
ZARZĄDZENIE NR 327/2021 
Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki 

z dnia 29 marca 2021 roku

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2020 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 2021 r., poz. 305)

Burmistrz Miasta zarządza, 
co następuje:

§1-

Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiego Domu Kultury w 
Makowie Mazowieckim za 2020 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia oraz 
sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Makowie 
Mazowieckim za 2020 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.
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Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki
z dnia 29 marca 2021 r.

Sprawozdanie merytoryczne

Miejskiego Domu Kultury w Makowie Mazowieckim 

za rok 2020

Część I

Kadra - stan zatrudnienia na dzień 31.12.2020 r.

Pracownicy etatowi:

1. Anna Winiarek - Dyrektorka,
2. Wioleta Bogucka - Rawa - Główny Księgowy (1 /2 etatu),
3. Małgorzata Karolak - Animator Kultury,
4. Kacper Nowicki - Realizator dźwięku (3/4 etatu),
5. Katarzyna Słojkowska - Pracownik Administracyjno - Biurowy,
6. Wojciech Tomczak - Kinooperator,
7. Katarzyna Wojnarowska - Animator Kultury,
8. Marzanna Kazek - Sprzątaczka.

Pracownicy na umowę zlecenia:

1. Andrzej Jednoróg - Kapelmistrz,
2. Aleksander Dyrkacz - Instruktor nauki gry na instrumentach dętych,
3. Jerzy Otłowski - Kinoopeator,
4. Natalia Walerzak - Pracownik obsługi Kasy Kina Mazowsze, w tym działań 

promocyjnych.

Część II

Wyposażenie:

1. Sprzęt biurowy:
- komputery (stacjonarne i laptopy) - 6 szt.,
- komputery projektowe - 5 szt.,
- drukarki/skaner - 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.
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4. Sprzęt muzyczny i nagłaśniający:
- mikrofony - 16 szt.,
- gitary (do remontu) - 4 szt.,
- wzmacniacz gitarowy (3 do remontu) - 5 szt.,
- pianino (uszkodzone) - 3 szt.,
- statywy mikrofonowe - 7 szt.,
- statywy głośnikowe - 4 szt.,
- urządzenie Multikor - 1 szt.,
- kolumny głośnikowe sprawne - 10 szt.,
- miksery (1 niesprawny) - 5 szt.,
- wzmacniacze nagłośnieniowe - 3 szt.,
- urządzenia peryferyjne - 8 szt.

5. Sprzęt fotograficzny:
- aparat fotograficzny - 2 szt.,
- kamera cyfrowa (1 niesprawna) - 2 szt.

6. Wyposażenie plastyczne:
- sztalugi wystawiennicze - 10 szt.,
- sztalugi studyjne - 12 sztuk.

Część III

Działowość merytoryczna MDK w terminie od 11.03.2020 r. do 31.12.2020 r. 
prowadzona w reżimie sanitarnym z całkowitymi bądź częściowymi ograniczeniami 
działalności i wytycznymi wprowadzonymi z powodu epidemii COVID - 19.

Działalność merytoryczna

Wykaz klubów, kół zainteresowań i zespołów działających przy MDK:

1. Makowski Uniwersytet Trzeciego Wieku - 54 osoby,
2. Klub Seniora „Makowianka” - 15 osób,
3. Zespól Artystyczny „Szmaragdy” - 25 osób,
4. Zespół Artystyczny pod przewodnictwem Marianny Jastrzębowskiej - 15 osób,
5. Miejska Orkiestra Dęta - 27 osób,
6. Nauka gry na gitarze - 6 osób,
7. Mała Wielka Sztuka warsztaty plastyczne dla dzieci - 61 osób,
8. Warsztaty ruchowe dla pań - 20 osób,
9. Nauka gry na instrumentach klawiszowych - 3 osoby,
10. Warsztaty muzyczne - bębny i ukulele - 23 osoby,
11. Decoupage - 9 osób.
12. Szkoła tańca SWAG - 75 osób,
13. Fitness Club - 42 osoby,
14. Joga - 18 osób.

Łączna liczba uczestników korzystająca z ww. stałych form działalności MDK - 393 osoby.

Część IV
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Formy działalności Miejskiego Domu Kultury:

1. Imprezy artystyczne zorganizowane w placówce oraz poza placówką z udziałem 
własnych zespołów:
W roku 2020 odbyły się trzy występy zorganizowane przez placówkę, pracowników 
i zespoły działające w MDK:
- Koncert Miejska Orkiestra Dęta - 450 osób.
- Koncert „Chłopak z gitarą” - 80 osób,
- Koncert Kacpra Nowickiego i przyjaciół - 40 osób.

Łączna liczba uczestników niniejszych wydarzeń - 570 osób.

2. Imprezy artystyczne w wykonaniu zespołów zawodowych:
W roku 2020 odbyło się 13 imprez dedykowanych widzom w różnych grupach 
wiekowych:
- Dla dzieci (wiek: 3-13 lat) odbyło się 7 spektakli. Uczestniczyło w nich 1050 osób.
- Dla młodzieży (wiek: 14-19 lat) odbyło się 5 spektakli. Uczestniczyło w nich około 
750 osób.
- Dla szerokiej grupy wiekowej odbył się występ „Cyrkowe wariacje” w wykonaniu 
Krzysztof Kostera Art. - uczestniczyło w nim łącznie 101 osób, w tym: dzieci - 
60 osób, młodzież - 35 osób, dorośli - 11 osób.

Łączna liczba uczestników niniejszych wydarzeń - 1 901 osób.

3. Występy amatorskich grup artystycznych z innych placówek:
W 2020 roku amatorskie grupy artystyczne z innych placówek zaprezentowały swoje 
programy, 3 spektakle i 1 występ kabaretowy (przy współudziale MDK w zakresie 
promocji, nagłośnienia i oświetlania):
- Teatr Cioci Heni - 250 osób,
- Kabaret Rozumisz - 250 osób,
- Teatr pod Dębem - 89 osób,
- Grupa TAJAGA - 170 osób.

Łączna liczba uczestników niniejszych wydarzeń - 759 osób.

4. Działalność Kina Mazowsze i KinoSzkoly:
Projekcje seansów filmowych w Kinie Mazosze - 9 576 widzów (252 seanse 
filmowe).

1) KinoSzkoła - w zajęciach w ramach KinoSzkoly uczestniczyło 446 osób 
(4 spotkania),

2) Rodzina do kina - 113 osób (4 wydarzenia),
3) Małe Kino Wielki Film - 15 widzów (2 seanse),
4) Filmowe wydarzenia okolicznościowe, tj.; Filmowe Walentynki - 407 

widzów, Filmowy Dzień Kobiet - 71 widzów, Noc horrorów - 46 widzów,
5) Kino plenerowe (dotacja celowa) - 150 widzów.

5. Praca z dziećmi i młodzieżą:
W 2020 roku MDK zorganizowane zostały wydarzenia/zajęcia/warsztaty, tj.:
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- Robotyka - 24 uczestników,
- Las w słoiku - 21 osób,
- Otwarte warsztaty gry na gitarze - 5 osób,
- Noc w MDK - 17 osób,
- Warsztaty taneczne - 13 osób.

Łączna liczba uczestników niniejszych wydarzeń - 80 osób.

6. Działalność rekreacyjna i rozrywkowa (wycieczki, festiwale, plenery):
W 2020 roku był organizatorem i współorganizatorem 10 wydarzeń kulturalnych, 
w których wzięło udział ok. 1454 uczestników:
- Wyjazdy zorganizowane dla dzieci i młodzieży - 135 osób,
- Wyjazd do teatru z udziałem dorosłych - 40 osób,
- Wyjazd dla MUTW - 30 osób,
- Działanie plenerowe oraz festiwal - 1249 osób.

7. Inne formy działalności kulturalnej:
Inne formy działalności zrealizowane przez MDK w roku 2020:
- Wyjazdy, spotkania i wykłady MUTW - 60 osób,
- Prywatka MUTW - 60 osób,
- Uroczyste zakończenie Roku Akademickiego MUTW - 60 osób,
- Akcje charytatywne: 27. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i zbiórka dla 

Przystanku na cztery łapy - 735 osób,
- Animacje rodzinne (4 interdyscyplinarne spotkania) - 113 osób.

Łączna liczba uczestników niniejszych wydarzeń - 1028 osób.

8. Reprezentowanie MDK i miasta Maków Mazowiecki w regionie.
W 2020 roku Klub Seniora Makowianka wziął udział w Mazowieckim Przeglądzie 
Zespołów Zapustnych organizowanym przez Muzeum Szlachty Mazowieckiej 
w Ciechanowie reprezentując Maków Mazowiecki.

9. Dotacje celowe MDK w 2020 r.:
1) Dotacja celowa w wysokości 10.000,00 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy 

00/100) na realizację profilaktycznego festynu rodzinnego pn. „Pożegnanie Lata”.
2) Dotacja celowa w wysokości 129.150,00 zł (słownie złotych: sto dwadzieścia 

dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt 00/100) na realizację projektu pn. „Kultura dla 
wszystkich”.

10. Program dla Klubu Seniora + 2 2020 r.:
MDK w 2020 roku przygotował zajęcia kulturalne i rękodzieła zgodnie 
z indywidualnymi zainteresowaniami i potrzebami uczestników Klubu Seniora +.

Łączna liczba uczestników Klubu Seniora+ 24 osoby.
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Dzialowość merytoryczna MDK w terminie od 11.03.2020 r. do 31.12.2020 r. 
prowadzona w reżimie sanitarnym z całkowitymi bądź częściowymi ograniczeniami 
działalności i wytycznymi wprowadzonymi z powodu epidemii COVID - 19.

Działalność Online (koncerty, live session, warsztaty, spotkania, akcje) za pomocą strony 
internetowej MDK, kanału YouTube MDK, fanpage MDK i fanpage Kina Mazowsze:

- Koncert Piano Underground - 105 odbiorców,
- Światowy Dzień Sztuki - Spektakl Inspiracje - 103 odbiorców,
- Dzień Dziecka Online - 804 odbiorców,
- Zapowiedzi muzyczne projektu Zaduszki Muzyczne - 582 odbiorców,
- Koncert X. Muzyczne Zaduszki - 1500 odbiorców,
- Koncert Miejska Orkiestra Dęta - 142 odbiorców,
- Nagrania X. Muzyczne Zaduszki (utwory) - 856 odbiorców.
- Maciej Komorowski Band - live session - 939 odbiorców,
- Konkurs plastyczny online „Mój Święty Mikołaj” - 40 odbiorców,
- Mikołajki spotkanie z Elfem Mimello - 972 odbiorców,
- Filmowe Mikołajki online - 565 odbiorców.

Łączna liczba odbiorców niniejszych wydarzeń - 6608 osób.

Kulturalne akcje pod hasłem #ZostańwdomuzKultura:
- Legalne źródła (teatr/opera/koncerty/audycje radiowe),
- Światowe Muzea zwiedzanie online,
- Zbiory MNK i MNW + lekcje muzealne online,
- Łazienki Królewskie zwiedzanie online,

- Koncerty online,
- Spektakle i opowieści online,
- Akcja czytelnicza „Pokaż nam co czytasz”
- Akcja Międzynarodowy dzień książki dla dzieci,
- 3maj - aplikacja,
- Zioła przepustką do zdrowia - MUTW,
- Akcja Wspieramy kina polskie,
- Kulturalno-muzyczne kalendarium.

Z uwagi na sytuację związaną ze stanem epidemii COVID-19 oraz wprowadzonymi 
obostrzeniami w zakresie działalności instytucji kultury, zmuszeni byliśmy znacznie 
ograniczyć naszą działalność. Odwołanych zostało wiele wydarzeń z udziałem 
publiczności/uczestników, tj. min.:

- organizacja imprezy masowej „Dni Makowa Mazowieckiego 2020”,
- spektakle, przedstawienia dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
- występ „Kabaretu Młodych Panów”,
- wyjazdy do teatru,
- konkurs recytatorski Warszawska Syrenka,
- koncerty/występy grup działających przy MDK,
- koncerty/festiwale organizowane przy współpracy z organizacjami pozarządowymi,

Instytucjami,
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- wystawy w Galerii M,
- seanse filmowe w Kinie Mazowsze,
- edukacja filmowa KinoSzkoła,
- warsztaty stałe,
- wynajmy,
- uroczystości związane ze Świętami Narodowymi.

Miejski Dom Kultury działa iv oparciu o statut placówki.
Realizacja zadań MDK prowadzona jest z wykorzystaniem własnej kadry i możliwości 
finansowych.
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INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W MĄKO WIE MAZOWIECKIM

ZA 2020 ROK

Plan finansowy dochodów Miejskiego Domu Kultury w Makowie Mazowieckim na 2020 rok 
wynosi 877 600,94 zł, na co składają się:

Na dzień 31 grudnia 2020 roku zrealizowano wpływy' w łącznej wysokości 850 498,87 zł

- środki na rachunku bankowym na dzień 01.01.2020 r.
- dotacja podmiotowa z budżetu Miasta w kwocie
- dotacja celowa z budżetu Miasta na Dni Makowa Mazowieckiego
- dotacja celowa z budżetu Miasta na Pożegnanie lata
- dotacja celowa z budżetu Miasta na projekt Kultura dla wszy stkich
- wpływy ze sprzedaży w kwocie
- podatek vat
- dotacja Stowarzyszenia Kin Studyjnych
- zwolnienie z zus za m-ce 04-06/2020
- wynagrodzenie za terminowe odprowadzanie podatku pit-4

26 320,94 zł
468 100,00 zł

0,00 zł
10 000,00 zł

117 558,00 zł
198 000,00 zł
37 922,00 zł

1 745,00 zł
17 887,00 zł 

68,00 zł

z tego:
- dotacja podmiotowa z budżetu Miasta w kwocie
- dotacja celowa z budżetu Miasta na Pożegnanie lata
- dotacja celowa z budżetu Miasta na projekt Kultura dla wszy stkich
- wpływy ze sprzedaży w kwocie
- podatek vat
- dotacja Stowarzyszenia Kin Studyjnych
- zwolnienie z zus za m-ce 03-05/2020
- wynagrodzenie za terminowe odprowadzanie podatku pit-4

468 100,00 zł
10 000,00 zł

117 558,00 zł
197 220,32 zł
37 922,00 zł

1 744,18 zł
17 886,37 zł

68,00 zł

Specyfikę wpływów ze sprzedaży przedstawia poniższa tabela:

Lp. Rodzaj sprzedaży' Kwota sprzedaży
1 bilety do kina 146 452,27
2 okulary do odbioru 3D 0,00
3 wynajem / dzierżawa pomieszczeń MDK 13 798,54
4 artystyczne zajęcia dla dzieci, z tego:

- zajęcia muzyczne: 1 345,01 zł,
- zajęcia plastyczne: 2 422,50 zł,
- inne 1 435,00 zł

5 202,51

5 Przychody związane z Dniami Makowa 2020 0,00
6 Zajęcia dla seniorów 4 680,00



7 pozostałe (organizacja wyjazdów kulturalnych, sprzedaż 
biletów na spektakle, warsztaty filmowe,itp.)

27 087,00

W pozycji 7 sprzedaży wykazano sprzedaż netto biletów występ Kabaretu Młodych Panów, które 
w związku z trwającą pandemią covid-19, został przeniesiony na m-c czerwiec 2021 roku. Cena 
brutto 1 biletu wstępu na Kabaret wynosi 80 zł. Pieniądze za bilety w kwocie 1 680,00 zł będą 
przekazane dla Kabaretu, a MDK będzie miał przychody z wynajmu i z tytułu prowizji od 
sprzedaży.

Wydatki na 2020 rok planowano na kwotę 866 467,00 zł
Na dzień 31 grudnia 2020 r. zrealizowano wydatki w kwocie 864 400,72 zł

Wydatki Miejskiego Domu Kultury przedstawiają się następująco:

PLAN WYKONANIE UDZIAŁ
PROCENTOWY

Wydatki osobowe nie zaliczane do 
wynagrodzeń 290,00 287,81 99,24
Wynagrodzenia osobowe pracowników 362 000,00 361 073,43 99,74
Składki na ubezpieczenia społeczne 63 000,00 62 678,79 99,49
Składki na fundusz pracy 7 600,00 7574,42 99,66
Wynagrodzenia bezosobowe 29 900,00 29 816,89 99,72%
Materiały i wyposażenie 16 600,00 16 586,50 99,92%
Zakup energii 34 600,00 34 441,86 99,54%
Zakup usług remontowych 0 0 0
Zakup usług zdrowotnych 200,00 200,00 100,00%
Zakup usług pozostałych 175 000,00 174 568,04 99,75%
Zakup usług telekomunikacyjnych 3 151,00 3 150,46 99,98%
Podróże służbowe 536,00 535,62 99,93%
Różne podatki i opłaty 6 900,00 6 801,47 98,57%
Odpis na fundusz socjalny 13 662,00 13 661,68 100,00%
Podatek od nieruchomości 6 060,00 6 056,00 99,93%
Podatek od towarów i usług VAT 16 644,00 16 644,00 100,00%
Szkolenia pracowników 1 174,00 1 173,75 99,99%
Modernizacja związana z projektem 
Kultura dla wszystkich 129 150,00 129 150,00 100,00%
Razem 866 467,00 864 400,72 99,76%

Na kwotę zrealizowanych wydatków składają się w szczególności wydatki z tytułu:
1) wynagrodzeń dla pracowników MDK w kwocie 361 073,43 zł,
2) składki zus od wynagrodzeń pracowniczych w kwocie 66 489,95 zł,



3) realizacji umów zleceń (wynagrodzenia wraz z pochodnymi) łącznej kwocie 33 580,15 zł, 
w tym dla kapelmistrza MOD i instruktora nauki gry na instrumentach dętych w kwocie 
14 839,09 zł,

4) zakupu instrumentów muzycznych na potrzeby MOD - 3 979,00 zł,
5) dystrybucji filmów i „kinoszkoły” w kwocie - 105 300,68 zł,
6) kino plenerowe w kwocie 13 086,00 zł,
7) dokumentacja aplikacyjna do projektu Kultura dla wszystkich - 33 587,60 zł,
8) zakupu energii elektrycznej, cieplnej oraz zużycia wody - 31 040,34 zł,
9) podatku od nieruchomości - 6 056,00 zł,
10) zakupu usług teleinformatycznych w kwocie - 2 816,76 zł,
11) odpisu na ZFŚS- 13 661,68 zł,
12) opłaty: pisf, sfp-zapa w łącznej kwocie - 3 148,94 zł,
13) modernizacja związana z projektem Kultura dla wszystkich - 129 150,00 zł.

Stan środków pieniężnych w kasie i na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia 2020 roku 
wynosi: 20 248,75 zł, 
z tego:
- kasa: 0,00 zł,
- rachunek podstawowy: 12 419,09 zł (w tym 1 680,00 za bilety Kabaretu Młodych Panów),
- rachunek ZFŚS: 640,74 zł,
- rachunek zabezpieczeń: 7 188,92 zł.

Stan należności na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosi: 3 940,19 zł, z tego:
- należności od kontrahentów 774,90 zł,
- należności od zleceniobiorców 22,29 zł,
- US - podatek Vat: 3 143,00 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosi: 1 059,87 zł, z tego:
- z tytułu dostaw towarów i usług: 927,95 zł,
- US - podatek pit 4 9,00 zł,
- wobec zleceniobiorców 25,00 zł,
- wobec kontrahentów 15,00 zł,
-ZUS za 12/2020 82,92 zł.

Sporządziła: Wioleta Bogucka-Rawa 
Dnia: 26.02.2021 r.

;owy

ka-Rawa

Dyrektor 
Miejskiego DomuKultury

Anna Wmiarek
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MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W 2020 ROKU

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie Realizacja w %

Stan środków obrotowych na
1. początek okresu 

sprawozdawczego
26 320,94 26 320,94 100,00%

Przychody, w tym: 851 280,00 850 498,87 99,91%
- dotacja podmiotowa 468 100,00 468 100,00 100,00%

- dotacja celowa UM Maków 
Maz. 0,00 0,00 0,00%

- dotacja celowa "Pożegnanie 
lata" 10 000,00 10 000,00 100,00%

- dotacja celowa Kultura dla 
wszystkich 117 558,00 117 558,00 100,00%

- podatek Vat 37 922,00 37 922,00 100,00%

2.
- darowizny na Dni Makowa

- przychody własne, w tym:

0,00

198 000,00

0,00

197 220,32

0,00%

99,61%
+ przychody z kina 147 000,00 146 452,27 99,63%
+ wynajem sali 14 000,00 13 798,54 98,56%

+ zajęcia dla dzieci 5 220,00 5 202,51 99,66%

+ zajęcia dla seniorów 4 680,00 4 680,00 100,00%

+ pozostałe 27 100,00 27 087,00 99,95%

- pozostałe przychody 19 700,00 19 698,55 99,99%

Koszty, w tym: 866 467,00 864 400,72 99,76%

- wynagrodzenia i pochodne 462 500,00 461 143,53 99,71%

- usługi obce 178 151,00 177 718,50 99,76%
- remont instrumentów 0,00 0 0,00%

3. - pozostałe 80 022,00 79 744,69 99,53%

- podatek Vat 16 644,00 16 644,00 100,00%

- Inwestycje w środki trwałe - 
modernizacja związana z 
projektem Kultura dla 
wszystkich

129 150,00 129 150,00 100,00%

4. Stan środków pieniężnych na 
dzień 31 grudnia 2020 r. 11 133,94 12 419,09

5. Stan należności na dzień 
31 grudnia 2020 r. 3 940,19

6. Stan zobowiązań na dzień 
31 grudnia 2020 r. 1 059,87

WioletaMt



Załącznik Nr 2 
do Zarządzenia Nr 327/2021 

Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki 
z dnia 29 marca 2021 r.

Sprawozdanie opisowe z działalności 
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Makowie Mazowieckim 

za rok 2020

1. Status formalno-prawny biblioteki

Miejska Biblioteka Publiczna w Makowie Mazowieckim jest samorządową in 

stytucją 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. Misja i kierunki rozwoju Miejskiej Biblioteki Publicznej w Makowie Mazowieckim 

wyznaczają następujące cele strategiczne:

Misją Miejskiej Biblioteki Publicznej w Makowie Mazowieckim jest dążenie do 

najwyższego, profesjonalnego poziomu świadczonych usług zarówno w obszarze działalności 

kulturalnej jak i edukacyjnej, ale przede wszystkim w tej podstawowej - czyli udostępnianiu 
zbiorów i zapewnieniu dostępu do informacji. Stan ten osiągnięto poprzez:

Zapewnienie bezpłatnego dostępu do wszelkiego rodzaju informacji poprzez: 

udostępnianie książek, czasopism jak również zapewnienie dostępu do Internetu.

Tworzenie przyjaznej atmosfery i spełnianie oczekiwań czytelników.

Stworzenie dogodnych warunków dla najmłodszych dzieci do korzystania z biblioteki 

oraz umacnianie w nich nawyków czytelniczych.

Umożliwienie osobom niepełnosprawnym pełnego dostępu do świadczonych usług 

oraz otoczenie ich szczególną troską.

Podnoszenie w społeczności lokalnej poziomu wiedzy i umiejętności korzystania 

z nowoczesnych technologii, zwłaszcza w dziedzinie informatyzacji.



Gromadzenie oraz inwentaryzację wszystkich wydawnictw regionalnych 

i lokalnych.

Kierunkami rozwoju Miejskiej Biblioteki Publicznej jest:

1. Dostosowanie oferty bibliotecznej do potrzeb użytkowników:

a) prowadzenie działalności kulturalnej dla szerokiej grupy odbiorców,

2. Modernizacja pomieszczeń biblioteki w 2020 roku (malowanie i wymiana podłóg) w:

-dziale gromadzenia i opracowania zbiorów

-gabinecie dyrektora

-pokoju socjalnym

-korytarz (malowanie)

3. Utworzenie nowego pomieszczenia z literaturą popularnonaukową (nowe meble, 

malowanie, wymiana podłogi i oświetlenia)

4. Poprawa, jakości zbiorów bibliotecznych w kierunku ich atrakcyjności i aktualności:

a) dostosowanie struktury zakupów zbiorów do oczekiwań użytkowników:

- czytelnicy mogą proponować tytuły książek do zakupu poprzez wrzucanie 

karteczek z tytułami do skrzynki

- sugerowanie się tytułami wyszukiwanymi w bazie OPAC

b) selekcja książek zniszczonych, zaczytanych i zdezaktualizowanych,

5. Informatyzacja procesów bibliotecznych.

a) wdrażanie zintegrowanego systemu bibliotecznego MAK+,

b) tworzenie na bieżąco katalogu komputerowego dla posiadanych zbiorów 

bibliotecznych,

c) możliwość rezerwacji książek drogą on linę,
d) przypominanie na e-mail terminu oddania książek

6. Działalność informacyjno-edukacyjna.

a) zaspakajanie potrzeb informacyjnych i edukacyjnych społeczności lokalnej,

b) zapewnienie bezpłatnego dostępu do sieci internetowej,

c) prowadzenie działalności informacyjnej dotyczącej zbiorów własnych i 

innych,

d) opracowywanie bibliografii regionalnej miasta Makowa Mazowieckiego i 

powiatu makowskiego

7. Działalność kulturalna.



- popularyzacja książki i czytelnictwa, organizacja: spotkań autorskich, konkursów, 

lekcji bibliotecznych, wystaw, prelekcji, akcji czytelniczych

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 m2. 

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 ł. Zajmowana powierzchnia to 32 m . 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 2020 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- 697.986,06 zł.

W tym:

- Dotacja organizatora - (łącznie z CDK- Dom Wesołka) - 654.000,00 zł.

- Dotacja ze Starostwa Powiatowego ( Porozumienie) - 28.000,00 zł

- Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - zakup nowości wydawniczych 
do bibliotek publicznych - 11.308,00 zł.

- Środki wypracowane - 4.678,06 zł.



5. Podstawowe dane liczbowe- czytelnicy

Rok 2019 Rok 2020

Liczba czytelników 1.839 1.850

Liczba użytkowników 2.916 2.490

Liczba odwiedzin w czytelni 2.431 593

Liczba odwiedzin 28.863 19.817

6. Zbiory biblioteczne

Na dzień 31 grudnia 2020 roku księgozbiór MBP w Makowie Mazowieckim liczył ogółem 

34.057 woluminów, o łącznej wartości 500.829,38 zł.

W poszczególnych placówkach wygląda to następująco:

- Biblioteka Główna - stan faktyczny - 25.195 wol. ;

- Filia nr 1 - stan faktyczny - 8.862 wol.

6.1 Struktura zakupu

W 2020 roku zbiory MBP w Makowie Mazowieckim powiększyły się o 1.558 woluminów, z 

tego z zakupu 1546 wol. na łączną kwotę 33.040,56 zł.
- Z budżetu biblioteki zakupiono 1005 woluminów na kwotę 21.040,56 zł.

- Z programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pozyskano kwotę 

11.308,00zl., za którą zakupiono 541 nowości wydawniczych. Biblioteka wzbogaciła się 

również o 12 darów (o tematyce regionalnej), na łączną kwotę 680,00 zł . Wskaźnik 

zakupionych książek na 100 mieszkańców wyniósł 16,77 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

182
/

395

969

■ 1. literatura dla 
dorosłych

ia 2.Literatura dla 
dzieci

3.Literatura 
popularnonaukowa

W ciągu roku wycofano z zasobów w wyniku selekcji 1.305 wol. na kwotę 2.752,34, (MBP- 

925wol. za 1.979,36 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 2020 roku w placówkach bibliotecznych wynosił ogółem 

12 tytułów na łączną kwotę 3.099,84 zł. Biblioteka prenumerowała: Tygodnik Makowski, 

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

żywo, Moje mieszkanie, Poradnik domowy. Przegląd powszechny, Chidusz, Z życia wzięte 

oraz jedno czasopismo fachowe: Biblioteka Publiczna.

Liczba zakupionych zbiorów

Rok 2020 Ogółem Ze środków organizatora biblioteki Z MKiDN

1.546 1005 541

Wydatkowane środki na zakup zbiorów

Rok 2020 Ogółem Ze środków organizatora biblioteki Z MKiDN

1 .Książki 33.040,56 21.040,56 11.308,00

2. Prenumerata 3.099,84 3.099,84 -

7.Użytkownicy biblioteki i odwiedziny w ciągu roku

1. Czytelnicy

W roku 2020 zarejestrowano ogółem 1.850 czytelników w tym:



• Biblioteka Główna - 1.438 czytelników

• Filia Biblioteczna Nr 1 - 412 czytelników

Wskaźnik czytelników na 100 mieszkańców wynosił 20,07 %. Liczba wypożyczeń na 100 

mieszkańców wynosiła 332,05 .

Struktura czytelników wg wieku

Liczba czytelników wg wieku 

2. Struktura czytelników wg zajęcia

M Liczba 
czytelników 
uczących się

fei Liczba
czytelników
pracujących

u Liczba
czytelników
pozostałych

3.Struktura czytelników wg płci



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 2020 roku w placówkach bibliotecznych na terenie miasta Makowa Mazowieckiego 

wypożyczono ogółem 30.047 jednostek zbiorów w tym : 26.720 wol. i 3.327 czasopism. W 

drodze wypożyczeń na zewnątrz, placówki udostępniły ogółem 26.720 jednostek zbiorów. 

Wskaźnik wypożyczeń ogółem na 100 mieszkańców wynosi 332,05 wol.

Działalność kulturalna

Rok 2020 był rokiem pandemii. Od marca Miejska Biblioteka Publiczna zawiesiła 

stacjonarną formę promocji biblioteki i czytelnictwa. Nie mogliśmy w naszej placówce 

organizować lekcji bibliotecznych czy wycieczek dla dzieci. Tworzenie wystaw mijało się z 

celem, gdyż były to działania zabronione przez Rozporządzenie Rady Ministrów. Swoje 

działania promocyjne przenieśliśmy do internetu. M.in. zorganizowaliśmy Narodowe 

Czytanie drogą on-line. Biblioteka zaangażowała się w akcję „Kinder-przerwa na wspólne 

czytanie", która polegała na zbiórce książek do małych gminnych bibliotek. 

Kontynuowaliśmy program „Mała książka-wielki człowiek” przeznaczony dla dzieci w wieku 

3-6 lat. Mimo wprowadzonych obostrzeń! poza krótkimi przerwami) Biblioteka była otwarta 

dla czytelników, którzy mogli korzystać z naszych zbiorów.

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 2020 roku 99% zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej znalazło się 

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

biblioteki.

10. Zadania powiatowe

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.

Z powodu zablokowania wyjazdów instruktora działania te prowadzone były drogą on-line 

oraz telefonicznie.

11. 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.



12. Promocja bibliotek oraz działań na rzecz rozwoju czytelnictwa

W 2020 roku Miejska Biblioteka Publiczna w Makowie Mazowieckim promowała 

swoje działania poprzez:

- stronę internetową : www.mbpmakow.pl

- profil społecznościowy na Facebooku

- stronę szukamksiazki.pl

- stronę internetową Urzędu Miejskiego w Makowie Mazowieckim

Liczba osób obserwujących nasz profil społecznościowy wyniosła w 2020 roku 553 

osoby. Biblioteka udostępniła 199 postów, które obejrzało średnio 264 osoby. Liczba 

odsłon naszej strony internetowej wynosi 4.564 wejść a liczba unikalnych 

użytkowników naszej strony w ciągu roku 1.590 osób.

13. Kadra biblioteki na 31.12.2020 r.

Ogółem w MBP zatrudnionych było czterech pracowników działalności 

podstawowej na pełnych etatach oraz instruktor, księgowa, starszy woźny na x/z 
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 -*/2 etatu (wykształcenie wyższe ekonomiczne)

- starszy woźny-ió etatu (wykształcenie średnie)

- instruktor powiatowy-ió etatu (wykształcenie średnie bibliotekarskie)

Dodatkowo osoby pracujące w Centrum Dialogu Kulturowego Dom Wesołka posiadające 

zatrudnienie w Miejskiej Bibliotece Publicznej :

- specjalista ds. edukacji i promocji -l/2 etatu (wykształcenie policealne)

- specjalista ds. informatyki i digitalizacji zbiorów 14 etatu (wykształcenie średnie)



- specjalista ds. historii miasta i regionu- 3/4 etatu (wykształcenie wyższe)

- pracownik recepcji - 1 etat (wykształcenie wyższe)

- pracownik gospodarczy - 1 etat (wykształcenie średnie)

- sprzątaczka - !4 etatu (wykształcenie zawodowe)

14. Godziny otwarcia placówek bibliotecznych

Pandemia i wprowadzone wraz z nią obostrzenia wymusiły na bibliotece zmiany godzin 

pracy.

Biblioteka Główna, ul. Moniuszki 6

• Poniedziałek 800-1600

• Wtorek 800-1700

• Środa 800-1600

• Czwartek 800-1600

• Piątek 800-1 500

3. Filia Biblioteczna nr 1, ul. Sportowa 9

W roku 2020 Filia swoje godziny pracy dostosowała do obostrzeń wprowadzonych 

przez Szkołę Podstawową nr 1.

4. Centrum Dialogu Kulturowego - Dom Wesołka

W związku z wprowadzonym rozporządzeniem Rady Ministrów CDK jako instytucja 

kultury przez większość roku musiała pozostać nieczynna dla swoich użytkowników. 

Pracownicy częściowo pracowali w trybie pracy zdalnej. Swoje działania przenieśli do 

internetu.



15. Sprawozdanie z działalności Centrum Dialogu Kulturowego Dom Wesołka 
za rok 2020r.

Lp. Data Wydarzenie/Tematyka Organizator/ 
Współpraca

Miejsce 
wydarzenia

Ilość 
uczestników

1. 15.01.20201-. Lekcja Historii lokalnej.

75. Rocznica wyzwolenia Makowa spod 
okupacji hitlerowskiej - dla uczniów

Szkoły Podstawowej nr 1

w Makowie Mazowieckim.

CDK Dom 
Wesołka

CDK Dom 
Wesołka (sala 
konferencyjna)

25 osób

2. 17.01.2020 r. „Muzyka otwiera serca”.

Koncert noworoczny.

Niepubliczne 
Przedszkole 

PASTELOVE w 
Makowie Maz

CDK Dom 
Wesołka (sala 
ekspozycyjna)

240 osób

3. 20.01.2020 r. „Profilaktyka Raka Piersi"

Spotkanie dla MUTW

i zainteresowanych osób.

Avon CDK Dom 
Wesołka (sala 

konferencyjna)

7 osób

4. 23.01.2020 r. „Kochamy Was całym sercem". Dzień 
Babci i Dziadka koncert.

Niepubliczne 
przedszkole 

PASTELOVE w 
Makowie Maz

CDK Dom 
Wesołka (sala 
ekspozycyjna)

260 osób

5. 1 1.02.2020 r. Ferie Wesołka.

Warsztaty paleontologiczne.

Stowarzyszenie
Pozytywnie 

Historyczni z 
Ciechanowa

CDK Dom 
Wesołka (sala 

konferencyjna)

50 osób

6. 12.02.2020 r.

18.02.2020 r.

Ferie Wesołka.

Poznajemy Świat - warsztaty 
podróżnicze

1 ."Tybet i Himalaje"

2." Turecki Bazar"

Poznajemy świat. CDK Dom 
Wesołka (sala 

konferencyjna)

97 osób

7. 13.02.2020 r.

17.02.2020 r.

The best of O1PLA.
Teraz Dzieci Mają Głos - 

ogólnopolski festiwal filmów 
animowanych 

-program przedszkolny

-program szkolny

O1PLA Festiwal
- Polska
Animacja

CDK Dom 
Wesołka (sala 
ekspozycyjna)

140 osób

8. 22.02.2020 r. WOMBAT nie śpi. Fundacja Sztuka 
Ciała

CDK Dom 
Wesołka (sala

22 osoby



Spektakl pantomimy dla najmłodszych, 
NajNajów od 0 do 5 lat

ekspozycyjna)

9. 26.02.2020 r. Dzień Żołnierzy Wyklętych.

Spotkanie z historykiem Wojciechem 
Łukaszewskim

Zespól Szkół im. 
Żołnierzy Armii 

Krajowej w 
Makowie Maz

Świetlica w 
Zespól Szkół 
im. Żołnierzy 

Armii
Krajowej w 
Makowie 

Mazowieckim

124 osoby

10. 3-8.03.2020 r. Wystawa.

Fascynujący Świat Pająków i 
Skorpionów.

Firma Araneus CDK Dom 
Wesołka (sala 
ekspozycyjna)

650 osób

11. 10.03.2020 r. Marzec w Domu Wesołka.

Warsztaty plastyczne Mała Wielka 
Sztuka.

CDK Dom 
Wesołka

CDK Dom 
Wesołkąa (sala 
konferencyjna 

)

22 osoby

12. 11.03.2020 r. Akcja promująca czytelnictwo

„Czas na czytanie".

Młodzież z
Zespołu Szkół 
im.Żołnierzy 

Armii Krajowej 
w Makowie Maz

W ramach 
realizacji projektu 

^Zwolnieni z 
teorii”

CDK Dom 
Wesołka (sala 
ekspozycyjna)

27 osób

13. 16- 
30.06.2020 r.

Czerwiec w Domu Wesołka

Warsztaty plastyczne Mała Wielka 
Sztuka

CDK Dom 
Wesołka

CDK Dom 
Wesołka (sala 
ekspozycyjna)

37 osób

14. 1-29.07.2020 
r.

Lipiec w Domu Wesołka.

Warsztaty plastyczne Mała Wielka 
Sztuka

CDK Dom 
Wesołka

CDK Dom 
Wesołka (sala 
ekspozycyjna)

23 osoby

15. 27.07.2020 r. Federacja ROSA

Szkolenie (Innowacyjna, dobrze 
zaprojektowana organizacja 

pozarządowa z północnego Mazowsza).

Federacja ROSA
— Przasnysz

CDK Dom 
Wesołka (sala 
ekspozycyjna)

13 osób

16. 5.08.2020 r. Autorskie warsztaty twórcze - stolarka 
„Dzikie dzieci".

CDK Dom 
Wesołka

CDK Dom 
Wesołka (sala 
ekspozycyjna)

46 osób

17. 5.08.2020 r. Gry i zabawy dla dzieci. Early Stage - 
szkoła językowa

CDK Dom 
Wesołka (sala 
konferencyjna)

28 osób

18. 6.08.2020 r. Gry i zabawy dla dzieci. Early Stage - 
szkoła językowa

CDK Dom 
Wesołka

29 osób



Łączna liczba odbiorców działalności stacjonarnej/bezpośredniej 2010 osób.

19. 14.08.2020 r. Kino plenerowe

Film „I Znowu Zgrzeszyliśmy Dobry 
Boże"

CDK Dom
Wesołka, MDK

Maków Maz

Rynek w 
Makowie Maz

140 osób

20. 30.10.2020 r. Makowski Uniwersytet Trzeciego Wieku 
- spotkanie.

MDK Maków
Maz

CDK Dom 
Wesołka

30 osób

Działania Online

Lp Data Wydarzenie/Tematyka Organizator/Współprac 
a

Media 
społecznościow 

e

Statystyki 
odbiorcy

1. 22.04.
2020 r.

2 lata Domu Wesołka: 
KERCHANGA - muzyczna 

podróż przez Afrykę

CDK Dom Wesołka YouTube CDK 
Dom Wesołka

92 osoby

2. 6.05.
2020 r.

2 lata Domu Wesołka: 
Simon&Simon - The Taste of 

America

CDK Dom Wesołka YouTube CDK 
Dom Wesołka

65 osób

3. 16.05.
2020 r.

2 lata Domu Wesołka: NeoKlez 
„Ajde Jano”

CDK Dom Wesołka YouTube CDK 
Dom Wesołka

31 osób

4. 1.06.
2020 r.

2 lata Domu Wesołka: Pod 
Fryzjerką

CDK Dom Wesołka YouTube CDK 
Dom Wesołka

227 osób

5. 8.09.
2020

Narodowe Czytanie

„Balladyna1" Juliusza 
Słowackiego

MBP Maków Maz, CDK Dom 
Wesołka, Urząd Miasta, LO 

im. Marii Curie Skłodowskiej, 
ZSZ Żak

Facebook CDK 
Dom Wesołka

19 
uczestników

688 osób

6. 18.11.
2020

78. Rocznica Likwidacji Getta 
w Makowie Mazowieckim - 
słuchowisko „Opowieści ze 

sztetla”.

CDK Dom Wesołka,

Opowieści z walizki - J. 
Sarnecka , A. Woźniak i M.

Kierzkowski

Facebook CDK 
Dom Wesołka

211 osób



Łączna liczba odbiorców działalności online 1333 osoby.

Akcje online Facebook CDK Dom Wesołka podczas ograniczenia działalności 
stacjonarnej.

Kulturalne propozycje #zostańwdomu

1 .Muzeum POLIN - wirtualna wystawa.

2.Szalom na Szerokiej - koncert 26. Festiwalu Kultury Żydowskiej w Krakowie.

3.Fundacja Pełni Kultury - unikatowe zabytki wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO - 
spacery, scenariusze, nagrania.

4.27 marca jest Międzynarodowy Dzień Teatru -Ninateka - spektakle teatralne online.

5.Opowieści na dobranoc - Opowieści z walizki - opowieść Stary dzban.

6. Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci:

-Akcja promująca czytanie dzieciom;

-Przybliżenie postaci polskiego ilustratora J.M. Szancera połączone z zabawą online. Rozpoznanie 
tytułu baśni na podstawie ilustracji autorstwa Szancera;

-Propozycje konkretnych tytułów książek dla dzieci z pośród współczesnej literatury, które nie unikają 
trudnej tematyki.

7. Akcja Żonkile 77. Rocznica powstania w getcie warszawskim:

-Jak wykonać Żonkile - szablon;

-Nakładka na profil jako forma uczestnictwa i włączenia się do akcji Żonkile;

-Prezentacja Ambasadorów Akcji Żonkile;

-Prezentacja materiałów archiwalnych Instytutu Pileckiego dotyczącego powstania w getcie 
warszawskim - film;

-Program obchodów rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim - Muzeum Polin online 
(wykłady, spacery online, czytanie online, film koncert);

-Prezentacja prac artystów malarzy z getta warszawskiego - Muzeum Narodowe w Warszawie.

8. Majówka #BarwyWspólne - zaproszenie do wspólnej zabawy i uczestnictwa online - (Akcja 
Kokarda - instrukcja jak wykonać/ Moja Flaga - dołączenie do akcji wywieszania flagi/ 3 maja NCK - 
animacja na temat obrazu Jana Matejki poświęconego temu wydarzeniu, publikacja zdjęć 
archiwalnych z obchodów 1 maja w Makowie Mazowieckim).



9.Narodowe  święto Niepodległości:

-Niepodległa - etiuda filmowa "10 listopada. Józef Piłsudski w Warszawie";

-Akcja Niepodległa do Hymnu spot zachęcający do włączenia się i uczestnictwa we wspólnym 
śpiewaniu Hymnu.

#2lataWesolka #2LatazWami online

Świętowanie podsumowujące 2 lata istnienia i działalności Centrum Dialogu Kulturowego Dom 
Wesołka.

Ubiegły rok był bardzo ciężki dla placówek kultury. Wprowadzone obostrzenia spowodowały 
ograniczenie naszych działań. Mimo tak trudnego okresu Miejska Biblioteka Publiczna w 
Makowie Mazowieckim była otwarta dla swoich czytelników z zachowaniem reżimu 
sanitarnego. Stworzyliśmy osobny punkt zwrotu książek, które były poddawane 
kwarantannie. Z braku odpowiednich warunków lokalowych i narzuconych restrykcji 
musieliśmy ograniczyć bezpośredni dostęp do pólek. Staraliśmy się, aby każdy Czytelnik był 
usatysfakcjonowany. Mamy nadzieję, że nowy rok pozwoli nam na pełne zrealizowanie 
naszych działań.

DYJ
Miejskiej Mil

'OR
j Publicznej

mgr Anna 1 atońska



Informacja z wykonania planu finansowego za 2020 r. 
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Makowie Mazowieckim

Plan finansowy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Makowie Mazowieckim na 2020 r. wynosi 711 097 zł

Po stronie przychodów plan finansowy wynosi 691 097 zł w tym:
1. dotacja z budżetu miasta - 654 000 zł
2. dotacja z Biblioteki Narodowej - 11 308 zł
2. wpływy z usług - 4 420 zł
3. wpływ z różnych dochodów - 21 369 zł
Planowany stan środków obrotowych na początek roku wynosił 20 000 zł.

Plan przychodów w 2020 r. zrealizowano w kwocie 691 094,44 zł co stanowi 100 % planu.
Realizacja przychodów przedstawia się następująco:
1. Otrzymana dotacja z budżetu miasta - 654 000,00 zł
2. Otrzymana dotacja z Biblioteki Narodowej - 11 308,00 zł
3. Wpływ z usług - 4 418,39 zł(warsztaty i zajęcia edukacyjne dla dzieci)
4. Wpływy z innych dochodów - 21 368,05 zł(opłata za przetrzymywanie i zagubienie książek - 259,67 zł, umorzenie składek ZUS za miesiące marzec - maj 2020r. w związku ze zwolnieniem pracodawcy z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek w wysokości 50% zgodnie z ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem C0VID-19 - 21 108,38 zł)
Stan środków pieniężnych na początek roku wynosił 21 696,68 zł.

Rozchody zaplanowano na kwotę 699 496 zł oraz stan funduszu obrotowego na koniec roku w kwocie 11 601 zł.
W 2020 roku zrealizowano plan wydatków na kwotę 697 613,07 zł co stanowi 99,73 % planowanych wydatków.

Największy wskaźnik wydatków stanowiły wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, na które 
wydatkowano 544 310,68 zł co stanowi 99,99 % planowanych wydatków na ten cel.

Na pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki wydatkowano 153 302,39 zł, w tym:
1) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 1 213,07 zł
2) Na zakup materiałów, wyposażenia i książek - 67 157,10 zł, w tym:• prenumerata prasy, prenumerat - 4 711,27 zł '• zakup materiałów biurowych, środków czystości i dezynfekujących - 3 971,07 zł• zakup laptopa, oprogramowania, licencji, tuszy - 9 852,01 zł• zakup wyposażenia, mebli, art. do remontu - 12 910,92 zł• zakup innych materiałów (art. do zajęć plastyczne, dekoracyjne, nagrody dla czytelników, itp.) - 2 464,42 zł• zakup książek - 33 247,41 zł
3) Na energię i usługi ogółem wydatkowano kwotę - 64 964,60 zł, w tym:• Energia elektryczna, energia co i woda - 22 184,78 zł• Usługi telekomunikacyjne i Internet - 3 059,08 zł• badanie lekarskie pracowników - 120 zł• pozostałe usługi - 39 600,74 zł, w tym:- usługa hostingowa - 1 200 zł,- monitorowanie budynków i rejestracja obrazu - 1 524,98 zł- abonament za program MAK 100+ - 1 210,32 zł- koszty eksploatacji lokalu pomieszczeń MBP - 13 760,25 zł- obsługa rachunku bankowego - 890 zł- odpady i ścieki, opróżnienie zbiornika - 937,86 zł- warsztaty, zajęcia edukacyjne, pokaz filmowy - 9 109 zł- usługa remontowa wymiany lamp - 1 230 złpozostałe usługi (usługi komputerowe, gastronomiczne, opracowanie dokumentacji RODO, BHP i COVID, przeglądy, usługi serwisowe, wymiana akumulatora, wysyłki, itp.) - 9 738,33 zł
4) Na podróże służbowe krajowe - 250,65 zł
5) Podatek od nieruchomości za zajmowany lokal przez Miejską Bibliotekę Publiczną - 1 912 zł
6) Wydatki na szkolenia pracowników łącznie z kosztami dojazdów - 1 250 zł
7) Na ubezpieczenie mienia wydatkowano kwotę - 664,80 zł
8) Wydatki na świadczenia urlopowe pracowników - 15 890,17 zł

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym Miejskiej Biblioteki Publicznej na 31.12.2020 r. wynosił 15 178,05 zł.

DYREK/^RSporządził: Małkowska Małgorzata .........Podpis Dyrektora \ I
...... , mgr Anna ZatĄńskaMaków Maz., dn. 29.01.2021r. e 1



ZESTAWIENIE TABELARYCZNE WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO 
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MAKOWIE MAZ 

za 2020 r.

Sporządził: Małkowska Małgorzata

lp Wyszczególnienie Plan Wykonanie %

1 -Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego-Stan należności-Stan zobowiązań 20 00000 21 696,68 0 4 273,14
Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego 20 000 17 423,54

2 Przychodyw tym:- dotacje- wpływy z usług- pozostałe dochody
691 097665 3084 42021 369

691 094,44665 308,004 418,3921 368,05
10010099,96100

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

699 496544 32042 6801 230111 266
695 187,36542 871,7942 491,521 230,00108 594,05

99,3899,7399,56100,0097,60
4 Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego -Stan należności:w tym wymagalne-Stan zobowiązań:w tym wymagalne

11 601 0 0 0 0
15 178,05 0,00 0,00 1 847,43 0,00

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego 11 601 13 330,62

Miejskiej BibJiytAi Publicznej 

mgr AnkaZatclńaka


