicę ,
wyjazd na baseny termalne do Mszczonowa ,
zajęcia cyrkowe i Dzień Kuglarski oraz projekcje filmowe w KzR w Pasku.
Koszty związane z akcją letnią dla dzieci z terenu Gminy Klembów poniósł GOK i
częściowo rodzice dzieci.
8. Partnerstwo w organizacji I Zlotu Starych Traktorów w Woli Rasztowskiej.
9. Koncert Muzycznie pod Dębami z Młodzieżową Orkiestrą Dętą z Tłuszcza.
10. Po raz ostatni w okresie wakacyjnym Letnie Kino pod Gwiazdami. Mieszkańcy Woli
Rasztowskiej i nie tylko obejrzeli film ,,Parszywa dwunastka’’.
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11. W ramach akcji letniej wycieczka do Karpacza 26-30 sierpnia 2016r. Całkowity koszt
pokrywali uczestnicy wycieczki.
12. Muzycznie pod Dębami z Wacławem Lachmanem. Wystąpiło Towarzystwo
Śpiewacze ,,HARFA’’. 18.09.2016r.
13. Szlakiem ciekawych miejsc w Gminie Klembów – Pierwszy Rodzinny Rajd
Samochodowy 24.09.2016r.
14. II Maraton Mikołajów odbył się 04.12.2016r. na scenie w parku w Ostrówku dla
dzieci z Gminy Klembów .Wystawa i możliwość zakupienia lokalnych produktów.

IMPREZY RÓŻNE

1. Organizacja 185. rocznicy śmierci gen. Fr. Żymirskiego.
2. Obchody Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych .
3. Spotkanie z Aleksandrą Domańską autorką książki ,,Ulica cioci Oli: Z dziejów jednej
rewolucjonistki’. Spotkanie odbyło się w świetlicy wiejskiej w Pasku.
4. Spotkanie z Tomaszem Gołębiowskim autorem książki ,,Ich życie’’. Miejscem
spotkania był Dom Św. Faustyny w Ostrówku.
5. Spotkania rękodzielnicze, warsztaty tematyczne, wycieczki i wyjazdy edukacyjnoturystyczne zorganizowane dla Klubu Seniora i dorosłych.
6. Warsztaty rękodzieła artystycznego dla dorosłych w Świetlicy Wiejskiej w Pasku.
7. Zorganizowanie koncertów i przedstawień okazjonalnych przygotowanych przez
dzieci uczęszczające na zajęcia :
koncert na Dzień Babci i Dziadka, Dzień Mamy i Taty itp.
8. Pomoc przy organizacji jubileuszu 40-lecia działalności Kola Gospodyń Wiejskich w
Roszczepie.
9. Udostępnione zostały sale w GOK-u dla Stowarzyszeń, GOPS-u, Doradztwa
Rolniczego, LGD „Równiny Wołomińskiej” i inne jednostki z terenu gminy
Klembów.
10. Wspieramy KGW i sołectwa podczas różnych imprez.
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11. Wydajemy miesięcznik „Między Rządzą i Cienką”.

12. Wyświetlamy projekcje filmowe w Kinie za Rogiem w Pasku.
13. Zorganizowaliśmy Dzień Kobiet z GOK-iem- maraton ZUMBY i aerobox oraz
projekcję filmu w Pasku specjalnie dla kobiet.
14. Tradycje Wielkanocne w GOK-u.
15. Odbywają się comiesięczne przedstawienia teatralne dla dzieci. Współpraca z
Fundacją Przytul Misia.
16. GOK zrealizował pierwszy etap projektu DOM KULTURY + INICJATYWY
LOKALNE 2016 dofinansowanego z Narodowego Centrum Kultury.
17. Trwa całoroczny konkurs fotograficzny ,,Zdjęcie do kalendarza – najpiękniejsze
miejsca w Gminie Klembów.
18. ,,Hej – Mazowsze jakie cudne’’25.10. 2016r. koncert ludowego zespołu wokalnoinstrumentalnego oraz ,,Jesienne smaki’’ przygotowane przez Klembowskich
Seniorów.
19. 11 listopada – Obchody Święta Niepodległości (msza św. w kościele oraz słodki
poczęstunek – tort).
20. Złote Gody w Gminie Klembów – współorganizacja imprezy z Urzędem Gminy.
Uroczystość z okazji długoletniego pożycia par małżeńskich.
21. ,,Koronki i kordonki’’ przedstawienie teatralne na scenie Gminnego Ośrodka Kultury
w Klembowie wystawiona przez Zespół Teatralny ,,ZYGZAK’’ z Tłuszcza.
22. Przedstawienie teatralne przygotowane przez dzieci z Roszczepu podczas trwania
warsztatów teatralnych w ramach projektu ,, Z kulturą na co dzień’’.
23. Wystawa prac plastycznych powstałych podczas projektu ,,Dzieci – Dzieciom’’ z Tuł.
24. Wystawa prac Pana Mirosława Wardaka.
25. Wigilia w Klubie Seniora.

W powyższych imprezach GOK poniósł częściowo koszty.
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KONKURSY, PRZEGLADY, FESTIWALE

1. III Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek.
2. III Gminny Przegląd Jasełek.
3. Konkurs na Palmę Wielkanocną.

4. Konkurs recytatorski Warszawska Syrenka – eliminacje gminne.
5. XVI Konkurs Poetycki ,,Cyprian Norwid –Poeta Naszej Ziemi’’-etap gminny.
6. II Gminny Konkurs Piosenki Anglojęzycznej.
7. Konkurs ortograficzny dla gimnazjalistów kl. I –etap gminny.
8. V Powiatowy Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej ,,Piosenka jest dobra na
wszystko’’- eliminacje gminne.
9. V Powiatowy Festiwal Piosenki – eliminacje powiatowe.
10. Konkurs na Kartkę Bożonarodzeniową.
11. Rozstrzygnięcie Konkursu Fotograficznego – wydanie kalendarza.

W wymienionych imprezach GOK poniósł koszty zakupując poczęstunek w formie
napojów i ciasteczek dla uczestników , nagrody oraz wynagrodzenie dla jury w
powiatowych eliminacjach V Powiatowego Festiwalu Piosenki.
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Gminna Biblioteka Publiczna
w Klembowie przedkłada informację
o przebiegu wykonania planu
finansowego za 2016 roku.

1

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KLEMBOWIE ZA 2016 ROKU.

BIBLIOTEKA Dz. 921 rozdz. 92116
I. Sieć biblioteczna.
W skład sieci bibliotecznej bibliotek publicznych naszej gminy wchodzi GBP
w Klembowie oraz dwie filie, które znajdują się w miejscowościach: Ostrówek
oraz Wola Rasztowska.
II. Kadra
W okresie sprawozdawczym Gminna Biblioteka Publiczna zatrudniała na stałe trzy
osoby na etat.
• jeden etat – dyrektor;
• jeden etat – bibliotekarz;
• jeden etat – bibliotekarz (zatrudniona na podstawie umową z UP jako osoba
bezrobotna do 30 roku życia);
Zatrudnione są też na stałe dwie osoby na umowę zlecenia.

III. Koszty

W 2016 r. Gminna Biblioteka w Klembowie poniosła następujące koszty:
- zakup księgozbiorów

17 512,74 zł.

- w tym z dotacji z BN - 7 500,00zł.
- zakup materiałów biurowych
- zakup materiałów do remontów i konserwacji

1 215,17 zł.
30,16 zł.

- pozostałe materiały

4 500,63 zł.

- zakup wyposażenia

12 556,94 zł.

- środki czystości

345,64zł.

- zużycie energii elektrycznej i gazu

388,01 zł.
2

Razem: zużycie materiałów i energii
- usługi telekomunikacyjne

36 549,29 zł.
5 546,12 zł.

- usługa wdrożenia programu

750,00 zł.

- inne usługi transportowe

397,02 zł.

- koszty i prowizje bankowe

32,20 zł.

- usługi pocztowe

120,88 zł.

- konserwacja, naprawa

563,34 zł.

- pozostałe usługi/ spektakl teatralny
- ochrona mienia i dozorowanie
Razem: usługi obce

- wynagrodzenia osobowe (w tym nagr. jubileusz. i odprawa)
- wynagrodzenia bezosobowe ( umowy zlecenia i o dzieło)
Razem: wynagrodzenia

- odpis na ZFŚŚ
- składki ZUS pracodawcy

3 082,12 zł.
615,00 zł.
11 106,68 zł.

181 591,08 zł.
26 266,00 zł.
207 857,08 zł.

3 763,12 zł.
29 816,84 zł.

- składka na Fundusz Pracy

564,46 zł.

- badania lekarskie

290,00zł.

Razem: ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

34 434,42 zł.

- podróże służbowe pracowników

335,73 zł.

- ubezpieczenia majątkowe

166,00 zł.

Razem; pozostałe koszty

501,73 zł.
3

________________________________________________________________
Razem :

290 449,20 zł.

IV. Budżet zestawienie tabelaryczne

Przychody
Konto

Treść

740-01

Dotacja budżetu
gminy

740-04

Dotacja Biblioteka
Narodowa

750

Dopisane odsetki
na rachunku
bankowym

760

Dochody z tyt.
terminowego
przekazania
podatku
Razem

Plan

Wykonanie

%
wykonania

283 064,21

99,53

7 500,00

7 500,00

100,00

1000,00

980,00

72,89

7,44

100,00

120,00

118,00

98,33

285 500,00

293 000,00

290 755,10

99,23

Plan po
zmianach

284 400,00 284 400,00

-

Koszty
Konto

Treść

Plan

Plan po
zmianach

Wykonanie % wykonania

401

Zużycie
materiałów i
energii

23 500,00

37 486,88

36 876,61

97,50

402

Usługi obce

12 100,00

11 350,00

11 106,68

97,86

404

Wynagrodzenia

203 500,00

208 600,00

207 857,08

99,64
4

405

Ubezpieczenia
społeczne i inne
świadczenia

409

Pozostałe
koszty
rodzajowe
Razem

45 400,00

35 013,12

34 434,42

98,35

1 000,00

550,00

501,73

91,22

285 500,00

293 000,00

290 449,20

99,13

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2016 r. Gminnej Biblioteki
Publicznej w Klembowie: 0,00 złotych
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2016 r. Gminnej Biblioteki
Publicznej w Klembowie wynosił 305,57 zł. Środki do zwrotu w związku
z niewykorzystaniem dotacji za 2015 r. ( zwrot 19.01.2016)
Należności niewymagalne z 2015 r. wynoszą 0,03zł.
Należności niewymagalne na dzień 31.12.2016 wynoszą 327,32zł (nadpłata za
zużycie gazu)
Nadpłata 0,03 zł. została potracona z bieżących faktur w 2016 r. ( ZGK)
Na dzień 31.12.2016 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Klembowie nie posiada
zobowiązań i należności wymagalnych.
Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2016 r. wynoszą: 21,39 zł.

Sporządził : Anna Ślesicka
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Sprawozdanie opisowe
z działalności bibliotek publicznych
za rok 2016
I.Sieć biblioteczna; status formalno-prawny
biblioteki
Gminna Biblioteka Publiczna w Klembowie jest samorządową
instytucją kultury mającą osobowość prawną, która realizuje
swoje statusowe zadania, jest ogólnie dostępna dla wszystkich
mieszkańców. Udostępnia swoje zbiory oraz różnorodne
informacje przydatne w codziennym życiu i działalności
użytkowników.
Do głównych zadań bibliotek publicznych należy:
• Gromadzenie
• Opracowanie
• Konserwacja
• Udostępnienie wiedzy ogólnej za pośrednictwem
zgromadzonych zbiorów ze wszystkich dziedzin
wiedzy
• Rozpowszechnianie czytelnictwa przez odpowiednią
działalność propagandową
• Popularyzacja zbiorów i działalności biblioteki w
środowisku lokalnym
Te wszystkie w/w zadania realizuje biblioteka głównie z
siedzibą w Klembowie przy ul. Strażackiej 8 oraz dwie filie

działające w Ostrówku i Woli Rasztowskiej. Wszystkie
biblioteki mieszczą się w lokalach samorządowych.
I.Kadra
Na stanowiskach bibliotekarskich zatrudnionych jest 5 osób (4
etaty). 3 osoby są zatrudnione w pełnym wymiarze czasu
pracy a 2 osoby pracują w wymiarze ½ etatu na umowę
zlecenie (są to bibliotekarki, które odeszły na emeryturę –
jedna w kwietniu 2016 r., druga w lipcu 2016 r.).
Jedna z osób pracująca w pełnym wymiarze czasu pracy
została zatrudniona 1 lipca 2016 r. na podstawie umowy
zawartej z Powiatowym Urzędem Pracy o zatrudnieniu
bezrobotnego do 30 roku życia (Urząd Pracy przekazuje na
refundację kwotę w wysokości 1.850zł).
Wszyscy pracownicy mają wykształcenie bibliotekarskie.
Cztery osoby legitymują się wyższym wykształceniem
bibliotekarskim ( Uniwersytet Warszawski Wydział
Historyczny, kierunek Informacja Naukowa i Nauki
Bibliologiczne), jedna osoba ma wykształcenie średnie
bibliotekarskie (Pomaturalne Studium Bibliotekarskie).
II.Zbiory biblioteczne
W 2016 do naszych bibliotek zakupiliśmy 440 książek na
kwotę 17496,35zł.
Ze środków samorządowych na zakup zbiorów wydawano
kwotę 9996,35zł, pozostałe 7.500zł pochodziło z dotacji
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W 2016 ubytkowano ogółem 1642 wol. (książki zaczytane i
przestarzałe) Klembów 278 wol., Wola Rasztowska 102 wol.,
Ostrówek 1266 wol.
Zbiory i ich struktura przedstawia się następująco:
ogółem
GBP w Klembowie
Filia w Ostrówku
Filia w Woli
Rasztowskiej

11039
6773
7458

Dla
dzieci
1611
1656
2823

Dla
dorosłych
6473
3534
3119

Lit. pop.
naukowa
2955
1583
1516

Zakupów, nowości dokonujemy w różnych źródłach w
hurtowniach, księgarniach itd. Na bieżąco śledzimy rynek
wydawniczy i „wsłuchujemy się w potrzeby czytelników”.
Wszystkie nowo wpływające zbiory są na bieżąco
inwentaryzowane, otrzymują znaki własności, są opracowane i
okładane w folię przeźroczystą.
III.Czytelnictwo. Udostępnianie.
W 2016 roku biblioteki publiczne naszej gminy zarejestrowały
ogółem … czytelników. Czytelnicy wypożyczyli ogółem ….
woluminów.

GBP w Klembowie
Filia w Ostrówku
Filia w Woli Rasztowskiej
Razem :

Czytelnicy
312
242
344
898

Wypożyczenia
4713
2500
4026
11239

IV.Sprawozdawczość i statystyka.
Wszystkie biblioteki mają obowiązek prowadzenia
dzienników bibliotek w których prowadzą statystykę: dzienną,
miesięczną i roczną (ilość odwiedzin danego dnia, ilość
zarejestrowanych czytelników, ilość wypożyczonych książek
z podziałem na strukturę wypożyczeń).
Filie na początku stycznia każdego roku przekazują do GBP
sprawozdania statystyczne i opisowe z działalności na rok
poprzedni.
Gminna Biblioteka Publiczna sporządza wymagane
sprawozdania zbiórcze, które przekazuje odpowiednio do
Rady Gminy, Biblioteki Powiatowej w Wołominie, Biblioteki
Głównej Województwa Mazowieckiego, Głównego Urzędu
Statystycznego.
V.Działalność Kulturowo-Oświatowa.
I. Ferie z biblioteką. Autokarowy wyjazd do Tłuszcza
w ramach cyklu spotkań „Poznajemy sąsiednie gminy” .
W ramach cyklu spotkań „Poznajemy sąsiednie gminy”
w czasie ferii zimowych dzieci z naszej gminy wraz z
opiekunami odwiedziły Tłuszcz. Pierwszym punktem
wyjazdu była wizyta w Miejskiej Bibliotece Publicznej.
Następnie udaliśmy się do Miodzio Wioski. Tutaj dzieci
dowiedziały się o życiu pszczół i o produkcji miodu.
Ostatnim punktem wizyty w Tłuszczu był seans filmowy.

II. Gminny Konkurs pt.” Co wiesz o gminie i
powiecie”.
Dnia 25 maja odbył się gminny konkurs pn. „Co wiesz o
gminie i powiecie”. Do konkursu zgłosiły się trzy
drużyny, czteroosobowe. Byli to uczniowie gimnazjum z
Klembowa, w skład każdej drużyny wchodziły po 2
osoby z kl. II i kl. I.
Zwyciężyła drużyna w składzie:
Weronika Marcinkiewicz z kl. IIa
Damian Arczewski z kl. IIa
Martyna Cholewińska z kl. Ia
Aleksandra Ciok z kl. Ia
Uroczyste wręczenie nagród laureatom odbyło się w
trakcie zakończenia roku szkolnego. Nagrody wręczał
Pan Wójt.
III. Gminny konkurs rysunkowy pt. „Sercem malowane
– portret mojej mamy”
Konkurs adresowany był dla uczniów kl. IV szkół
podstawowych. Na konkurs wpłynęło bardzo dużo
interesujących prac. Komisja konkursowa postanowiła
przyznać dwie pierwsze nagrody. Zdobyły je Oliwia
Rafalik z Zespołu Szkół w Ostrówku oraz Lena
Pacławska ze Szkoły Podstawowej w Dobczynie.
Uroczystego wręczenia nagród 10 czerwca dokonał pan
Wójt.

IV. Gminny konkurs czytelniczy poświęcony twórczości
Jana Brzechwy.
W 2016 roku przypada 50 rocznica śmierci klasyka
literatury dziecięcej Jana Brzechwy. Ta rocznica była
inspiracją dla GBP do zorganizowania gminnego
konkursu czytelniczego poświęconego twórczości
Brzechwy. Udział w konkursie wzięły dzieci z kl. III.
Konkurs składał się z części pisemnej i ustnej.
Poczynania dzieci oceniała 6- osobowa komisja. I
miejsce uzyskała Olga Szewczyk ze szkoły w Kruszu.
Poziom konkursu był wysoki i wyrównany w związku z
tym przyznano trzy II miejsca, uzyskali je:
Julia Kołodziejczyk ze Szkoły w Woli Rasztowskiej
Michał Jusiński ze Szkoły w Kruszu
Karolina Gradzka ze Szkoły w Woli Rasztowskiej
przyznano również trzy III miejsca, które uzyskali:
Eryk Stradowski ze Szkoły w Ostrówku
Klara Kościelniak ze Szkoły w Ostrówku
IV miejsce zdobył Bartek Ulrych ze Szkoły w
Dobczynie.

V. Noc bibliotek.
GBP po raz pierwszy wzięła udział w ogólnopolskiej
akcji „Noc Bibliotek”, która odbyła się 4 czerwca.
Rozpoczęliśmy o godz. 18.00 spotkaniem w bibliotece.
W programie spotkania było między innymi czytanie
bajek. Uczestnicy mieli okazję poznać naszą czytelniczkę

malarkę, mieszkankę Lipki p. Ewę Ciborowską, która
opowiadała o swojej pasji – malowaniu.
Noc bibliotek zakończyło ognisko i wspólne pieczenie
kiełbasek.
VI. Spotkania autorskie.
2 czerwca odwiedził naszą gminę zaprzyjaźniony z GBP
pisarz dla najmłodszych Wiesław Drabik. Pisarz spotkał
się z najmłodszymi czytelnikami ze Starego Kraszewa
oraz z Zespołu Szkół w Klembowie. W obydwu
spotkaniach uczestniczyło około 180 dzieci.
VII. Występy teatrów profesjonalnych.
Od kilku lat GBP współpracuje z Teatrem Edukacji w
Profilaktyki „Maska” z Krakowa. Tym razem teatr ten
wystawił dwa spektakle pn. „Ostatnia książka świata”.
Jeden spektakl obejrzały dzieci ze Szkoły Podstawowej w
Starym Kraszewie, drugi dzieci ze Szkoły Podstawowej
w Kruszu. Spektakl ten to baśniowa opowieść o ty, jak
dużo dobrego daje dzieciom czytanie książek.
VIII.
Lekcje bibliotecznych pn.” Poznajemy różne
zawody”.
W ramach cyklu lekcji bibliotecznych pn. „Poznajemy
różne zawody” GBP zorganizowała w I półroczu cztery
takie spotkania. Dzieci uczestniczyły w lekcjach:
„zawód nauczyciel”, „zawód bibliotekarz”, poznały pracę
strażaka i leśnika.

IX. Lekcje przysposobienia bibliotecznego.
Lekcje przysposobienia bibliotecznego systematycznie
organizuje Biblioteka w Woli Rasztowskiej. W której
sprawozdawczym odbyły się 4 takie lekcje.
X. Wieczory bajek.
Każda z bibliotek zorganizowała w czasie ferii zimowych
wieczory bajek dla najmłodszych. Czytano wierszyki
Brzechwy, Tuwima, książeczki Wiesława Drabika,
baśnie Andersena. Dzieci po wysłuchaniu tekstów
wykonywały do nich ilustracje. Najlepsze prace były
nagradzane drobnymi upominkami.
XI. Wakacje z Biblioteką.
Od 1990 roku GBP w okresie letnim organizuje
autokarowe kilkudniowe wyjazdy integracyjne.
Adresowane one są dla czytelników i sympatyków
biblioteki. W 2016 roku w dniach od 2 do 9 lipca byliśmy
w Krynicy Morskiej. W czasie pobytu nikt się nie nudził,
było plażowanie, warsztaty bursztynowe, dwie biesiady
grillowe z muzyką na żywo. Zwiedzaliśmy z
przewodnikiem Muzeum Zamkowe w Malborku,
Muzeum Stuttof w Sztutowie. Byliśmy również w
Szymbarku, w którym znajdują się liczne atrakcje
turystyczne.
XII. Narodowe Czytanie.
3 września miała miejsce piąta edycja ogólnopolskiej
akcji „Narodowe Czytanie”. Czytano „Quo Vadis” H.

Sienkiewicza. GBP podobnie jak w 2015 roku brało
udział w tej akcji. Tym razem czytanie odbyło się w
plenerze. Tradycyjnie wśród czytających był P. Wójt. Po
raz pierwszy wśród czytających znalazła się młodzież,
dzieci za Szkoły Podstawowej w Kruszu.
XIII. Gawędy o zwierzętach dla najmłodszych.
17 listopada na zaproszenie GBP przeprowadził
spotkanie z dziećmi kl. II ze Szkoły Podstawowej w
Klembowie przyrodnik – Sebastian Sobowiec.

Wszystkie ważniejsze wydarzenia z życia bibliotek, staramy
się zamieszczać na naszej stronie internetowej. Ciekawsze
wydarzenia przekazujemy również do zamieszczania lokalnej
gazecie. W gazecie i na stronie internetowej biblioteki ukazują
się również informacje o nowościach książkowych
zakupionych dla naszych bibliotek. Ta forma informacji o
nowościach budzi duże zainteresowanie wśród czytelników.

