Informacja opisowa do bilansu
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Konstantynowie Łódzkim za 2019 rok.
Miejska Biblioteka Publiczna w Konstantynowie Łódzkim, rok założenia- 1947
W okresie sprawozdawczym Biblioteka realizowała podstawowe funkcje i zadania stawiane
przed instytucją upowszechniania kultur zgodnie z ustawą o bibliotekach, Statutem
i Regulaminem Biblioteki.
Od 1 stycznia 2003 r. Miejska Biblioteka Publiczna w Konstantynowie Łódzkim działa jako
samodzielna instytucja, której organizatorem jest Gmina Konstantynów Łódzki.
Zarejestrowana jako instytucja upowszechniania kultury w Gminnym Rejestrze Instytucji Kultury
pod Nr Ośw.4011-1
Sieć biblioteczna: Miejska Biblioteka Publiczna dla Dorosłych
Miejska Biblioteka Publiczna dla Dzieci i Młodzieży- Filia Nr 1
Działalność prowadzi w oparciu o Akt Utworzenia Instytucji Kultury oraz Statut Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Konstantynowie Łódzkim zgodnie z Uchwałą Nr XL/ 437 /2002 Rady
Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 3 lipca 2002 roku z późniejszymi zmianami tj.
Uchwałą nr XXXVII/302/13 z dnia 28 listopada 2013 r. zmieniającą załącznik Nr 2 Statut Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Konstantynowie Łódzkim. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku
Urzędowym Województwa Łódzkiego dnia 02.01.2014 r.
Struktura własnościowa: 113 Własność Samorządowa
Forma prawna: 29 Gminna Samorządowa Jednostka Organizacyjna
REGON 473093825
Siedzibą Biblioteki jest lokal w Konstantynowie Łódzkim przy Placu Tadeusz Kościuszki 10, o
powierzchni użytkowej 175m² przekazany w bezpłatne użytkowanie na czas nieokreślony Umową
Użyczenia zawartą w dniu 11 grudnia 2002 r. pomiędzy Gminą Konstantynów Łódzki a Miejską
Biblioteką Publiczną.
Miejska Biblioteka Publiczna w Konstantynowie Łódzkim.
95-050 Konstantynów Łódzki, ul. Plac Tadeusza Kościuszki 10
tel./fax (0-42) 211 16 51 ; kom. 663 980 187; 663 200 455
e-mail: MBP konmbp@interia.pl-; Fili Nr 1 mbpkondz@op.pl-;
http://www.biblioteka.konstantynow.pl
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Zasady funkcjonowania
Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową i rozlicza się z budżetem Gminy Konstantynów Łódzki
na zasadach określonych dla gospodarki finansowej instytucji kultury prowadzących
w szczególności działalność upowszechniania kultury.
1. Sprawozdanie zostało sporządzone za okres od 01-01-2019 do 31-12-2019
2. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu zasady kontynuacji działalności.
Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie są znane zdarzenia zagrażające
kontynuowaniu przez instytucję działalności w najbliższym okresie dłuższym niż 12 miesięcy.
Sprawozdanie sporządzono więc z założeniem, że działalność będzie kontynuowana w okresie
przynajmniej roku od dnia bilansowego.
3. Podstawowe zasady polityki rachunkowości:
 Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy, to znaczy od 1 stycznia do 31 grudnia.
W Instytucji są dwa okresy sprawozdawcze.
 Towary i materiały wycenia się w cenie zakupu, koszty zakupu odnosi się w ciężar kosztów
bezpośrednio po ich poniesieniu,
 Środki trwałe amortyzuje się metodą liniową,
 Środki trwałe o wartości do 10 000 zł amortyzuje się jednorazowo w miesiącu wydania ich
do użytku,
 Koszty działalności ewidencjonuje się w zespole kosztów rodzajowych,
 Rachunek zysków i strat sporządza się w układzie porównawczym.

I. BUDŻET
 dotacja z budżetu gminy
 dotacja Budżet Obywatelski

540 000,00
65 500,00
23 766,82

 dochody własne
w tym:
odsetki bankowe
wpłaty czytelników
wpłaty słuchaczy UTW
dary czytelników
 dotacja z MKiDN
 stan środków obrotowych
 na początek roku 2019

470,67
5 323,60
16 900,00
1 072,55
8 000,00
1 178,56
638 445,38

KOSZTY PONIESIONE Z DOTACJI GMINY
 Wynagrodzenia osobowe

386 024,90

 Pochodne od wynagrodzeń

65 910,10

 Wynagrodzenia bezosobowe

12 278,00

 Pochodne od wynagrodzeń bezosobowych
 Amortyzacja jednorazowa

152,23

12 283,54

- zakup zbiorów bibliotecznych 6 3,4,97
- zakup wyposażenia

5 978,57

 Zakup materiałów i energii
- prasa

25 723,02
2 238,29
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- materiały biurowe

3 640,26

- artykuły chemiczne
- nagrody
- energia elektryczna
- gaz
- woda i ścieki
- pozostałe

1 030,19
1 455,01
5 387,86
8 792,81
1 157,11
3 476,50

 Usługi obce

23 000,24

- wywóz nieczystości

250,80

- opłaty pocztowe

241,40

- opłaty za rozm. telef.

774,87

- komputeryzacja

7 527,00

- abonament RTV

320,75

- wykłady UTW

2 000,00

- naprawy, przeglądy

6 578,42

- prowizje bankowe

2 297,00

- wynajem Sali na wykłady

2 500,00

- pozostałe

510,00

 Budżet Obywatelski
- nagrody

65 500,00
1 702,65

- art. malarskie na zajęcia
plastyczne dla mieszkańców 3 010,95
- teatrzyki, warsztaty,
spotkania autorskie

8 114,00

- pomoce dydaktyczne

759,00

- zakup audiobooków

2 021,59

- zakup książek

10 778,77

- zakup drukarki
Konica Minolta

4 538,70

- imprezy kulturalne
Kolory Polski, bilety
Wstępu do teatru

15 600,00

- zajęcia dla seniorów

7 240,20

- usługa transportowa

1 210,00

- umowy zlecenia

10 334,00

- ubezpieczenie uczestników
wycieczki

90,14

- wynajem Sali

100,00
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 Różne opłaty i składki

2 458,00

- ubezpieczenie mienia

2 458,00

Odpis ZFŚS

11 434,00

 Podróże służbowe

325,97

 Szkolenia, badania lekarskie

410,00

RAZEM:

586 912,00

KOSZTY PONIESIONE Z DOCHODÓW WŁASNYCH
Z dochodów własnych wykonanych w 2018 roku wydatkowano środki w kwocie 25 285,79
na następujące zadania:
 Amortyzacja jednorazowa

8 000,00

księgozbiór
 Zajęcia z promocji zdrowego

7 311,00

Stylu życia
Zajęcia jogi

4 206,60

 Wynagrodzenia bezosobowe

4 306,00

(j. angielski, informatyka)
 Pochodne od wynagrodzeń

389,64

Bezosobowych
 Dary czytelników i inne darowizny

1 072,55

II. Pracownicy Biblioteki.
W roku sprawozdawczym w Bibliotece zatrudnionych było 10 osób na 8,75 etatach,
Pracownicy merytoryczni:
8 etatów- 8 pracowników, w tym etat dyrektora
Pracownicy administracji:
0,75 etatu w tym: 1/2 etatu- księgowy
1/4 etatu- kasjer/ kadrowiec,

Lp.

Rodzaj wydatku

Ilość
etatów

Ilość
osób

Pracownicy merytoryczni i administracji
8,00
1.
Wynagrodzenia
2.
Odprawy emerytalne
OGÓŁEM
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Wykonanie po
kosztach

Średnie
wynagrodzenie
za rok 2019
(5/3)

369 975,00

3 851,58

16 272,90

X

386 024,90

3 8751,58
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Współpracowaliśmy z Powiatowym Biurem Pracy w Pabianicach - roboty publiczne.

III. Wyposażenie i pozostałe środki trwałe
Środki trwałe:
stan początkowy
zwiększenie
zmniejszenie
stan końcowy

- 24 760,35 zł.
0,00
- 17 760,35 zł.
- 7 000,00 zł.

umorzenie środków trwałych - 1 516,66 zł.
Wartości niematerialne i prawne:
Stan początkowy
Zwiększenie
–
Zmniejszenie
–
Stan końcowy
–

58 218,13
0,00
0,00
58 218,13

Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych – 58 218,13
Pozostałe środki trwałe:
Stan na 01.01.2019 r.
165 403,20 zł.

Przychód
13 297,86

Rozchód
20 436,84

Stan na 31.12.2019 r.
158 264,22

Pozostałe środki trwałe 158 264,22 zł.
Na dzień 31.12.2019 r. przeprowadzono inwentaryzację roczną z natury na arkuszach spisowych.
Dokonany spis jest zgodny z księgami inwentarzowymi.
Księgozbiór:
Stan na 01.01.2019 – 343 924,96
w 2019 r. wpłynęło łącznie 26 021,29 zł.
z tego:
ubytkowano –
18 100,58 zł
Stan na 31.12.2019 – 351 845,67
Książki nieaktualne, to pozycje nie wypożyczane przez ostatnie 10 lat oraz nie posiadające wartości
edukacyjnej z lit. popularnonaukowej.
Książki zaczytane, to wydawnictwa, które w wyniku częstego wypożyczenia lub złego wydania
uległy zniszczeniu.

IV. INFORMACJA DODATKOWA DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT
Miejska Biblioteka Publiczna prowadzi w szczególności działalność w zakresie upowszechniania
kultury .
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Przychodami Biblioteki są:
 dotacje z budżetu,
 odsetki bankowe,
 wpłaty czytelników,
 wpłaty słuchaczy UTW,
 dotacja z Biblioteki Narodowej
 środki otrzymane od osób fizycznych, prawnych oraz z innych źródeł.
Środki otrzymane z prowadzonej działalności kulturalnej, przeznaczone są na wykonanie
statutowych zadań Biblioteki zgodnie z planem finansowym zatwierdzonym przez Dyrektora, z
zachowaniem wysokości dotacji otrzymanej od organizatora.
V. UBEZPIECZENIE, budynek, sprzęt, księgozbiór, OC
W roku sprawozdawczym kontynuowaliśmy następujące polisy ubezpieczeniowe:






Od ognia i innych żywiołów
Od kradzieży z włamaniem
Od odpowiedzialności cywilnej
Ubezpieczenie sprzętu otrzymanego w ramach PRB
Ubezpieczenie sprzętu otrzymanego z Urzędu Miejskiego
Tablety otrzymane z FRSI ubezpieczone zostały przez darczyńcę
Parter budynku łącznie z lokalną kotłownią podłączony jest do systemu ochrony.
VI. ZAŁOŻENIA OGÓLNE
W okresie sprawozdawczym Biblioteka realizowała podstawowe funkcje i zadania stawiane przed
instytucją

upowszechniania

kultury

zgodnie

z

Ustawą

o

bibliotekach,

Statutem

i Regulaminem Biblioteki. Biblioteka zaspakajała potrzeby społeczności naszego miasta
i okolicznych miejscowości pod względem czytelniczym, edukacyjnym i informacyjnym.
W Bibliotece gromadzono i udostępniano księgozbiór, audiobooki, czasopisma i inne materiały
biblioteczne. Upowszechniano czytelnictwo, prowadzono działalność informacyjną, kulturalną i
edukacyjną. Współpracowano ze środowiskiem oświatowo – kulturalnym naszego miasta
i innych miast województwa łódzkiego.
Informacje o godzinach pracy bibliotek, imprezach bibliotecznych, wszelkiego rodzaju konkursach,
programach grantowych, w których Biblioteka brała udział zamieszczane były na naszej stronie
internetowej

http://www.biblioteka.konstantynow.pl;

profilu

społecznościowym

Facebook

http://www.facebook. ; w lokalnej prasie „Wiadomości 43bis" oraz na stronach internetowych
http://www.portal.konstantynow.pl; http//:www.43bis.media.pl a także w miejscach szczególnie
często uczęszczanych w formie plakatów i ogłoszeń.
Naszą ofertą w zakresie lektur obowiązkowych wychodziliśmy naprzeciw potrzebom dzieci i
młodzieży oraz osób kształcących się. Udzielane były informacje rzeczowe i bibliograficzne
w oparciu o materiały będące w naszym posiadaniu oraz zawarte na stronach INTERNETU.
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Prowadzona była popularyzacja literatury beletrystycznej najnowszej oraz z wchodzącej do kanonu
klasyki rodzimej i światowej poprzez spotkania autorskie, spotkania literackie, spotkania z baśnią,
spotkania Dyskusyjnych Klubów Książki- DKK, lekcje biblioteczne.
Kontynuowana była działalność Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Miejskiej Bibliotece
Publicznej.
Przeprowadzaliśmy konkursy, lekcje biblioteczne, teatrzyk biblioteczny, wystawki tematyczne
wydarzeń naukowych, historycznych i literackich, wystawki nowości wydawniczych. Kontynuował
swoją działalność Klub Podróżników. Realizowane były też na szeroką skalę działania w ramach
Budżetu Obywatelskiego 2019 r. „Wielki świat w małej bibliotece – ciekawi goście, pasjonujące
wydarzenia w konstantynowskiej Bibliotece”.
Upowszechnialiśmy lokalną kulturę, braliśmy udział we wszelkich formach życia kulturalnego w
naszym mieście, które propagowały idee "małej ojczyzny".
Uczestniczyliśmy w konkursach grantowych, by pozyskać dodatkowe środki na naszą działalność
statutową.
Gromadzenie zbiorów odbywało się we własnym zakresie. Zakupy dokonywane były bezpośrednio
od wydawców oraz w hurtowniach internetowych.

VII. ZESTAWIENIE FORM DZIAŁALNOŚCI KULTURALNO -OŚWIATOWEJ
W 2019 R.
Zestawienie form działalności kulturalno-oświatowej
L.p.
1.

2.
3.

Nazwa imprezy
Wystawy
- książek – małe, nowości wydawnicze
- plastyczne
Spotkania autorskie
Spotkania inne:
- ze sportowcem

Ilość
8
6
2

Frekwencja
..........................
X

6

665

1

24

4.

Prelekcje, odczyty

5.
6.

Pogadanki
Lekcje biblioteczne
- z przysposobienia bibliotecznego
- tematyczne

63
10
53

1115
170
945

7.

Zajęcia komputerowe
- biblioteczne

26

130

39
1

769
15

8.

Warsztaty:
reportaż
- różnotematyczne
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9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.
20.

21.

22.

23.
24.

ekologiczne
komunikacji społecznej
bezpieczeństwo w sieci
twórcze
aromaterapia

Przeglądy nowości
Dyskusje
- DKK
Konkursy
- plastyczny dla dzieci
- Międzypowiatowy Konkurs Historyczny
„Losy Polaków z Ziemi Łódzkiej w okresie
okupacji niemieckiej w latach 1939-1945
Zgaduj- zgadule
Głośne czytanie
- w tym z wykorzystaniem książki-zabawki
Głośne czytanie – książka mówiona
Spotkania z baśnią
Imprezy artystyczno-literackie:
- koncerty, wieczory słowno-muzyczne,
wieczory poezji
Narodowe Czytanie
Imprezy czytelniczo-medialne (np. cykliczny
przegląd nowości wydawniczych z udziałem
mediów, czat z pisarzem)
Projekcje filmowe, festiwale filmowe (wideo,
DVD)
Przedstawienia teatralne, kukiełkowe
Gry i zabawy
- gry planszowe
- Xbox
zabawy
Kiermasze książek, sprzedaż wyrobów
rękodzielniczych, loteria fantowa
- stały kiermasz książek
- kiermasz rękodzieła UTW
Wycieczki:
- Kolory Polski
- Koncert Ireny Santor w Teatrze
Muzycznym w Łodzi
- Harfy Papuszy – koncert finałowy
Kolorów Polski
- Konferencja w Uniejowie
Przyjęcia wycieczek w bibliotece
Imprezy poza biblioteką
- Finał Bibliotecznego Konkursu Plastycznego
(MOK)
- Święto Miasta
- Jarmark Wielkanocny
- „Czytanie na trawie” - plenerowe spotkanie
DKK dla Dzieci
- Piknik rodzinny „Na cztery łapy”

2
23
3
6
4

54
471
34
130
65

12

138

1
1

161
111
50

11

168

1

40
X

35
87
55
15
17
2

229
221
110
30
81
X

1
1
9
6
1

160
240
60

1

10

1
1
165
1

50
40

1
1
1

X
X
X

1

X

X
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UTW
- wykłady UTW
- lektorat z języka angielskiego UTW
- informatyka UTW
- zajęcia plastyczne
- zajęcia dziennikarskie
- chór

25.
26.
27.
28.

Zebrania członków Kół Przyjaciół Biblioteki /
Kół Miłośników Książki
Zebrania członków kół zainteresowań
- Klub Podróżników
Zajęcia rekreacyjne (np. rajd rowerowy,
fitness, gry zespołowe na wolnym powietrzu)
- UTW (basen, gimnastyka, joga)
Udział w akcjach ogólnopolskich
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy,

25
54
22
22
15
22

6 953
4 500
1 326
308
330
225
264

7
285

270
32490

1

X

VIII. ZESTAWIENIE LICZBOWE Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEJ
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM ZA 2019 R.
Wyszczególnienie

Stan na 31 grudnia 2019 r.

Liczba bibliotek z filiami

2

Liczba oddziałów bibliotecznych

-

Liczba punktów bibliotecznych

-

Status prawny biblioteki na 31 grudnia 2019 r.
samodzielna instytucja kultury
Zakupy książek w wol. ogółem
Zakupy książek w zł ogółem

tak
1107
27105,33

Prenumerata czasopism w zł ogółem

2193

Stan księgozbioru ogółem

24764

Liczba czytelników ogółem

2834

Liczba wypożyczeń
(książki, czasopisma*, zbiory specjalne) na zewnątrz
Liczba udostępnień
(książki, czasopisma*, zbiory specjalne) na miejscu

43869
7919

Liczba wypożyczeń czasopism* na zewnątrz

1556

Liczba udostępnień czasopism* na miejscu

2250

Prosimy uwzględnić czasopisma oprawne i nieoprawne
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VIII. KADRA BIBLIOTECZNA W 2019 ROKU
Liczba pracowników na stanowiskach bibliotekarskich –
podział wg stanowisk służby bibliotecznej
Pełnozatrudnieni
0
2
4

Starszy kustosz
Kustosz
Starszy bibliotekarz

Szkolenie i doskonalenie kadry
Nazwa
biblioteki / filii

Ilość osób

MBP w Konstantynowie 1
Łódzkim, Filia nr. 1

Nazwa szkoły wyższej, licencjackiej, innej
– kierunek/ nazwa kursu, szkolenia

Wdrożenie
nowego
modelu
opracowania zbiorów - odpowiedzią
na potrzeby użytkowników”
Organizacja i promocja wydarzeń
kulturalnych

1

Podsumowanie działań DKK
1
MBP w Konstantynowie 1
Łódzkim
1

Szkolenie DKK
Wdrożenie
nowego
modelu
opracowania zbiorów - odpowiedzią
na potrzeby użytkowników

IX. KOMPUTERYZACJA BIBLIOTEKI
W sieci bibliotecznej pracuje 16 jednostek - okablowanie sieciowe 10; radiowe 6. Sprzęt
komputerowy

oraz

urządzenia

peryferyjne,

którymi

dysponujemy

są

nowoczesne

i zaspokajają potrzeby naszej Biblioteki.
Czytelnikom udostępniamy 8 komputerów z dostępem do Internetu, oraz 4 urządzenia
wielofunkcyjne z faksem, skanerem i aplikacją zdjęciową- dzięki temu mogą przygotowywać swoje
prezentacje multimedialne, korzystać bezpłatnie i bez ograniczeń czasowych wszelkich usług
dostępnych za pośrednictwem sieci Internet.
Od 2013 roku funkcjonuje automatyczna wypożyczalnia w obu naszych Bibliotekach. Poprzez
stronę www.biblioteka.konstantynow.pl czytelnicy mają dostęp do swoich kont i naszych baz.
Dzięki temu mogą zamawiać i prolongować książki oraz przeglądać księgozbiór.
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X. UNIWERSYTET
PUBLICZNEJ

TRZECIEGO
W

WIEKU PRZY MIEJSKIEJ
KONSTANTYNOWIE

BIBLIOTECE
ŁÓDZKIM.

W 2019 roku kontynuowana była działalność Uniwersytetu Trzeciego Wieku, który powstał przy
naszej Bibliotece z dniem 1 lutego 2008 r. jako rozszerzone zadanie statutowe. Zasady
funkcjonowania UTW zostały określone w Regulaminie UTW przy MBP wydanym Zarządzeniem
dyrektora MBP.
W 2019 r. wszystkie przeprowadzone wykłady były pokrywane z budżetu Biblioteki, więc dla
słuchaczy były bezpłatne. Bezpłatne były również wyjazdy edukacyjno- integracyjne, które
finansowane były w ramach zawartych partnerstw i ze środków Budżetu Obywatelskiego 2019 w
ramach projektu własnego biblioteki WIELKI ŚWIAT W MAŁEJ BIBLIOTECE. Ze środków BO
skorzystaliśmy też dofinansowując wykład-spotkanie autorkie z Ałbeną Grabowską (tutaj też
dofinansowanie Instytutu Książki), spotkanie z podróżnikiem Romualdem Koperskim oraz koncert
operowy na wykładzie kończącym semestr zimowy. Z BO sfinansowaliśmy też zajęcia chóru.
Natomiast za zajęcia ćwiczeniowe seniorzy wnosili odpłatności.
W okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. zrealizowano:
1). 25 dwugodzinnych wykładów z wiedzy ogólnej (historia, literatura, ekonomia, prawo,
psychologia, ochrona środowiska, historia sztuki, muzyka, zdrowie itp.)
2). 285 zajęć: gimnastyki ogólnorozwojowej i profilaktycznej, gimnastyki w wodzie, jogi
3). 54 jednogodzinnych zajęć z języka angielskiego
4). 22 jednogodzinnych zajęć z informatyki.
5). 22 dwugodzinnych zajęć artystycznych
6). 15 dwugodzinnych zajęć obywatelsko-dziennikarskich
8). 22 zajęcia chóralne
Jako UTW braliśmy udział w konferencji „Samorząd terytorialny w trosce o zdrowie
mieszkańców”, zorganizowanej przez Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego. W Sali
Rycerskiej Zamku Biskupów Gnieźnieńskich w Uniejowie spotkaliśmy się m.in. ze światowym
autorytetem

w

dziedzinie

onkologii

prof.

dr

hab.

n.

med.

Janem

Lubińskim

z Międzynarodowego Centrum Nowotworów dziedzicznych w Szczecinie, który przedstawił
„Najnowsze postępy w profilaktyce i leczeniu raka piersi”. Wyjazd był połączony z wizytą
w Termach Uniejów.
Seniorzy w ramach zajęć artystycznych, prowadzonych we współpracy z Miejskim Ośrodkiem
Kultury, przygotowali wystawę prac plastycznych inspirowanych nowelami wybranymi na
Narodowe Czytanie 2019. Seniorzy brali udział w czytaniu, zaś ich prace stanowiły dekorację
Galerii „ Ogród Sztuki”, w której odbywała się impreza.
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Grupa artystyczna UTW wzięła również udział w Wojewódzkim Konkursie Malarskim pn. 100lecie Województwa Łódzkiego, zorganizowanym przez Łódzki Dom Kultury pod honorowym
patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego Grzegorza Schreibera.
Seniorzy

prezentowali

też

swoje

rękodzieło

na

I

Jarmarku

Bożonarodzeniowym

w Konstantynowie Łódzkim. Zdobyli też nagrody w I Miejskim Konkursie Plastycznym „Anioły
Konstantynowskie”.
Na dzień 31.12.2018 r. Uniwersytet liczył 300 osób w wieku 60+
W realizacji wszystkich zadań wspierali nas : Gmina Konstantynów Łódzki, Miejski Ośrodek
Kultury, Centrum Sportu i Rekreacji, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Królowej Jadwigi.
XI. Pozyskane środki:
1. Dofinansowanie zadania w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju
Czytelnictwa” Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych. Środki na
zakup nowości wydawniczych ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego – 8 000 zł, wkład własny w ramach dotacji j.s.t. 19 105,33, łącznie na zakup nowości
27 105,33 zł. Struktura zakupów :
Literatura dla dzieci: 511 vol.
Literatura dla dorosłych: 596 vol.
Literatura z innych działów: 211 vol.
2. Budżet Obywatelski „Wielki Świat w Małej Bibliotece. Ciekawi goście, pasjonujące wydarzenia
w konstantynowskiej bibliotece” - spotkania z ciekawymi ludźmi, wycieczki, koncerty, prelekcje,
wzbogacenie księgozbioru bibliotecznego, zajęcia edukacyjne na miejscu i w terenie. Oferta była
skierowana do wszystkich mieszkańców miasta: dzieci, młodzieży, osób pracujących i seniorów.
Kwota dotacji 65 500 zł.
XII. Skontrum
W roku 2019 przeprowadzono skontrum zbiorów - to kontrola zbiorów bibliotecznych.
Przeprowadzana w oparciu o istniejący inwentarz, mająca na celu ustalenie stanu faktycznego
zbiorów

i

ujawnienie

braków.

Po

skontrum

w

Miejskiej

Bibliotece

Publicznej

w Konstantynowie Łódzkim przyjęty został protokół, w którym wskazano o wykreślenie 408 vol. z
ksiąg inwentarzowych protokołem ubytków, jako braki bezwzględne. Ilość ubytkowanych
egzemplarzy 408 vol. na łączną kwotę 758,14 zł.
Po skontrum w Miejskiej Bibliotece Publicznej dla Dzieci i Młodzieży – Filia nr 1
w Konstantynowie Łódzkim przyjęty został protokół, w którym wskazano o wykreślenie
z ksiąg inwentarzowych

368 vol. protokołem ubytków, jako

braki bezwzględne.

Ilość ubytkowanych egzemplarzy 368vol. na łączną kwotę 1535, 47 zł.
W roku sprawozdawczym 2019 wycofano 776 vol. na łączną kwotę 2 293,61 zł. Książki uznano za
zniszczone, skradzione bądź zdezaktualizowane. Wykreślono je z inwentarza głównego.
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