
        Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 10/12   
                                                                  Wójta Gminy Wierzbinek z dnia  25  marca 2013roku

                                                                         w sprawie rocznego sprawozdania 
                                                                        z wykonania budżetu gminy Wierzbinek za  2012

                          SPRAWOZDANIE  ROCZNE 
Z  WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY GMINY 
WIERZBINEK W ROKU BUDŻETOWYM  2012

              Instytucja Kultury Gminy Wierzbinek została powołana Uchwałą Rady Gminy nr VIII /

49/2007  z dnia 25 czerwca 2007 r. Działalność Instytucji Kultury szerzona jest przez Gminną 

Bibliotekę Publiczną   w Wierzbinku ,filie biblioteczne w Zaryniu Kalinie ,Sadlnie i oraz świetlicę  

Zaryniu . Biblioteka jest instytucją  kultury, która wchodzi w skład ogólnokrajowej sieci  

bibliotecznej, utworzonej do realizacji własnych zadań. Środki  finansowe jakimi dysponowała  

Instytucja Kultury zgodnie z planem przychodów  zatwierdzonym przez dyrektora to :

Środki finansowe jakim dysponowała Instytucja Kultury zgodnie z planem przychodów 
zatwierdzonym przez Dyrektora  to: 
dotacja podmiotowa określona w Uchwale Budżetowej  w kwocie wykonanej
 466 908,71 zł,
Pozyskano środki  z :
 -  Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych  kwotę w 
wysokości  4 992,00 zł.
 - w ramach podpisanych umów o przyznanie pomocy na operację z zakresu małych projektów w 
ramach działania 413 –Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – z przeznaczeniem na Promocję 
lokalnej twórczości poprzez zakup instrumentów dla Gminnej Orkiestry Dętej z Wierzbinka / wzrost 
zainteresowań młodych ludzi  kulturą ,rozwój talentu artystycznego oraz upowszechnianie tradycji 
ludowej wśród mieszkańców gminy / otrzymano środki w wysokości 19 918,00 zł, oraz w ramach 
Umowy na mały projekt –Organizacja imprezy promocyjnej integrującej mieszkańców gminy 
Wierzbinek poprzez Targi Wierzby i Wikliny – promocja lokalnej twórczości poprzez organizację 
targów pozyskano środki w wysokości 25 000,00 zł.
- kwotę 6 500,00 zł pozyskano jako wsparcie finansowe na organizację imprezę Targi Wierzby i 
Wikliny oraz opłatę za reklamę.

Łączne  przychody –Instytucji kultury w roku 2012 wynosiły  523 318,71 zł które ujęto w  planie 
usług , kosztów oraz remontów  w roku 2012.
Koszty za rok 2012 wynosiły 501 841,67 zł / zgodnie z księgami rachunkowymi oraz  zeznaniem 
Cit-8 złożonym w Urzędzie Skarbowym za rok 2012.

  Z powyższej kwoty wydatkowano 381 567,35  zł na wynagrodzenia oraz pochodne dla 
pracowników oraz stażystów Instytucji Kultury  i bibliotek , na wynagrodzenia bezosobowe 
wynagrodzenia dla instruktorów zespołów ludowych  ,
      W roku 2012  zakupiono nowości wydawnicze  za kwotę 26 136,28 w tym z Biblioteki 
Narodowej za  kwotę 4 992,00 z
Zobowiązania wymagalne  i  niewymagalne  na koniec okresu sprawozdawczego nie występowały. 
Należności krótkoterminowe – 16,27 zł oraz aktywa finansowe kwota 500,00 zł.
  Działalności kulturalna Gminnej Biblioteki Publicznej w Wierzbniku wraz z filiami i świetlicą w 
Zaryniu za rok 2012 r.                                                Pracownice bibliotek włączyły się do 
przygotowania imprez gminnych m.in.-  Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 08 styczeń 2012 
roku z kwestą oraz występami artystycznymi orkiestry dętej oraz zespołów ludowych z terenu 
gminy,                                                   ,,Wspólne kolędowanie ’’ zorganizowane w świetlicy Zaryń 
10 stycznia 2012 roku. Uroczyste otwarcie świetlicy w Zaryniu – 25 luty 2012 roku. 
Udział zespołów  z terenu gminy Wierzbinek w festiwalu kultury ludowej w Koninie w dniu 27 maja 



2012 roku,                                                                                Spotkanie noworoczne w lutym  2012 
-  podczas której podsumowano pracę i osiągnięcia   w dziedzinie kultury 
Konferencji naukowej pod patronatem Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych 
Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, pod tytułem ,,Pogranicze Kujawsko-
Wielkopolskie” 26 maja 2012 roku,                                   Targów Salix – Dni Wierzbinka- 2012 
-zorganizowanie występów artystycznych Gminnej Orkiestry Dętej, Zespołów Ludowych 
-przygotowanie potraw regionalnych (ogólna degustacja) 
-dekoracji straganu gminnego ( wyroby rękodzieła )                                                            - udział 
gminnej orkiestry w XXI Przeglądzie  Amatorskich Orkiestr Dętych – Kleczew 2012 
Spotkanie z Folklorem Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej    -   1 lipiec 2012 roku, Zespół Na Swojska Nutę 
– II NAGRODA, ZESPÓŁ Kalinianki – statuetka,                  Dożynki Gminno-Parafialne w 
Morzyczynie  2 wrzesień 2012                   Spotkanie andrzejkowe -kultywowanie tradycji i 
obyczajów – biblioteka Sadlno, świetlica Zaryń
 Pracownicy   bibliotek oraz świetlicy współpracują ze szkołami lokalnymi organizacjami oraz 
stowarzyszeniami działającymi na terenie Gminy Wierzbinek, zagospodarowując czas:  wolny 
dzieci , młodzieży oraz osób starszych.  Wspólnie organizując Dzień Kobiet ,Spotkanie 
Wielkanocne ,Dzień Matki.  Dzień Dziecka                                                                 

 CELE  I  ZADANIA BIBLIOTEKI
Do szczególnego działania Bibliotek należy przede wszystkim:
- gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych, 
- udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz,
- organizowanie czytelnictwa, prowadzenie działalności informacyjnej,
- popularyzacja książek i czytelnictwa.
-udzielanie informacji  na podstawie zbiorów biblioteki tym księgozbioru podręcznego
-dbanie o sprawne funkcjonowanie sieci bibliotecznej i systemu informacyjnego na terenie gminy.
- pomaganie w doborze literatury oraz korzystania z Internetu 
-realizowanie innych zadań uzgodnionych z  Miejską Biblioteką Publiczną w Koninie oraz 
Organizatorem

2.Kadra biblioteczna 
          Na dzień 31.12.2012  zatrudnienie w Instytucji Kultury to  6 osób 

          w tym:
            1- dyrektor                                                                                          1      etat
             3.- bibliotekarzy  w filiach                                     2  i  ¾      etatu  
            1- .pracownik  świetlicy                                                                   3/4     etatu
            1- instruktor muzyczny                                                                        1     etat    W 

bibliotekach  pracują   4  bibliotekarki -  2  po  Studium bibliotekarskim , 
1 osoba  z licencjatem nie bibliotekarskim  i 1 osoba ze  średnim  
 3.Zbiory biblioteczne.
 Zbiory Biblioteczne na 31.12.2012 to  56 425 (książek)

           W 2012 roku  zakupiono 1 114 pozycji   z czego : 
literatury pięknej dla dorosłych  534
dla dzieci i młodzieży                 510 
niebeletrystycznej                         70 
w tym z dotacji Biblioteki Narodowej   223 woluminy 
Zakup na 100 mieszkańców to 14,6 woluminów . 
Dokonując zakupu nowości wydawniczych kierowano się głównie potrzebami 
czytelników .Systematycznie uzupełniany jest  księgozbiór podręczny .      
4.Stan czytelnictwa .
     Wśród czytelników najmłodszych największym zainteresowaniem cieszyły się książki z serii: 
Smerfy Ciekawe dlaczego, O Franklinie młodzież preferowała książki z serii: Plotkara  Wampiry z 
Morganville ; Powodzeniem cieszą się książki Karola Maya oraz Adama Bahdaja.
    Dorośli czytelnicy preferują książki takich autorów jak:  Paulo Coelho Nora Roberts  Daniele 
Steel, Katarzyna  Grochola, Harlan Cohen  Robert Ludlum, ,Barbara Delinsky, Shaw Patrycja. 
Maria Nurowska Graham Masterton, Stephen King 



Dużym powodzeniem cieszyła się książka  faktu Skrzywdzona ,Spisany na straty Oddaj mi moje 
Dzieci Strefa Światła ,Strefa Cienia ,Córka Nomadów 
    Literatura naukowa i popularnonaukowa w dużym stopniu jest wypożyczana przez czytelników 
dorosłych uzupełniających swoje wykształcenie.

     W bibliotekach organizowane są zajęcia  w których uczestniczą  dzieci i młodzież 
sporządzająca  wystawki  gazetki okolicznościowe.
 Zorganizowane są również wystawki okolicznościowe pt. „Kącik nowości ”  Kobiety w literaturze . 
Z okazji rocznic historycznych  i literackich sporządzono wystawki min. Krzysztofa Kamila 
Baczyńskiego Ignacego Krasickiego  Daniela Defoe Henryka Sienkiewicza  Elizy Orzeszkowej 
,Czesława Miłosza  ,Ernesta Hemingway, Tadeusza Borowskiego  Gustawa Morcinka , Stanisława 
Lema, Tadeusza  Różewicza .  Janiny  Porazińskiej  Gabrieli Zapolskiej . 
W bibliotekach  odbywają się spotkania z ciekawymi ludźmi,  współpracujemy ze szkołami 
organizacjami i  stowarzyszeniami .

5 . Upowszechnianie czytelnictwa.
Biblioteki na terenie gminy Wierzbinek  zorganizowały: 
27 form wizualnych ,  4 konkursy,  36 wystawki książek,  pozostałe  formy  to 
28 gazetek   9 plakatów, udostępniamy na miejscu  krzyżówki malowanki 
Prowadzimy dyskusje na temat czytanej literatury  zwłaszcza przeczytanych książek przez dzieci . 

DANE STATYSTYCZNE 
Zarejestrowano:  747 czytelników 
Wierzbinek – 260, Kalina  -180, Sadlno -182, Zaryń -136 
Wypożyczyliśmy na zewnątrz    16 810 
Wierzbinek – 6 042,Kalina- 4 700,Sadlno-3 867,Zaryń-2 201                                         

•    Liczba odwiedzin w bibliotekach – 4 885
                                                                                                      


