I.

Dodatkowe informacje i objaśnienia

1. W okresie sprawozdawczym w Oleskiej Bibliotece Publicznej było zatrudnionych na dzień
31.12.2021 r. 10 osób w przeliczeniu na etaty 8,35, w tym:
dyrektor
1,0 etatu
bibliotekarz
5,6 etatu
pracownicy obsługi
1,5 etatu
pracownik księgowości
0,25 etatu
pracownicy obsługi
1,5 etatu
2. W 2021 roku sieć bibliotek publicznych gminy obejmowała:
Wypożyczalnia Główna OBP, Olesno
Filia dla Dzieci, Olesno
Filia w Bodzanowicach
Filia w Borkach Wielkich
Filia w Łomicy
3, Zgodnie ze swoimi zadaniami w ramach prowadzonej działalności Oleska Biblioteka
Publiczna zajmowała się organizowaniem:
1.

11 wystaw, w tym min.:

-

Agnieszka Osiecka: Jak już będę tam na górze...
Opowieści oleskich ulic,
Tradycje Wielkanocne na Opolszczyźnie;
Jeżycjada – V Ogólnopolskie Czytanie
Słowa jak kwiaty
Gabriela Zapolska
Opowieści niesamowite. Literackie oblicza strachu
Mikołajek i inne chłopaki
Portret pięknej kobiety. Fotografie za zbiorów Bogusława Szybkowskiego

-

liczba zwiedzających: 1.150

2.

3 konkursy czytelnicze i plastyczne, min.:

-

„Laurka dla Pluszowego Misia”

-

„Zakładka do książki z postacią misia” x 2

-

liczba uczestników:

3.

6 spotkań autorskich, w tym:

-

4 dla dorosłych: Agnieszka Lis, Maciej Płaza, Michał Drab, Mateusz Pawełczyk

-

2 dla młodzieży: Marcin Szczygielski, Mateusz Pawełczyk

-

liczba uczestników: 185

27

4.

474 innych imprez bibliotecznych, w tym: spotkania dyskusyjne, gry i zabawy,

prelekcje, wycieczki, happeningi i inne:

(Dyskusyjny Klub Książki x 5 , wycieczki x 7 ,

Biblioteczny Klub Robótek Ręcznych x 10, Narodowe Czytanie: Moralność pani Dulskiej
Gabrieli Zapolskiej, Jeżycjada -spotkanie online, Spotkania z żywym słowem WTZ x 1, Z
biblioteczną wizytą w ŚDS x 8, Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom online, (Ty)dzień
Pluszowego Misia x 7, Głośne czytania x 12, Spotkajmy się w strefie gier x 41, Noc bibliotek, ,
wakacje w bibliotece m-c sierpień: x 6, Bibliobajki wizyty w przedszkolach x 4; Spotkania
numizmatyków x 4, Bibliokwiatki - akcja czytelnicza,
Europejskie dni dziedzictwa Gratusz - zadania do gry 64 uczestników, współpraca z KGW
Łomniczanki - spotkania z bajkami x 3, Warsztaty „Świat fantastyki i Śródziemie Tolkiena” x
4
-

liczba uczestników:

5.161,

5. 30 imprez/wydarzeń online m. in. : V Ogólnopolskie Czytanie Jeżycjady 11 nagrań wyświetleń 17.156, lekcja biblioteczna i czytanie Jeżycjady – 60 osób, Tydzień bibliotek: Co
to za miejsce – 2661 wyświetleń, gra i quiz Zwiadowcy – 44 uczestników, Ferie w bibliotece
x2
łącznie wyświetleń 20.045
6. patronat kulturalny gry Stowarzyszenia PSTD: Gram, więc czytam
W 2021 roku w Oleskiej Bibliotece Publicznej odbyły się również:
1.

294 lekcji bibliotecznych i szkoleń liczba uczestników:

2.

kwerendy i liczba udzielonych informacji: 3.071

3.

korzystanie ze strony internetowej i katalogów

-

liczba odsłon strony internetowej 24.644
liczba wejść do kartoteki regionalnej i zagadnieniowej 3.526
liczba odsłon/wyświetleń strony katalogu 1.359.984
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W Oleskiej Bibliotece Publicznej w Oleśnie w roku 2021 zarejestrowano 4.063
czytelników w tym:
- osoby uczące się
- osoby pracujące
- osoby pozostałe

1.877
1.348
838

Ogółem w 2021 r. naszą instytucję odwiedziło 38.127 osób, w tym:
- wypożyczalnia
28.023 osób
- czytelnia
3.179 osób

- inne odwiedziny (wycieczki, spotkania autorskie , lekcje biblioteczne, zwiedzanie wystaw,
Dyskusyjny Klub Książki i In.): 6.925 osób
Ogólna liczba wypożyczeń zbiorów ( książki + zbiory specjalne ) wyniosła
w tym:
wypożyczeń na zewnątrz
90.405 wol.
wypożyczeń na miejscu
5.423 wol.
Oprócz w/w wypożyczeń w serwisie LEGIMI wypożyczono 1.237 książek
Liczba wypożyczeń na jednego zarejestrowanego czytelnika – 23,58 wol.
Liczba wypożyczeń na 1 mieszkańca gminy wynosi – 5,68 wol.
Wskaźnik liczby zarejestrowanych w bibliotece:
1.Czytelnicy na stu mieszkańców gminy 24,7
2.Użytkownicy na stu mieszkańców gminy wynosi 20,04%
/liczba mieszkańców na 31.12.2021 16.858/

95.828

II. Przychody osiągnięte przez Oleską Bibliotekę Publiczną w okresie od 01.01-2021 do
31.12.2021
1.Dotacja od Organizatora na działalność podstawową
2.Dotacja z Biblioteki Narodowej w Warszawie
na „Zakup nowości wydawniczych”
6.Rozliczenie przychodów w wysokości odpowiadającej amortyzacji
7. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:
- sprzedaż ksiąek
400,00
- zwrot kosztów korespondencyjnych
110,70
- usługi ksero
10,00
- za zagubione książki
273,19
- darowizny książek
9.524,97
- partycypacja w kosztach MPKZP
2.651,21
- pozostałe
242,00
-- zwrot za energie
445,05

620.385,88
11.038,00
46.203,23
13.657,12

..............................
691.284,23

Razem Przychody

III. Koszty poniesione przez Oleską Bibliotekę Publiczną w Oleśnie od 01.01.2021 do
31.12.2021
1. Amortyzacja, z tego:
- środki trwałe amortyzowane stopniowo
- środki trwałe amortyzowane jednorazowe
- zbiory biblioteczne, w tym:
z dotacji Biblioteki Narodowej 11.038,00
2. Zużycie materiałów w tym:
- opał
- materiały biurowe
- prenumerata
- środki czystości
- artykuły spożywcze

93.868,01
46.203,23
4.095,90
43.568,88

18.810,41
4.800,00
2.410,56
7.141,74
684,43
124,01

- materiały remontowe
- pozostałe
3. Energia w tym:
- gazowa
- elektryczna
- wodna
4.Usługi obce w tym:
- usługi komunalne
- drobne remonty
- plakaty, zaproszenia
- rozmowy telefoniczne
- opłaty pocztowe
- usługi informatyczne
- łącze internetowe
- ochrona
- usługi pozostałe
5.Wynagrodzenia w tym:
- wynagrodzenia osobowe
- umowy zlecenia i o dzieło
6.Świadczenia na rzecz pracowników
- świadczenia urlopowe
- świadczenia rzeczowe
- ekwiwalenty
- szkolenia

19,00
3.630,67
54.508,92
39.985,70
14.298,61
224,61
14.105,83
2.141,51
922,94
479,89
2.166,83
326,29
1.200,36
2.572,70
2.946,90
1.348,41
407.498,09
404.668,00
2.530,00
12.826,91
12.014,52
246,07
415,00
151,32

7.Ubezpieczenia społeczne inne narzuty na wynagrodzenia w tym:
w tym Fundusz Pracy
3.541,42

72.292,03

8.Podatki i opłaty w tym:
- opłata abonamencie
- pozostałe

13.290,21
13.072,50
217,71

9.Usługi bankowe

907,36

10.Podróże służbowe
11.Pozostałe koszty w tym:
- ubezpieczenia budynku
- ubezpieczenie mienia ruchomego

26,00
848,26
812,26
36,00

Razem koszty
IV. Należności i zobowiązania na dzień 31.12.2021 r.

.................................
688.982,03

1.Należności
a. Pozostałe rozrachunki z pracownikami - znaczki pocztowe
2. Zobowiązania
a. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług

9,90
9,90
20.449,51
13.835,39

Fa F0049983296/012/21 z 26.12.2021 Orange
Za rozmowy telefoniczne
119,96
Fa 21120532235367 z 19.12.2021 Orange
Za rozmowy telefoniczne
98,39
Fa FVS 06/10319/12/21 Oleskie Przed.Wod.i Kanalizacji
Olesno woda
52,22
Fa 3013668/7/2022/F z 04.01.2022 PGNiG
Za gaz
13.381,76
Fa 4223485080 z 31.12.2021
Remondis – usługi komunalne
183,06
b. Zobowiązanie z tytułu rozrachunków z budżetem
PK 57/21 z 31.12.21 Gmina Olesno
Zwrot niewykorzystanej dotacji
6.614,12

6.614,12

V. Majątek trwały
Stan majątku trwałego /środki trwałe i wartości niematerialne i prawne, których wartość
umarzana jest w miesiącu oddania do używania/ na dzień 31.12.2021 r. przedstawia się
następująco:
- Środki trwałe gr. 08 w tym:
1.210.317,28
zbiory biblioteczne
1.059.870,14
- Środki trwałe gr.04
49.630,44
- Wartości niematerialne i prawne
36.336,38
Stan majątku trwałego w wartości brutto /środki trwałe i wartości niematerialne oraz
prawne, których wartość umarzana jest zgodnie z tabelą amortyzacyjną/ na dzień 31.12.2021 r.
przedstawia się następująco:
- Grunty gr 0
268.300,00
- Budynek OBP gr 1
1.731.899,62
- Środki trwałe gr 4
1.790,96
- Środki trwałe gr 7
16.143,00
- Wartości niematerialne i prawne
4.400,00
VI. Propozycje co do podziału straty bilansowej
Rozpatrując poniesione koszty i osiągnięte przychody w okresie od 01 stycznia do 31
grudnia 2021 zgodnie z ustawą o rachunkowości /Rachunek zysków i strat/ przychody
przewyższały w związku z czym, wystąpił dodatni wynik finansowy w wysokości 2.302,20
Proponujemy, aby zysk netto z działalności operacyjnej zwiększył Fundusz Rezerwowy
Instytucji Kultury.

