
Sprawozdanie opisowe GBP w Przyłęku za rok 2014 

 

Stan środków obrotowych na koniec roku 2014 wynosił 21 184 zł 12 gr . 

Stan należności na dzień 31.12.2014 wynosił 0,00 

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2014 wynosił 7292 zł 71 gr, wymagalnych 0,00 zł. 

Przychody osiągnięte przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Przyłęku w 2014 wyniosły 2 297 060 zł 47 gr , 

czyli 100 % planu. 

 Dotacja podmiotowa UG  250 000 zł 

 Dotacja celowa UG  400 000 zł 

 Dotacja celowa z budżetu państwa  na budowę biblioteki 1 600 000,00 zł 

 Refundacja kosztów zatrudnienia PUP 3 782 zł 08 gr 

 Wpłaty od użytkowników 906 zł 60 gr 

 Dotacja z Fundacji Orange 1 390 zł 28 gr 

 Dotacja z BN 12 450 zł Priorytet I 7950,00 zł , Priorytet II 4500,00 

 Dotacja celowa LEADER 10 131 zł 51 gr (zwrot za działania w roku 2013) 

 Grant Fundacji Inicjatyw Społeczno Ekonomicznych 4 400 zł 

 Grant Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę” 9 000 zł 

 Dotacja z Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich 5 000 zł 

 

Na planowane koszty 2 308 019 zł 96 gr wykonano kwotę 2 286 835 zł 84 gr tj. 99,08% realizacji planu. 

Koszty majątkowe wyniosły 2 000 000 zł realizacja inwestycji budowy biblioteki. Koszty bieżące 286 835 zł 

84 gr, w które składają się koszty związane z zatrudnieniem, koszty zakupów materiałów, wyposażenia, 

akcesoriów komputerowych, czasopism, koszty utrzymania obiektów, koszty zakupu zbiorów bibliotecznych, 

świadczenia pracownicze, zakup usług pozostałych i remontowych oraz inne. 

W Gminnej Bibliotece Publicznej na koniec roku 2014 stan księgozbiorów wynosił 38 662 woluminy,  

w Przyłęku 16352, w Łagowie 8982, w Grabowie 9669, w Rudkach 3659. Pod względem wielkości 

posiadanych księgozbiorów nasza gmina uplasowała się na pierwszym miejscu w powiecie zwoleńskim  

w przeliczeniu na 100 mieszkańców gminy. 

W roku 2014 przybyło 2027 książek z zakupu 1811,  w tym ze środków organizatora 901, ze środków MKiDN 

910, dary to 216 książek. Zbiory specjalne w bibliotece wynoszą 113 egzemplarzy, audiobooki 92, materiały 

audiowizualne 21. Pod względem zakupu nowości nasza gmina uplasowała się na pierwszym miejscu  

w powiecie zwoleńskim w przeliczeniu 100 mieszkańców gminy. 

Biblioteka w Przyłęku stara się poszerzać swoje zbiory o audiobooki i książki z dużą czcionka z myślą 

o specjalnych grupach użytkowników, w szczególności seniorów. Zakupiła 15 audiobooków. 

Każda placówka udostępnia nieodpłatnie komputery z dostępem do Internetu. W Przyłęku można było 

korzystać z 7 komputerów, w Grabowie i Łagowie z 2, w Rudkach działa czytelnia internetowa wyposażoną 

w 7 komputerów. 

We wszystkich placówkach wypożyczanie zbiorów odbywa się z wykorzystaniem programu 

bibliotecznego Mateusz, każdy użytkownik biblioteki może sprawdzić stan swojego konta na stronie 

internetowej biblioteki. Wszystkie placówki mają w 100% skatalogowane zbiory dostępne w katalogu on-line 

na stronie biblioteki. 



W ramach pozabudżetowych środków Gminna Biblioteka Publiczna w Przyłęku otrzymała 

dofinansowanie w ramach PROGRAMU WIELOLETNIEGO KULTURA+ PRIORYTET "BIBLIOTEKA+ 

INFRASTRUKTURA  BIBLIOTEK na kontynuowanie prac związanych z budową nowego budynku biblioteki, 

budynku gospodarczego oraz infrastruktury drogowo-prakingowej. Skorzystała z oferty Fundacji Orange  

z zakresie dotacji na finansowanie opłat za internet oraz zakupu sprzętu w placówkach posiadających 

dostęp do Internetu z Firmy Orange. Z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup 

nowości wydawniczych skorzystaliśmy z dwóch Priorytetów. Pierwszego na zakup nowości do biblioteki oraz 

drugiego zakup nowości wydawniczych zgodnie z zapotrzebowaniem szkół partnerskich.   

Biblioteka w Przyłęku w roku 2014 zorganizowała  cykl  3 spotkań autorskich dla dzieci z pisarką Ewą 

Stadtmulerr w ramach współpracy w związku z dotacją z Biblioteki Narodowej Priorytet II . 

Placówki corocznie wpisują w harmonogram swoich działań po kilka spotkań w czasie ferii zimowych  

i wakacyjnych. Zajęcia te stały się stałymi elementami nieodłącznie związanymi z naszymi placówkami. 

Podczas ubiegłorocznych ferii zimowych odbyły się po 4 spotkania w każdej placówce. Na zabawie, 

wspólnym czytaniu książek i warsztatach plastycznych dzieci przyjemnie i pożytecznie spędziły czas.  

W wakacje 2014 roku we wszystkich placówkach bibliotecznych odbywały się cykle spotkań  pod hasłem 

„Czy to słońce czy to deszcz w Bibliotece fajnie jest!!!”. Warsztaty trwały  od   początku  lipca  do  końca  

sierpnia odbywały się dwa razy w tygodniu. Oprócz corocznie organizowanych już zajęć  z papieroplastyki  

i rękodzieła na których dzieciaki wykonywały przepiękne Kule KUSUDAMA, kolorowe zakładki do książek  

i gipsowe ramki, pojawiły się inne ciekawe spotkania. Były to m.in. warsztaty z decoupage, wspólne 

tworzenie papierowego filmu animowanego stworzonego w programie Movie Maker. W trakcie naszych 

spotkań bardzo ciekawym doświadczeniem zarówno dla pań bibliotekarek, które debiutowały w roli 

reżyserów oraz dla samych „młodych aktorów” było przygotowanie przedstawienia na podstawie wiersza 

dla dzieci. Widowisko było pokazane podczas gościnnej wizyty w innej bibliotece.  Łącząc przyjemne  

z pożytecznym przeprowadziliśmy zajęcia z recyklingu – uczyliśmy się jak pożytecznie można wykorzystać 

surowce wtórne. Wakacji nie spędziliśmy, jak by się wydawało tylko w murach biblioteki. Wiele zajęć, jeśli 

tylko pogoda dopisywała odbywało się na świeżym powietrzu, np. Olimpiada gier podwórkowych,  dzięki 

której dzieci poznały gry i zabawy sprzed kilkudziesięciu lat, w które bawili się ich rodzice oraz dziadkowie.  

W ostatni wakacyjny poniedziałek zorganizowany został piknik edukacyjny „Sieciaki na wakacjach”. Pikniki 

organizowane są  w ramach ogólnopolskiej akcji przez Fundację Dzieci Niczyje i Fundację Orange, a mają 

one na celu edukowanie dzieci poprzez zabawę. W trakcie uczestnictwa w pikniku dzieci uczyły się, jak 

reagować na zagrożenia w Internecie oraz jak ich unikać. Młodzi uczestnicy oprócz zdobywania wiedzy  

z zasad bezpiecznego surfowania  po Internecie mogli wziąć udział w różnych zabawach m.in. wyścigu  

w workach i na workach, wojnie na „papierowe” pomidory itd. oraz upiec kiełbaskę na grillu lub ognisku.  

Na zakończenie wakacji odwiedził nas Największy Objazdowy Teatr Lalek w Polsce z Przysietnicy ze 

spektaklem pt.: „Kłamstwa kozy”. Przez cały okres wakacji trwał konkurs, który został ogłoszony  

w pierwszym tygodniu  lipca na „Najaktywniejszego czytelnika wakacji”. Dla jego zwycięzców biblioteka 

ufundowała bilety do kina, a Urząd Gminy w Przyłęku zapewnił transport do Kina Helios w Radomiu, który 

odbył się w październiku. 

Włączyliśmy się do ogólnoeuropejskiej kampanii „Tydzień z Internetem” oraz w akcję ogólnopolską 

Odjazdowy Bibliotekarz. 18 maja odbył się I rajd rowerowy bibliotekarzy oraz czytelników i wszystkich 

miłośników książki, biblioteki i rowerów. Rajd odbył się pod hasłem Tygodnia Bibliote : "Czytanie łączy 

pokolenia". Trasa rowerowa biegła wśród lasów, pól i łąk uczestnicy mogli przy okazji podziwiać miejscową 



przyrodę, ścieżki rowerowe urozmaicone były zagadkami, które zostały przygotowane wcześniej  

i odpowiednio oznaczone po trasie. Latem nasze biblioteki włączyły się do akcji "Wielokulturowość Jestem 

na tak!", biblioteka otrzymała książki i scenariusze do przeprowadzenia spotkań. Zajęcia miały na celu 

poznanie życia codziennego i kulturę wybranych krajów, ich tradycje i obyczaje.  

W związku z obchodami Światowego Dnia Pluszowego Misia, w listopadzie w Filii bibliotecznej w Łagowie 

odbyło się spotkanie wszystkich miłośników pluszowych maskotek. Odwiedziliśmy również maluszki z PSP w 

Babinie i w Grabowie nad Wisłą opowiadaliśmy sobie o ulubionych misiach z bajek, recytowaliśmy wiersze, 

rymowanki, i piosenki o misiu. 

W lutym odbyły się cztery spotkania dla dorosłych z cyklu „Biblioteka rozwija talenty” związane  

z papieroplastyką. Liczba uczestników przekroczyła nasze najśmielsze oczekiwania. Na warsztaty przybyły 

panie z Przyłęka, Mszadli Nowej, Łaguszowa, Rudek i Grabowa nad Wisłą, a nawet Janowca.   

Gminna Biblioteka Publiczna w ramach pozyskanego grantu FISE zorganizowała warsztaty dla kobiet  

z małymi dziećmi „Mamy poznają świat interesów”. Projekt obejmował sześć spotkań, które trwały od 

stycznia do czerwca. Podczas pierwszych zajęć panie spotkały się z doradcą zawodowym, couchem, która 

starała się wzmocnić w uczestniczkach ich potencjał.  Podczas kolejnych spotkań panie wzięły udział kolejno 

w warsztatach decoupage i tworzenia biżuterii, zasad fotografowania i obróbki zdjęć, wstawiania produktów 

na aukcje oraz prowadzenia działalności gospodarczej związanej ze sprzedażą rękodzieła. Kiedy mamy 

zajęte były uczestnictwem w warsztatach pracownice biblioteki zapewniły opiekę ich małym pociechom.  

Pod koniec lipca Gminna Biblioteka Publiczna w Przyłęku wzięła udział w festynie rodzinnym „Przyłęk nasza 

ziemia”. W bibliotecznym namiocie na uczestników festynu czekała „Mini czytelnia”, loteria z pytaniami 

związanymi z bohaterami książek oraz historii książki, krzyżówka literacko-czytelnicza, w której można było 

wygrać 4 egz. książki „Przyłęk nasza ziemia”. Jednak największym powodzeniem cieszyło się oczywiście 

malowanie twarzy.  

W ramach grantu uzyskanego ze Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich przygotowano  wizytę studyjną. 

Odwiedziło nas dwadzieścia bibliotekarek z bibliotek powiatu zwoleńskiego, z Iłży, Szydłowca, Mirowa, 

Klwowa , Borkowic, Magnuszewa i Kozienic które spotkały się, by doskonalić swoje umiejętności i poznawać 

się nawzajem. Przedstawiliśmy doświadczenia biblioteki w Przyłęku pozyskiwaniu dodatkowych środków. 

chcąc pokazać, jak radzić sobie z podstawowymi problemami, na jakie napotyka na tej drodze bibliotekarz. 

Uczestniczki miały okazję wziąć udział w krótkich warsztatach wikliniarskich. Odwiedziliśmy plac budowy 

nowej biblioteki.  

W bibliotece w Przyłęku w 2014 roku rozpoczął działalność Dyskusyjny Klub Książki. Dzięki powołanemu do 

działania DKK, mieliśmy możliwość skorzystania z opłaconego w ramach projektu spotkania z pisarką dla 

dorosłych Marią Ulatowską . Spotkanie odbyło się 05.09.2014 r. w GBP w filii w Rudkach. 

Od września rozpoczęliśmy realizację projektu „Teatr obrzędowy – przymierzem pokoleń” w ramach dotacji  

z programu „Seniorzy w Akcji” w roku 2014 zorganizowaliśmy cykl warsztatów teatralnych, przygotowaliśmy 

stroje i scenografię oraz prowadziliśmy próby dwóch obrzędów „Wianki –Noc Świętojańska” oraz „Dożynki 

przed dworem dziedzica”. 

Organizowane przez placówki wydarzenia oraz relacje z ich przebiegu zamieszczane są na stronie 

internetowej biblioteki adres www.gbp.przylek.pl oraz na portalu społecznościowym Facebook. 

Prowadzone działania kulturalne opisane powyżej stanowiły uzupełnienie naszej podstawowej działalności, 

jaką jest obsługa czytelników i osób poszukujących różnego rodzaju informacji.  

http://www.gbp.przylek.pl/


Liczba użytkowników biblioteki  w roku 2014 wyniosła 1067, w tym czytelników we wszystkich placówkach 

wynosiła 1064 osób, w Przyłęku 465, w Łagowie 223, w Grabowie 235, w Rudkach 141. Pod względem 

liczby czytelników na 100 mieszkańców gminy zajęliśmy drugie miejsce w powiecie zwoleńskim . 

Odnotowaliśmy w ciągu roku 5462 odwiedzin w bibliotece w Przyłęku, w Filii w Łagowie 2501, w Filii  

w Grabowie nad Wisłą 2174, w Filii w Rudkach 1126. 

Wypożyczenia w roku 2014 wyniosły 29 561 woluminów, w Przyłęku 11 931 , w Łagowie 6 641, w Grabowie 

6  336, w Rudkach 4653 co plasuje naszą gminę na pierwszym miejscu pod względem ilości wypożyczeń  

w przeliczeniu na 100 mieszkańców naszej gminy w powiecie zwoleńskim.  

Wszystkie zakupione i otrzymane zbiory zostały  obłożone w folię, opracowane i skatalogowane. 

W każdej placówce bibliotecznej przygotowywane są co miesiąc wystawy książek i ekspozycje oraz gazetki 

związane z świętami narodowymi, religijnymi oraz rocznicami.  

Tak duża ilość prowadzonych działań staje się przyczynkiem do przyjmowania na staż osób w ramach 

umowy z PUP  w roku 2014 były to 2 osoby. 

Przeprowadzono również II etap remontu pomieszczenia socjalnego z toaletą w Filii w Łagowie.  

Wszystkie placówki Gminnej Biblioteki Publicznej w Przyłęku  starają się sprostać wymaganiom swoich 

użytkowników poprzez gromadzenia zbiorów zgodnie z ich potrzebami oraz poprzez prowadzenie w różnych 

formach działalności  kulturalnej.  

Nasza biblioteka została nagrodzona jako najlepsza w woj. Mazowieckim wśród bibliotek gmin wiejskich, 

miejsko-wiejskich i gmin miejskich do 15 tys. mieszkańców w „Rankingu Bibliotek” przeprowadzanym po raz 

IV przez Instytut Książki i gazetę „Rzeczpospolita”. 

 

        Kierownik  

Gminnej Biblioteki Publicznej w Przyłęku 

       mgr Monika Krześniak 

Przyłęk, dnia 26 lutego 2015 r. 


