
ZARZĄDZENIE NR 222/2020 
Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki 

z dnia 31 marca 2020 roku

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2019 rok 
Miejskiego Domu Kultury w Makowie Mazowieckim oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w 
Makowie Mazowieckim

Na podstawie: art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.
U. z 2019 r., poz. 869)

Burmistrz Miasta zarządza, 
co następuje:

§1.

Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiego Domu Kultury w 
Makowie Mazowieckim za 2019 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia oraz 
sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Makowie 
Mazowieckim za 2019 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§2.

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przedkłada się Radzie Miejskiej w Makowie 
Mazowieckim.

§3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Miasta.

§4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 222/2020
Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki z dnia 31 marca 2020 r.

INFORMACJA Z WYKONANIA W 2019 ROKU PLANU FINANSOWEGO 
MIEJSKIEGO DOMU KULTURY WMAKOWIE MAZOWIECKIM

Plan finansowy dochodów Miejskiego Domu Kultury w Makowie Mazowieckim na 2019 rok 
wynosi 1 012 041,53 zł, na co składają się:

- środki na rachunku bankowym na dzień 01.01.2019 r.
- dotacja podmiotowa z budżetu Miasta w kwocie
- dotacja celowa z Miasta Maków Mazowiecki w kwocie
- dotacja celowa z Miasta Maków Mazowiecki w kwocie
- wpływy ze sprzedaży w kwocie
- darowizny (na Dni Makowa i Pożegnanie lata)
- podatek vat
- dofinansowanie z PUP szkolenia

Na dzień 31 grudnia 2019 roku zrealizowano przychody w kwocie 

z tego:
- środki finansowe na dzień 01.01.2019 r.
- dotacja budżetowa z Miasta Maków Mazowiecki
- dotacja celowa z Miasta Maków' Mazowiecki w kwocie
- dotacja celowza z Miasta Maków Mazowiecki w kwocie
- darowizny na Dni Makowa Mazowieckiego
- odsetki bankowe
- wpływy ze sprzedaży w kwocie
- podatek vat
- dofinansowanie z PUP szkolenia

13 845,26 zł 
397 000,00 zł
60 000,00 zł
13 200,00 zł 

481 022,27 zł
19 950,00 zł
24 000,00 zł

3 024,00 zł

1 011 799,26 zł

13 845,26 zł 
397 000,00 zł 

60 000.00 zł 
13 200,00 zł
19 950,00 zł

0,01 zł 
480 825,99 zł 

23 954.00 zł 
3 024,00 zł

Specyfikę wpływów ze sprzedaży przedstawia poniższa tabela:

Lp. Rodzaj sprzedaży Kwota sprzedaży

1 bilety do kina 390 934.87

2 okulary do odbioru 3D 1 736,59

3 wynajem / dzierżawa pomieszczeń MDK 26 161.13

4 artystyczne zajęcia dla dzieci, z tego:
- zajęcia muzyczne: 2 580,00 zł,
- zajęcia plastyczne: 9 079.50 zł,

11 659,50

5 Przychody ze sprzedaży związane z Dniami Makowa 27 742,27

6 pozostałe (organizacja wyjazdów kulturalnych, warsztaty 
filmowe, MUTW.itp.) 22 591.63



Wydatki na 2019 rok planowano na kwotę

Na dzień 31 grudnia 2019 r. zrealizowano wydatki w kwocie

954 952,82 zł

952 234,03 zł

Wydatki Miejskiego Domu Kultury przedstawiają się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN WYKONANIE
UDZIAŁ

PROCENTOWY

Wydatki osobowe niezaliczane do 
wynagrodzeń 292,00 291,52 99,84

Wynagrodzenia osobowe pracowników' 321 849,00 321741,93 99,97

Składki na ubezpieczenia społeczne 63 463,00 63393.42 99,89

Składki na fundusz pracy 8 067,00 7931.11 98,32

Wynagrodzenia bezosobowe 69 327,00 69242,77 99,88

Materiały i wyposażenie 32 121,26 31283.43 97,39

Zakup energii 31 800,00 31704,11 99,70

Zakup usług remontowych 0,00 0 0,00

Zakup usług zdrowotnych 340,00 210,00 61,76

Zakup usług pozostałych 379 286,56 378832,27 99,88

Zakup usług telekomunikacyjne 2 000.00 1625,83 81,29

Podróże służbowe 4 720,00 4710,91 99,81

Różne podatki i opłaty 11 050,00 11038,30 99,89

Odpis na fundusz socjalny 10 827,00 10812,47 99,87

Podatek od nieruchomości 6 000.00 5628.00 93,80

Podatek od towarów' i usług VAT 5 000,00 4987,00 99,74

Szkolenia pracowników 8 810.00 8800,96 99,90

Razem 954 952,82 952234,03 99,72

Na kwotę zrealizowanych wydatków składają się m.in. wydatki z tytułu:
1) wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników MDK w kwocie 321 741,93 zł, 

co stanowi 33.8 % ogółu wydatków wykonanych w 2019 roku,
2) realizacji umów' zleceń w kwocie 69 242,77 zł, w tym dla kapelmistrza MOD i instruktora 

nauki gry na instrumentach dętych w kwocie 44 160.00 zł, wzrost kosztów wynagrodzeń 
bezosobowych w 2019 r. wynikał częściowo z konieczności zatrudnienia sprzątaczki na 
umowę zlecenie w związku z kilkumiesięczną absencją pracownika,

3) dystrybucji filmów i „kinoszkoły” w kwocie 190 345,21 zł,
4) zakupu energii elektrycznej, cieplnej oraz zużycia wody - 31 704,27 zł,
5) podatku od nieruchomości - 5 628,00 zł,



6) zakupy dla MOD 1 803,00 zł (mundur+werbel),
7) zakupu usług teleinformatycznych w kwocie 1 625,83 zł,
8) odpisu na ZFŚS na pracowników i emerytów MDK - 10 812,47 zł
9) meble i wyposażenie MDK 9 170,30 zł,
10) opłaty: pisf, sfp-zapa, ubezpieczenia w łącznej kwocie 11 038,30 zł,
lljwydatki związane z organizacją w 2019 roku obchodów Dni Makowa Mazowieckiego 

w łącznej kwocie 139 630,82 zł,
12) wydatki związane z organizacją w 2019 roku „Pożegnania lata" 16 934,50 zł

Stan środków pieniężnych w kasie i na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia 2019 roku 
wynosi: 42 343,66 zł 
z tego:
- kasa: 0 zł,
- rachunek podstawowy: 26 320,93 zł,
- rachunek ZFŚS: 485,46 zł,
- rachunek zabezpieczeń: 15 537,27 zł.

Stan należności na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosi: 2.899,34 zł 
z tego:
- należności od pracowników: 3,84 zł
- należności od kontrahentów 1 291,50 zł,
- US - podatek Vat za m-ce X 2019 r.: 573,00 zł,
- US - nadpłacony podatek dochodowy za XII 2019 r. - 1 031,00 zł

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosi: 11 650,92 zł, 
z tego:
- z tytułu dostaw towarów i usług: 11 636.89 zł,
- z tytułu umów cywilno-prawnych: 14,03 zł.

GŁÓWNY GOWY

MonikcfŻołyńska

Dyrektor 
Miejskiego Donw Kuk

Anna Winiarek



Sprawozdanie merytoryczne 

illEJSKI DOM KULTURY 
06-290 Maków Maz.

ul. Moniuszki 2, tel. 717 12 Tl 
NIP 757-GO-OS-803

Miejskiego Domu Kultury w Makowie Mazowieckim

za rok 2019

Część I

Kadra - stan zatrudnienia na dzień 31.12.2019 r.

Pracownicy etatowi:

1. Anna Winiarek - Dyrektor,
2. Wioleta Bogucka - Rawa - Główny Księgowy (1 /2 etatu),
3. Monika Źołyńska - Główny Księgowy (1/2 etatu - umowa na zastępstwo),
4. Małgorzata Karolak - Animator społeczno - kulturalny,
5. Marzanna Kazek - Sprzątaczka,
6. Kacper Nowicki - Animator kultury (3/4 etatu),
7. Katarzyna Słojkowska - Pracownik obsługi biurowej,
8. Wojciech Tomczak - Kinooperator,
9. Katarzyna Wojnarowska - Instruktor ds. teatru, organizacji imprez masowych,
10. Włodzimierz Żegliński - Akustyk,
11. Przemysław Mikołajczewski - Animator kultury (umowa do 31.12.2019 r.).

Pracownicy na umowę zlecenie:

1. Andrzej Jednoróg - Kapelmistrz,
2. Aleksander Dyrkacz - Instruktor nauki gry na instrumentach dętych,
3. Jerzy Otłowski - Kinoopeator,
4. Małgorzata Piotrowska - Sprzątaczka.

Część II

Wyposażenie:

1. Sprzęt biurowy:
- komputery - 7 szt.,
- drukarki - 2 szt.,
- niszczarka do dokumentów - 1 szt.

2. Sprzęt audiowizualny:
- projektor z ekranem - 1 szt.,
- odtwarzacz Blu-ray.

3. Wyposażenie kina cyfrowego:
- projektor cyfrowy - 1 szt.,
- zestaw wzmacniaczy - 6 szt.,
- głośniki - 16 szt.,
- komplet serwer + osprzęt,
- pełne wyposażenie stanowiska kasowego,
- ekran.



- klimatyzacja w kabinie kinooperatora.
4. Sprzęt muzyczny i nagłaśniający:

- mikrofony - 9 szt.,
- gitary - 4 szt.,
- wzmacniacz gitarowy - 4 szt.,
- wzmacniacz wokalowy - 2 szt.
- pianino - 3 szt. (uszkodzone),
- statywy - 7 szt.,
- urządzenie Multikor,
- kolumny aktywne - 2 szt.,
- mikser - 2 szt.,
- kolumna - 1 szt.

5. Sprzęt fotograficzny;
- aparat fotograficzny - 3 szt.,
- kamera cyfrowa - 1 szt.

6. Wyposażenie plastyczne:
- sztalugi plastyczne - 22 szt.

Część III

Działalność merytory czna

Wykaz klubów, kół zainteresowań i zespołów działających przy MDK:

1. Makowski Uniwersytet Trzeciego wieku - 45 osób,
2. Klub Seniora ,.Makowianka” - 20 osób,
3. Zespól „Szmaragdy” - 25 osób,
4. Zespół artystyczny pod przewodnictwem Marianny Jastrzębowskiej - 20 osób,
5. Miejska Orkiestra Dęta - 26 osób,
6. Nauka gry na gitarze - 10 osób,
7. Zajęcia plastyczne dla dzieci - 89 osób,
8. Warsztaty ruchowe dla pań - 20 osób,
9. Nauka gry na instrumentach klawiszowych -10 osób,
10. Szkoła tańca SWAG - 104 osób,
11. Fitness Club - 75 osób - nowa oferta,
12. Decoupage - 7 osób - nowa oferts.

Z ww. stałych form działalności MDK korzystało 4360 osób.

Część IV

Formy działalności Miejskiego Domu Kultury7:

1. Imprezy artystyczne zorganizowane w placówce oraz poza placówką z udziałem 
własnych zespołów:
Zespoły artystyczne działające przy MDK zorganizowały w ciągu 2019 roku
8 występów, które łącznie obejrzało około 2 000 osób.



2. Imprezy artystyczne w wykonaniu zespołów zawodowych:
W roku 2019 odbyło się 23 imprez dedykowanych widzom w różnych grupach 
wiekowych.
Dla dzieci odbyło się 18 spektakli i koncertów. Uczestniczyło w nich 3 600 osób.
Dla młodzieży i dorosłych odbyło się 5 spektakli i koncertów. Uczestniczyło w nich 
około 1 250 osób.

Łączna liczba uczestników niniejszych wydarzeń - 4 850 osób.

3. Występy amatorskich grup artystycznych z innych placówek:
W 2019 roku amatorskie grupy artystyczne z innych placówek zaprezentowały swoje 
programy 15 razy, przy współudziale MDK (w zakresie nagłośnienia i oświetlania).

Liczba uczestników - 3 000 osób.

4. Działalność Kina Mazowsze i KinoSzkoły:
- projekcje seansów filmowych - 29 825 widzów,
- KinoSzkoła - w zajęciach w ramach KinoSzkoły uczestniczyło 1 331 osób,
- Kino plenerowe - 1 060 osób - nowe działanie,
- Filmowe wydarzenia okolicznościowe - Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, Mikołajki.

5. Praca z dziećmi i młodzieżą:
W 2019 roku MDK organizował szereg imprez i zajęć warsztatowych, min.:
- Ferie zimowe - 2 361 uczestników,
- Dzień Dziecka we współudziale z Urzędem Miasta - około 400 uczestników,
- Wypoczynek letni w okresie wakacji - 4 644 uczestników,
- Planetobus - nowe działanie,
- Projekcja animacji O!PLA, Festiwal Filmów Animowanych - 250 osób - nowe 
wydarzenie/działanie.

6. Wystawy - Galeria M.:
W galerii MDK w 2019 roku miały miejsce następujące wystawy:
- Wystawa „Rysunek”,
- Wystawa „W garderobie Madame Victorii Volter”,
- Wystawa „Mała Wielka Sztuka”,
- Wystawa „Eksperyment”,
- Wystawa „Rysunek - Ewelina Drejka”,
- Wystawa „Kompozytorzy w batiku”.

Wystawy obejrzało ponad 4 076 osób.

7. Działalność rekreacyjna i rozrywkowa (konkursy, turnieje, wycieczki, festyny, 
festiwale, plenery):
W 2019 roku był organizatorem i współorganizatorem 22 wydarzeń kulturalnych, 
w których wzięło udział ok. 10 000 uczestników.



Miejski Dom Kultury w Makowie Mazowieckim był organizatorem imprezy plenerowej 
pn. „Pożegnanie lata” - nowe wydarzenie/działanie.

Całkowity koszt organizacji ww. wydarzenia wyniósł, w tym 16.934,50 zł, w tym:

- dotacja z budżetu Miasta Maków Mazowiecki - 13.200,00 zł,

- środki własne Miejskiego Domu Kultury - 3.734,50 zł.

8. Imprezy masowe:
Miejski Dom Kultury był organizatorem trzydniowej (14-16 czerwca 2019 r.) imprezy 
masowej pn. „Dni Makowa Mazowieckiego 2019”.
Całkowity koszt niniejszego przedsięwzięcia wyniósł 145.126,51 zł, w tym:
- dotacja celowa Urzędu Miasta Maków Mazowiecki - 60.000,00 zł,
- dotacja Urzędu Marszałka Województwa Mazowieckiego - 30.000,00 zł,
- dofinansowanie od wystawców i sponsorów - 16.950,00 zł,
- przychody związane z organizacją Dni Makowa Mazowieckiego - 3.352,03 zł,
- środki własne Miejskiego Domu Kultury wynosiły 34.824,48 zł.

9. Inne formy działalności kulturalnej:
- Spotkania,
- Koncert „Zaduszki muzyczne”,
- „Kolorowe podwórko - animacje i zabawy”,
- Konkurs recytatorski „Warszawska Syrenka”,
- Akcje czytelnicze,
- Konkurs „Odlotowy Maków”,
- Spotkania i wykłady MUTW,
- Akcja charytatywna - finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
- „Noc spadających gwiazd”,
- Wyjścia ekipy MDK z Kulturą - działanie w przestrzeni miejskiej - nowa forma.

W ww. formach działalności MDK udział wzięło ok. 2 880 uczestników.

10. W 2019 roku Klub Seniora Makowianka wziął udział w XXXVII Mazowieckim 
Przeglądzie Zespołów Zapustnych organizowanym przez Muzeum Szlachty 
Mazowieckiej w Ciechanowie.
Ponadto, Klub Seniora Makowianka, Zespół Szmaragdy, absolwenci MUTW oraz 
niezrzeszeni seniorzy uczestniczyli w Ogólnopolskiej Paradzie Seniorów, która miała 
miejsce latem 2019 r. w Warszawie.

Miejski Dom Kultury działa w oparciu o statut placówki.
Realizacja zadań MDK prowadzona jest z wykorzystaniem własnej kadry i możliwości 
finansowych.

r rs 1 xDyrektor 
Miejskiego Domu Kultury

Anna Winiarek



Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 222/2020
Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki z dnia 31 marca 2020 r.

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
06-200 Maków Mazowiecki 
ul. Moniuszki 6, tel 29 71 42 146 

NIP 757-000-17-44

Sprawozdanie opisowe z działalności
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Makowie Mazowieckim 

za rok 2019

1. Status formalno-prawny biblioteki

Miejska Biblioteka Publiczna w Makowie Mazowieckim jest samorządową instytucją 

kultury, wpisaną do rejestru Instytucji Kultury nr 2 z dnia 12.07.1994 r. Na mocy 

porozumienia z dnia 03.03.2016 roku nr 4/2016 Zarządu Powiatu w Makowie Mazowieckim 

Miejska Biblioteka Publiczna pełni zadania biblioteki powiatowej dla powiatu makowskiego. 

Wszystkie swoje działania realizuje przez placówkę główną, usytuowaną przy ulicy 

Moniuszki 6 oraz Filię nr 1, której siedziba mieści się w Szkole Podstawowej nr 1 przy ulicy 

Sportowej 9. W ramach Miejskiej Biblioteki Publicznej funkcjonuje również Centrum 

Dialogu Kulturowego- Dom Wesołka z siedzibą przy ulicy Zielony Rynek 5.

2. Zadania Miejskiej Biblioteki Publicznej

Miejska Biblioteka Publiczna służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych 

i informacyjnych mieszkańców, upowszechnianiu wiedzy i nauki oraz rozwojowi 

kultury.

Do podstawowych zadań biblioteki należy:

• gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych służących rozwijaniu 

czytelnictwa oraz zaspokajaniu potrzeb informacyjnych i samokształcenia 

mieszkańców,

• gromadzenie , opracowywanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych, w tym 

materiałów dotyczących własnego regionu,

• pośredniczenie w wymianie międzybibliotecznej, udostępnianie zbiorów na miejscu, 

wypożyczanie na zewnątrz,

• prowadzenie działalności informacyjnej oraz popularyzacja książki i czytelnictwa,

• organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych ludziom 

chorym i niepełnosprawnym,



• tworzenie i udostępnianie własnych komputerowych baz danych: katalogowych, 

bibliograficznych i faktograficznych,

• opracowywanie i prowadzenie form pracy z czytelnikiem, służących popularyzowaniu 

sztuki, nauki oraz upowszechnianiu dorobku kulturalnego,

• współdziałanie z bibliotekami wchodzącymi w skład sieci bibliotecznej, instytucjami 

i organizacjami w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspokajania potrzeb 

oświatowych, kulturalnych społeczności lokalnej,

• nadzór nad pracą bibliotek gminnych powiatu makowskiego.

Dążąc do prawidłowej i pełnej realizacji zadań statutowych Biblioteka stosuje następujące 

środki i metody:

1) atrakcyjne formy promocji książek, innych zbiorów i czytelnictwa ze szczególnym 

uwzględnieniem materiałów dotyczących regionu i Ziemi Makowskiej,

2) opracowanie programów, organizowanie i prowadzenie szkoleń, dokształcania 

zawodowego pracowników biblioteki oraz bibliotekarzy z powiatu makowskiego,

3) organizowanie imprez kulturalnych (wystaw, spotkań z twórcami, konkursów, itp.),

4) współdziałanie z innymi bibliotekami, instytucjami oświatowymi, wychowawczymi, 

upowszechniania kultury, stowarzyszeniami i innymi organizacjami pozarządowymi.

3. Sieć placówek bibliotecznych na terenie miasta Makowa Mazowieckiego tworzą:

• Biblioteka Główna wraz z oddziałem dla dzieci, wypożyczalnią, czytelnią oraz 

działem gromadzenia i opracowania księgozbioru, mieści się w budynku Urzędu 

Miasta w Makowie Mazowieckim. Zajmuje łącznie powierzchnię 254 m . 

Biblioteka na podstawie umowy dzierżawy ponosi koszty eksploatacji lokali oraz 

ponosi nakłady związane z naprawami, wymianą i konserwacją zajmowanego lokalu.

• Filia Biblioteczna nr 1 zajmuje dwa pomieszczenia w budynku Szkoły Podstawowej 

nr 1. Zajmowana powierzchnia to 32 m2. Filia nie ponosi kosztów utrzymania lokalu 

za wyjątkiem wynagrodzenia bibliotekarza.



Centrum Dialogu Kulturowego mieści się w budynku przy ulicy Zielony Rynek 5. 

Biblioteka na podstawie umowy użyczenia ponosi wszystkie koszty związane z 

właściwym funkcjonowaniem „Domu Wesołka”.

4. Budżet Biblioteki wykonany na koniec 2019 roku

Kwoty dotacji dla MBP w Makowie Mazowieckim wpływały zgodnie z zatwierdzonym 

planem budżetowym. Wydatki były dokonywane zgodnie z planem w myśl obowiązujących 

przepisów. Biblioteka nie posiadała na koniec roku żadnych długów ani wymagalnych 

płatności. W realizacji budżetu zachowana została dyscyplina budżetowa.

Budżet ogółem- 655.995,38 zł.

W tym:

- Dotacja organizatora - (łącznie z CDK- Dom Wesołka) - 606.000 zł.

- Dotacja ze Starostwa Powiatowego ( Porozumienie) - 24.000,00 zł

- Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - zakup nowości wydawniczych 

do bibliotek publicznych - 12.000 zł.

- Środki wypracowane - 13.085,38 zł.

- Darowizny - 910,00 zł.

5. Podstawowe dane liczbowe- czytelnicy

Rok 2019 Rok 2018

Liczba czytelników 1.839 1.755

Liczba użytkowników 2.916 2.811

Liczba odwiedzin w czytelni 2.431 2.536

Liczba odwiedzin 28.863 28.172

6. Zbiory biblioteczne

Na dzień 31 grudnia 2019 roku księgozbiór MBP w Makowie Mazowieckim liczył ogółem 

33.804 woluminy, o łącznej wartości 469.861,16 zł.

W poszczególnych placówkach wygląda to następująco:

- Biblioteka Główna - stan faktyczny - 24.565 wol. ;

- Filia nr 1 - stan faktyczny - 9.239 wol.



6.1 Struktura zakupu

W 2019 roku zbiory MBP w Makowie Mazowieckim powiększyły się o 1.735 woluminów, z 

tego z zakupu 1635 wol. na łączną kwotę 30.500,00 zł.

- Z budżetu biblioteki zakupiono 935 woluminów na kwotę 18.500,OOzł.

- Z programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pozyskano kwotę 

12.000,00zł., za którą zakupiono 700 nowości wydawniczych. Biblioteka wzbogaciła się 

również o 100 darów, na łączną kwotę 611,80 zł. Wskaźnik zakupionych książek na 100 

mieszkańców wyniósł 17,43 wol.

Stały dopływ nowości, co warunkowane jest koniecznością większych nakładów finansowych 

oraz systematyczna selekcja zbiorów wpływają pozytywnie na proces aktualizacji 

księgozbioru. W procesie uzupełniania księgozbioru preferowano nowości zarówno z zakresu 

literatury pięknej, literatury dla dzieci i młodzieży jak i popularnonaukowej (w tym zbiory 

o tematyce regionalnej).

Ilość zakupionych książek

118 1. literatura dla 
dorosłych

647 870

2.Literatura dla 
dzieci

3.Literatura 
popularnonaukowa

W ciągu roku wycofano z zasobów w wyniku selekcji 2.077 wol. na kwotę 1.948,79, (MBP- 

1.912 za 1.683,55 zł.). Były to książki zniszczone, zaczytane, niezwrócone przez czytelników 

oraz zdezaktualizowane. Selekcja książek jest zadaniem niezmiernie ważnym w procesie 

uaktualniania księgozbioru i musi być prowadzona systematycznie. Uzupełnienie zbiorów 

stanowią czasopisma i prasa bieżąca kupowane do bibliotek drogą prenumeraty. 

Stan prenumeraty na koniec 2019 roku w placówkach bibliotecznych wynosił ogółem 

11 tytułów na łączną kwotę 2.720,87 zł. Biblioteka prenumerowała: Tygodnik Makowski, 

Tygodnik Ostrołęcki - wydanie w Makowie, Gazeta Wyborcza, Angora, Newsweek, Na 

żywo, Cosmopolitan, Chidusz, Avanti, Kronika Mazowiecka, Poradnik Bibliotekarza. Poza 



prenumeratą Biblioteka gromadziła wydawane okazjonalnie czasopisma: Gazeta 

Samorządowa, Nasze Miasto, Kurier Makowski.

Liczba zakupionych zbiorów

Rok 2019 Ogółem Ze środków organizatora biblioteki Z MKiDN

1.635 935 700

Wydatkowane środki na zakup zbiorów

Rok 2019 Ogółem Ze środków organizatora biblioteki Z MKiDN

1 .Książki

2.Prenumerata

30.500,00

2.720,87

18.500,00

2.720,87

12.000,00

7.Użytkownicy biblioteki i odwiedziny w ciągu roku

1. Czytelnicy

W roku 2019 zarejestrowano ogółem 1.839 czytelników w tym:

• Biblioteka Główna - 1.319 czytelników

• Filia Biblioteczna Nr 1 - 520 czytelników

Wskaźnik czytelników na 100 mieszkańców wynosił 19,60 %. Liczba wypożyczeń na 100 

mieszkańców wynosiła 483,57 i wzrosła w stosunku do 2018 roku o 45,27.

Struktura czytelników wg wieku

Liczba czytelników wg wieku

Liczba czytelników wg 
wieku



2. Struktura czytelników wg zajęcia

e Liczba 
czytelników 
uczących się

□ Liczba 
czytelników 
pracujących

Liczba 
czytelników 
pozostałych

3.Struktura czytelników wg pici

n Ilość Kobiet

a Ilość Mężczyzn

Najbardziej rozczytaną grupą w Makowie Mazowieckim są dzieci w wieku do lat 12 oraz 

dorośli w przedziale wiekowym 25-44 lata. Jedynie 30% czytelników stanowią mężczyźni.

8.Wykorzystanie usług bibliotecznych

W 2019 roku w placówkach bibliotecznych na terenie miasta Makowa Mazowieckiego 

wypożyczono ogółem 45.384 jednostek zbiorów w tym : 33.034 wol. i 12.350 czasopism. 

W drodze wypożyczeń na zewnątrz, placówki udostępniły ogółem 33.358 jednostek zbiorów, 



w tym 33.034 wol. i 324 czasopisma. Korzystający ze zbiorów na miejscu czytelnicy 

wypożyczyli ogółem: 12.350 jednostek zbiorów.

Formy promocji biblioteki i czytelnictwa

Łącznie: 37 2572

Rodzaj form pracy Liczba 

imprez

Liczba 

użytkowników

W tym:

Lekcje i wycieczki do biblioteki 21 502

Zajęcia edukacyjne ( akcje czytelnicze, konkursy 

czytelnicze, wieczory literackie) 10 1.050

wystawy 6 1020

W roku 2019 udało nam się zakwalifikować do zwycięskiej dziesiątki w konkursie 

organizowanym przez portal lustro biblioteki na kącik dla dzieci z pomysłem. Wyniki zostały 

opublikowane na stronie: http://lustrobiblioteki.pl/2019/04/10-kacikow-dla-dzieci-z- 

pomyslem/. Udało nam się wygrać komplet nowych książek do nauki czytania dla dzieci. 

Dodatkowo, otrzymaliśmy drugą nagrodę w konkursie „Kinder-przerwa na wspólne 

czytanie”. Pozyskaliśmy dzięki temu książki do naszej biblioteki o wartości 300 zł oraz duże 

pufy dla naszych czytelników.

Ponadto biblioteka zakwalifikowała się do programu Instytutu Książki „Mała książka-wielki 

człowiek”. Projekt przeznaczony był dla dzieci w wieku przedszkolnym 3-6 lat. Dzieci 

otrzymały od biblioteki wyprawki czytelnicze oraz karty małego czytelnika. Akcja cieszyła 

się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców.

Naszej placówce udało się również pozyskać tablice na wystawę o Stanisławie Moniuszce, 

które biblioteka wyeksponowała w CDK Dom Wesołka.

9. Komputeryzacja biblioteki i automatyzacja procesów bibliotecznych

Wszystkie placówki biblioteczne są w pełni skomputeryzowane i mają dostęp do 

Internetu. W czytelni MBP znajdują się stanowiska komputerowe dla użytkowników 

biblioteki. Miejska Biblioteka Publiczna wyposażona jest także w sprzęt peryferyjny 

( drukarki, urządzenia wielofunkcyjne, kserokopiarki, fax, itp.). Biblioteka pracuje w systemie 

bibliotecznym MAK+. Dostęp do bazy dla użytkowników możliwy jest w systemie online z 



dowolnego komputera podłączonego do sieci Internet. Każdy zarejestrowany w bibliotece 

czytelnik może zalogować się na swoje konto biblioteczne w serwisie www.szukamksiazki.pl. 

Pozwala to na internetową rezerwację wybranej przez siebie książki oraz sprawdzenie swojej 

karty bibliotecznej. Program biblioteczny MAK+ wysyła meilowo przypomnienia o 

upływającym terminie zwrotu książki.

Na koniec 2018 roku 99,5% zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej znalazło się 

w elektronicznym katalogu, co w dużej mierze ułatwia czytelnikom korzystanie z zasobów 

biblioteki.

10. Zadania powiatowe

Na mocy porozumienia z 4/2016 z dn. 3 marca 2016 roku na realizację zadań 

biblioteki powiatowej Miejska Biblioteka Publiczna otrzymała dotację w kwocie 24.000,00 zł. 

(słownie: dwadzieścia cztery tysiące złotych, 00/100 groszy). Dotacja została przeznaczona 

na sfinansowanie wynagrodzenia Instruktora ds. powiatowych oraz działań związanych z jego 

pracą. Z braku połączeń autobusowych w roku 2019 instruktor korzystał z samochodu 

służbowego Starostwa Powiatowego, co w dużej mierze ułatwiło jego pracę i pozwoliło na 

lepszą kontrolę pracy bibliotek w powiecie makowskim.

Działalność Instruktora na rzecz bibliotek powiatu makowskiego

- sporządzanie protokołu ubytków i wykreślanie ubytkowanych książek w księgach 

inwentarzowych,

- selekcja zbiorów,

- pomoc w opracowywaniu księgozbiorów,

- pomoc przy komputerowej rejestracji czytelników,

- pomoc w zakupie i opracowywaniu nowości książkowych,

- wprowadzanie książek do bazy MAK+,

- pomoc w przeprowadzaniu skontrum,

- szkolenia w systemie bibliotecznym MAK+,

- pomoc merytoryczna bibliotekarzom w zakresie bibliotekarstwa, przepisów prawa 

bibliotecznego, komputerowych programów bibliotecznych, promocji czytelnictwa- 

zarówno w trakcie wizyt w bibliotekach, jak i drogą internetową oraz telefonicznie.

Łącznie w 2019 roku Instruktor ds. biblioteki powiatowej zrealizował 23 wyjazdy do 

gminnych bibliotek oraz 3 do Biblioteki Wojewódzkiej w Warszawie.



Miejska Biblioteka Publiczna w Makowie Mazowieckim realizując zadania biblioteki 

powiatowej w ramach potrzeb na bieżąco udzielała wsparcia merytorycznego bibliotekom 

z powiatu makowskiego. W pomoc tą zaangażowani są wszyscy pracownicy MBP. Zbiory 

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Makowie Mazowieckim udostępniamy czytelnikom 

z całego powiatu. Instruktor powiatowy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Makowie 

Mazowieckim na bieżąco nadzoruje pracę bibliotek gminnych z terenu powiatu.

11. Działalność kulturalna

Obok działalności statutowej biblioteka prowadzi działalność kulturalną mającą na celu 

upowszechnianie książki i czytelnictwa. Realizowane działania powstają we współpracy ze 

szkołami, przedszkolami, towarzystwami i organizacjami społecznymi. Kierowane są do 

dzieci, młodzieży, seniorów oraz grupy osób niepełnosprawnych. Priorytetem jest krzewienie 

idei upowszechniania czytelnictwa , promocja biblioteki w środowisku lokalnym. Zadania te 

biblioteka wykonuje poprzez organizację imprez kulturalnych (wycieczki, lekcje biblioteczne, 

wystawy, konkursy, akcje czytelnicze, Dzień Bibliotekarza). I tak:

Wystawy:

• Wystawa drewnianych rzeźb

• Wystawa literatury podróżniczej

• Wystawa pamiątek z podróży

• Wystawa filiżanek

• Wystawa ozdób świątecznych

• Wystawa Rok Moniuszkowski

Zajęcia z dziećmi:

* Ferie w bibliotece- warsztaty z tworzenia zakładek do książek

* Ferie w bibliotece-Test wiedzy o bibliotece

*Wycieczka dzieci z Węgrzynowa

* Wycieczka klasy II ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Makowie Maz.

* Wielkanocne warsztaty plastyczne dla dzieci w wieku 4-8 lat

* Wizyta przedszkolaków z Przedszkola nr 2

*Wizyta 4-latków z Przedszkola nr 2

* Wizyta dzieci z Przedszkola nr 4

* Wizyta dzieci z Przedszkola Pastelove grupa 5-6 latków



*Wizyta dzieci z Przedszkola Pastelove grupa 3-4 latków

* Wizyta dzieci ze Szkoły Podstawowej w Czerwonce

* Wizyta dzieci z Przedszkola Happy Kids

* Wizyta dzieci z Przedszkola nr 1

Zajęcia dla osób starszych :

* Spotkanie dot. Odżywiania osób chorych na cukrzycę-przepisy z książek kucharskich 

*Dieta dla cukrzyka-wykład

Konkursy-udzial w komisjach konkursowych:

* Konkurs recytatorski w Przedszkolu nr 4

*Konkurs recytatorski w Przedszkolu Pastelove

*Konkurs na dynie halloween w Przedszkolu Happy Kids

*Konkurs „Barwy jesieni” w Przedszkolu Pastelove

Imprezy plenerowe:

^Narodowe Czytanie ”Osiem nowel na ósme Narodowe Czytanie”

*Jak nie czytam jak czytam-bicie rekordu osób czytających w jednym miejscu

Spotkania autorskie:

* Spotkanie autorskie z makowskim poetą Alfredem Kohnem

* Spotkanie autorskie z Ulą Kowalczuk „Konizmy”

12. Obsługa czytelnicza specjalnych grup użytkowników bibliotek

Miejska Biblioteka Publiczna w Makowie Mazowieckim nie posiada 

specjalistycznego sprzętu do obsługi osób niepełnosprawnych. Bibliotekarze 

indywidualną opieką otaczają osoby starsze i chore. Dla czytelników którzy sami nie 

mogą odwiedzić biblioteki działa usługa „Książka na telefon”. Bibliotekarze 

dostarczają książki pod wskazany przez czytelnika adres. Osobom starszym, 

pracownicy biblioteki pomagają w przeszukiwaniu katalogu bibliotecznego oraz 

w obsłudze komputera.

13. Modernizacja bibliotek, zakup sprzętu i wyposażenie

Miejska Biblioteka Publiczna w 2019 roku rozpoczęła modernizację Czytelni .



Odświeżono pomieszczenie, zakupiono rolety, meble oraz wykładzinę. Zakupiono 

nowy komputer do pracowni komputerowej dla czytelników.

14. Promocja bibliotek oraz działań na rzecz rozwoju czytelnictwa

W 2019 roku Miejska Biblioteka Publiczna w Makowie Mazowieckim promowała 

swoje działania poprzez:

- stronę internetową : www.mbpmakow.pl

- profil społecznościowy na Facebooku

- stronę szukamksiazki.pl

- współpracę z Telewizją kablową

- stronę internetową Urzędu Miejskiego w Makowie Mazowieckim

- serwis makowonline

15. Kadra biblioteki na 31.12.2019 r.

Ogółem w MBP zatrudnionych było czterech pracowników działalności 

podstawowej na pełnych etatach oraz instruktor, księgowa, starszy woźny na !ó 

etatu. I tak:

- wypożyczalnia dla dorosłych- 1 osoba (wykształcenie wyższe)

- oddział dla dzieci-1 osoba (wykształcenie średnie bibliotekarskie)

- czytelnia-1 osoba (wykształcenie wyższe bibliotekarskie)

- Filia nr 1- 1 osoba ( wykształcenie średnie bibliotekarskie)

- dział opracowania i gromadzenia księgozbioru (brak pracownika)

- dyrektor (wykształcenie wyższe bibliotekarskie)

- księgowa -‘A etatu (wykształcenie wyższe ekonomiczne)

- starszy woźny-Vi etatu (wykształcenie średnie)

- instruktor powiatowy-etatu (wykształcenie średnie bibliotekarskie)

Dodatkowo osoby pracujące w Centrum Dialogu Kulturowego Dom Wesołka 

posiadające zatrudnienie w Miejskiej Bibliotece Publicznej :

- specjalista ds. edukacji i promocji -A etatu (wykształcenie policealne)

- specjalista ds. informatyki i digitalizacji zbiorów A etatu (wykształcenie średnie)

- specjalista ds. historii miasta i regionu- A etatu (wykształcenie wyższe)

- pracownik recepcji - 1 etat (wykształcenie wyższe)

- pracownik gospodarczy - 1 etat (wykształcenie średnie)



- sprzątaczka - łó etatu (wykształcenie zawodowe)

16. Godziny otwarcia placówek bibliotecznych

Biblioteka Główna, ul. Moniuszki 6

1. Działy udostępniania zbiorów: wypożyczalnia dla dorosłych, oddział dla dzieci, 

czytelnia

• poniedziałek- czwartek 800-1700

• piątek 800-1600

• sobota 800-1200

2. Dział gromadzenia i opracowania zbiorów

• poniedziałek-piątek 800-1600

3. Filia Biblioteczna nr 1, ul. Sportowa 9

• poniedziałek-środa 815-1500

• czwartek-piątek 815-1600

• sobota- biblioteka nieczynna

4. Centrum Dialogu Kulturowego - Dom Wesołka

poniedziałek-piątek 800-1600 (pozostałe godziny pracy dostosowane są

odpowiednio do zajęć, imprez oraz wydarzeń prowadzonych w Centrum).

17. Centrum Dialogu Kulturowego -Dom Wesołka

Wykaz imprez

Data Wydarzenie Współpraca Ilość 
uczestników

7.01.2019-
8.03.2019

Cała Ta Sztuka warsztaty 
plastyczne

10 osób

01.2019-06.2019 Ceramiczne CaCka - 
warsztaty ceramiczne

Pracowani
Kreatywności CACKO

23 osoby

24.01.2019 Moc życzeń na Dzień Babci 
i Dziadka koncert

Pastelove 292 osoby

29.01.2019
30.01.2019
1.02.2019

Ferie - Warsztaty 
plastyczne MASKI

44 osoby

3.02.2019 Spotkanie sprawozdawcze 20 osób



OSP Maków Mazowiecki
12.02.19-27.02.19 Wystawa „W garderobie 

Madame Victorii Volter"
Miejski Dom Kultury 
w Makowie 
Mazowieckim

521 osoby

21.02.2019
25.02.2019
26.02.2019

Warsztaty Kaligrafii 52 osoby

13.03.2019 ZNP - walne zgromadzenie 35 osoby

4.03.19-
19.04.2019

Marzec w domu Wesołka - 
warsztaty plastyczne

Miejski Dom Kultury 
w Makowie 
Mazowieckim

56 osób

28.03.2019 Koncert NeoKlez Miejski Dom Kultury 
w Makowie 
Mazowieckim

82 osoby

28.03.2019
5.04.2019
12.04.2018
15.04.2019

Akcja społeczno - 
edukacyjna Żonkile 
warsztaty/wykłady

78 osób

17.04.2019 Akcja społeczno - 
edukacyjna Żonkile w 
Makowie Mazowieckim

1032 osoby

3.04.2019 Miejska Biblioteka 
Publiczna - warsztaty dla 
Bibliotek z powiatu

20 osoby

10.04.2019 ZNP Maków - Spotkanie 
Wielkanocne

40 osób

7.05.2019 Warsztaty dla młodzieży - 
Historia Getta 
warszawskiego

Muzeum Getta 
Warszawskiego

52 osoby

7.05.2019 Wykład dla Makowskiego 
Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku

Muzeum Getta
Warszawskiego

18 osób

17.05.2019 Marsz Pamięci i Nadziei Stowarzyszenie 
Pomocy Liceum im. 
Marii Curie 
Skłodowskiej

70 osób

23.05.2019 Młodzi Makowscy Lingwiści Liceum 
Ogólnokształcące im. 
Marii Curie 
Skłodowskiej

25 osób

24.05.2019 Akcja Krwiodawstwa - 
spotkanie organizacyjne

7 osób

28.05.2019 Dzień Rodziny - Klub 
Dziecięcy Skrzaty

110 osób

1.06.2019 Kino plenerowe - Król 
Rozrywki

Miejski Dom Kultury 170 osób

2.06.2019 Zaduszki Muzyczne - Stowarzyszenie małe 12 osób



spotkanie organizacyjne Księstwo Makowskie 
Miejski Dom Kultury

10.07.2019 Wakacje Wesołka - 
warsztaty Archi Przygody

22 osoby

17.07.2019 Wakacje Wesołka - 
spektakl rodziny 
Ważne Sprawy - 
pantomima

40 osób

27.07.2019 Wakacje Wesołka - Kino 
plenerowe
Cudowny Chłopak

Miejski Dom Kultury 230 osób

17.08.2019 Wakacje Wesołka - Kino 
plenerowe
Bohemian Rhapsody

Miejski Dom Kultury 300 osób

19.08.2019 Wakacje Wesołka 
Warsztaty 
paleontologiczne - 
dinozaurowe

Pozytywnie 
historyczni

14 osób

21.08.2019 Wyjazd edukacyjny- 
Multimedialne Centrum
Natura

18 osób

7.09.2019 Pożegnanie lata - Kino 
plenerowe
W starym dobrym stylu

150 osób

12.09.2019 Spotkanie z historykiem 
dr Wojciechem 
Łukaszewskim 
„Nowe jarzmo. Życie 
społeczno - polityczne na 
północnym Mazowszu w 
latach 1945-1956"

26 osób

16.10.2019-
6.11.2019
26.11.2019-
17.12.2019

Moniuszko - to jest Mój 
rok! wystawa

296 osób

16.10.2019 Związek Nauczycielstwa 
Polskiego - Dzień 
Nauczyciela

80 osób

8.11.2019 Koalicja dla Niepodległej - 
Ku wolnej Polsce 
Wystawa i warsztaty z 
grupami rekonstrukcyjnymi

Urząd Miejski
Fundacja Kocham
Maków
Miejski Dom Kultury

384 osoby

18.11.2019-
22.11.2019

77. Rocznica likwidacji 
Getta w Makowie 
Mazowieckim
Wystawa - Przez dziurkę 
od klucza

122 osoby

18.11.2019 77. rocznica likwidacji 
Getta w Makowie 
Mazowieckim
Koncert BERJOZKELE-

70 osób



kołysanki i pieśni wieczorne 
jidysz

22.11.2019 77. rocznica likwidacji 
Getta w Makowie 
Mazowieckim 
Warsztaty edukacyjne 
Judaizm bez tajemnic

Muzeum Getta 
Warszawskiego 
Szkoła Podstawowa 
nr 2

53 osoby

3.12.2019 Warsztaty edukacyjne dla 
dzieci - Tradycje Postać Św.
Mikołaja

20 osób

4.12.2019 Warsztaty edukacyjne dla 
dzieci - Tradycje Postać Św.
Mikołaja

25 osób

5.12.2019 Warsztaty edukacyjne dla 
dzieci - Tradycje Postać Św.
Mikołaja

26 osób

5.12.2019 Szkolenie dla nauczycieli- 
w ramach projektu Urzędu 
Miasta

Urząd Miejski w
Makowie 
Mazowieckim

14 osób

10.12.2019 Kulturoznawstwo
Warsztaty Boże Narodzenie 
w Polsce i na świecie

Pozytywnie
Historyczni

24 osoby

16.12.2019 Warsztaty - Kartki na 
Święta Bożego Narodzenia

6 osób

18.12.2019 Związek Nauczycielstwa 
Polskiego - Wigilia

60 osób

Miejskiej B
STOR 
tiki Publicznej

mgr A; itońska



ZESTAWIENIE TABELARYCZNE WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO 
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MAKOWIE MAZ 

za 2019 r.

lp Wyszczególnienie Plan Wykonanie %
1 -Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego-Stan należności-Stan zobowiązań

9 80000 9 715,62 0 494,34
Stan środków obrotowych na początek okresu 
sprawozdawczego

9 800 9 221,28

2
Przychodyw tym:- dotacje na wydatki bieżące- dotacja z Biblioteki Narodowej- wpływy z usług- pozostałe dochody

656 000630 00012 00011 4102 590
655 995,38630 00012 00011405,702 589,68

100100100100100

3
Kosztyw tym:-Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń- usługi obce- usługi remontowe- pozostałe

647 800477 87840 5343 063126 325
647 793,12477 874,7340 532,383 062,70 126 323,31

100100100100100
4

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego -Stan należności:w tym wymagalne-Stan zobowiązań:w tym wymagalne
18 000 0 0 0 0

21 696,68 0,00 0,00 4 273,14 0,00
Stan środków obrotowych na koniec okresu 
sprawozdawczego 18 000 17 423,54

Sporządził: Małkowska Małgorzata



Informacja z wykonania planu finansowego za 2019 r. 
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Makowie MazowieckimPlan finansowy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Makowie Mazowieckim na 2019 r. wynosi 665 800 złPo stronie przychodów plan finansowy wynosi 656 000 zł w tym:1. dotacja z budżetu Miasta w kwocie 630 000 zł2. dotacja z Biblioteki Narodowej w kwocie 12 000 zł2. wpływy z usług w kwocie 11 410 zł3. wpływ z różnych dochodów 2 590 złPlanowany stan środków obrotowych na początek roku wynosił 9 800 zł.Plan przychodów w 2019 r. zrealizowano w kwocie 655 995,38 zł co stanowi 100 % planu.Realizacja przychodów przedstawia się następująco:1. Otrzymana dotacja z budżetu miasta 630 000 zł2. Dotacja z Biblioteki Narodowej w kwocie 12 000 zł3. Wpływ z usług 11 405,70 zł(warsztaty plastyczne, ceramiczne, koncerty, usługi ksero, wynajem pomieszczeń)4. Wpływy z innych dochodów 2 589,68 zł(opłata za przetrzymywanie i zagubienie książek, darowizna)Stan środków pieniężnych na początek roku wynosił 9 715,62 zł.Rozchody w 2019r. zaplanowano na kwotę 647 800 zł oraz stan funduszu obrotowego na koniec roku w kwocie 18 000 zł.W 2019 roku zrealizowano plan wydatków na kwotę 644 014,32 zł co stanowi 99,42 % planowanych wydatków.Największy wskaźnik wydatków stanowiły wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, na które wydatkowano 476 435,84 zł co stanowi 99,70 % planowanych wydatków na ten cel.Na pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki wydatkowano 167 578,48 zł, w tym:1) Na zakup środków BHP i wody dla pracowników - 1 123,74 zł2) Na wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie koncerty) - 4 525 zł3) Na zakup materiałów, wyposażenia i książek - 82 163,39 zł, w tym:• prenumerata prasy i czasopism - 2 935,32 zł• zakup wyposażenia, mebli, sprzętu komputerowego i audio - 32 030,17 zł• zakup materiałów biurowych, licencji i środków czystości - 11 778,65 zł• zakup art. plastycznych, dekoracyjnych, biletów, słodyczy i maskotek na spotkania dla dzieci- 4 489,83 zł• zakup książek - 30 929,42 zł5) Na energię i usługi ogółem wydatkowano kwotę - 61 732,69 zł, w tym:• Energia elektryczna, energia co i woda - 17 601,88 zł• Usługi telekomunikacyjne i Internet - 3 300,32 zł• badanie lekarskie pracowników - 822 zł• usługi remontowe - 3 062,70 zł• pozostałe usługi - 36 945,79 zł, w tym:- usługa hostingowa - 1 200 zł,- monitorowanie budynków - 1436,64 zł- abonament za program MAK 100+ - 1 210,32 zł- koszty eksploatacji lokalu pomieszczeń MBP - 14 313,75 zł- obsługa rachunku bankowego - 806 zł- odpady i ścieki - 843,76 zł- warsztaty, zajęcia edukacyjne, kino plenerowe, wystawy, wypożyczenie strojów, itp. - 12 068 zł- pozostałe usługi (usługi komputerowa i serwisowe, dokumentacja BHP, przewóz osób, abonamenty, wysyłki, itp.) - 5 067,32 zł6) Na podróże służbowe krajowe - 1 957,77 zł.7) Podatek od nieruchomości za zajmowany lokal przez Miejską Bibliotekę Publiczną - 1 820 zł.8) Wydatki na szkolenia pracowników łącznie z kosztami dojazdów - 200 zł.9) Na ubezpieczenie mienia wydatkowano kwotę - 1 148,24 zł;10) Wydatki na świadczenia urlopowe - 12 907,65 zł.Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym Miejskiej Biblioteki Publicznej na 31.12.2019 r. wynosił 21 696,68 zł.

Sporządził: Małkowska Małgorzata Podpis Dyrektora.^ę^ f
mgr Anna Zarańska


