
ZARZĄDZENIE NR 84/2021 
WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA 

z dnia 26 sierpnia 2021 r. 

w sprawie opracowania i przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej   informacji 
półrocznej o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury: Gminnej 

Biblioteki Publicznej oraz Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w 2021 roku 

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. 
z 2021r. poz. 305 z późn. zm.) Wójt Gminy Małkinia Górna, zarządza co następuje : 

§ 1. Przedkłada się informację półroczną o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych 
instytucji kultury: Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w 2021 roku . 

§ 2. Wójt Gminy przedłoży informację półroczną o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych 
instytucji kultury: Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w 2021 roku Radzie 
Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej do 31 sierpnia 2021 roku . 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Małkinia Górna. 

§ 4. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego. 

   

   

Wójt Gminy 
 
 

mgr Bożena Kordek 
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Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 84/2021

Wójta Gminy Małkinia Górna 

z dnia 26 sierpnia 2021 r.
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Stan środków obrotowych na 01.01.2021 roku    3 766,92 zł  

w tym:  

1. Stan środków na rachunku bankowym  + 4 399,00 zł 

2. Należności             + 4,00 zł 

3. Zobowiązania       -    636,08 zł 

 

 

Wykonanie planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Małkini Górnej za I półrocze 

2021 roku przedstawia się następująco: 

Dział Rozdział § Nazwa 
Plan 

ogółem 

Wykonanie 
na 

30.06.2021 

% 
wykonania 

planu 
Uzasadnienie 

921   

  

Kultura i ochrona 
dziedzictwa 
narodowego 

      

  

  92116   Biblioteka         

    Przychody:         

    0920 
Wpływy z 
pozostałych odsetek 

60,00 0,24 0,40 

Odsetki z 
kapitalizacji od 
środków na 
rachunku 
bankowym 

    0970 
Wpływy z różnych 
dochodów 

100,00 44,00 44,00 

Wynagrodzenie 
od Urzędu 
Skarbowego za 
terminowe 
przekazywanie 
podatku 
dochodowego 
(0,3% 
przekazanego 
podatku) 

    2480 

Dotacja podmiotowa 
z budżetu otrzymana 
przez samorządową 
instytucję kultury 

430 000,00 250 000,00 58,14 

Dotacja 
podmiotowa z 
budżetu Gminy 
Małkinia Górna 

    Ogółem przychody 430 160,00 250 044,24 58,13   

  

    Koszty:         

    3020 
Wydatki osobowe 
niezaliczone do 
wynagrodzeń 

1 000,00 519,78 51,98 

Świadczenia 
rzeczowe, 
wynikające z 
przepisów 
dotyczących 
bezpieczeństwa i 
higieny pracy 
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    4010 
Wynagrodzenia 
osobowe 
pracowników 

285 900,00 177 436,86 62,06 

Wynagrodzenia 
osobowe 
pracowników 
Gminnej Biblioteki 
Publicznej w 
Małkini Górnej i 
Prostyni 

    4110 
Składki na 
ubezpieczenia 
społeczne 

51 262,00 25 905,73 50,54 

Składki płatnika 
na ubezpieczenie 
społeczne 
pracowników 
(17,93% od 
wynagrodzenia 
brutto) 

    4120 
Składki na Fundusz 
Pracy oraz Fundusz 
Solidarnościowy 

7 005,00 1 962,26 28,01 

Składki płatnika 
na Fundusz Pracy 
(2,45% od 
wynagrodzenia 
pracownika 
brutto) 

    4170 
Wynagrodzenia 
bezosobowe 

500,00 0,00 0,00 
Wynagrodzenia z 
tytułu umów 
zleceń 

    4210 
Zakup materiałów i 
wyposażenia 

8 900,00 1 068,02 12,00 

Zakup materiałów 
i wyposażenia 
związanego z 
utrzymaniem i 
funkcjonowaniem 
placówki w 
Małkinia Górnej i 
Prostyni (tj. środki 
czystości, folia do 
okładania książek, 
prenumerata 
czasopism, butle 
do wody do 
dystrybutora) 

    4220 
Zakup środków 
żywności 

500,00 0,00 0,00 

Zakup środków 
żywności dla 
uczestników 
spotkań i imprez 
okolicznościowych 
organizowanych 
przez Gminną 
Bibliotekę 
Publiczną 

    4240 
Zakup środków 
dydaktycznych i 
książek 

25 000,00 13 777,19 55,11 

Zakup książek i 
zbiorów 
bibliotecznych do 
placówki w 
Małkini Górnej i 
Prostyni 
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    4260 Zakup energii 30 000,00 14 697,56 48,99 

Opłaty związane z 
dostawą energii 
elektrycznej i 
cieplnej oraz 
wody do 
placówek Gminnej 
Biblioteki 
Publicznej 

    4270 
Zakup usług 
remontowych 

2 500,00 0,00 0,00 

Usługi remontowe 
przeprowadzane 
w placówkach 
Gminnej Biblioteki 
Publicznej 

    4280 
Zakup usług 
zdrowotnych 

300,00 60,00 20,00 

Koszty związane z 
medycyna pracy 
obejmujące 
badania 
profilaktyczne 
pracowników 
Gminnej Biblioteki 
Publicznej 

    4300 
Zakup usług 
pozostałych 

7 018,23 3 483,99 49,64 

Do zakupu usług 
pozostałych 
zaliczono koszty 
comiesięczne: tj. 
monitoring 
obiektu, wywóz 
nieczystości, 
opłaty pocztowe, 
prowizje i opłaty 
bankowe, 
dzierżawę 
dystrybutora 
wody w butlach, 
oraz koszty 
jednorazowe: tj. 
abonament 
radiowy, licencje 
na 
oprogramowanie 
antywirusowe, 
dostęp do 
ebooków, 
przegląd sprzętu 
pożarniczego, 
spektakle 
teatralne, 
warsztaty 
literackie dla 
dzieci, podpis 
elektroniczny 

    4360 
Opłaty z tytułu 
zakupu usług 
telekomunikacyjnych 

2 600,00 737,99 28,38 
Koszty rozmów 
telefonicznych 
stacjonarnych 
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    4410 
Podróże służbowe 
krajowe 

200,00 0,00 0,00 

Koszty krajowych 
podróży 
służbowych 
pracowników 
Gminnej Biblioteki 
Publicznej 
(delegacje) 

    4430 
Różne opłaty i 
składki 

1 100,00 0,00 0,00 

Opłaty na STOART 
za korzystanie z 
artystycznych 
wykonań oraz 
ubezpieczenie 
mienia Gminnej 
Biblioteki 
Publicznej 

    4440 
Odpisy na zakładowy 
fundusz świadczeń 
socjalnych 

8 474,77 6 356,08 75,00 

Odpisy na 
Zakładowy 
Fundusz 
Świadczeń 
Socjalnych za 
2021 rok 

    4480 
Podatek od 
nieruchomości 

1 100,00 432,00 39,27 
Podatek od 
nieruchomości za 
2021 rok 

    4700 

Szkolenia 
pracowników 
niebędących 
członkami korpusu 
służby cywilnej 

800,00 0,00 0,00 

Koszty szkoleń 
oraz delegacji 
szkoleniowych 
pracowników 
Gminnej Biblioteki 
Publicznej 

    Ogółem koszty: 434 160,00 246 437,46 56,76   

 

 

Stan środków obrotowych na 30.06.2021 roku    7 373,70 zł  

w tym:  

1. Stan środków na rachunku bankowym  + 7 616,39 zł 

2. Należności           + 89,45 zł 

3. Zobowiązania       -    332,14 zł 

Należności i zobowiązania wymagalne nie występują. 

Ponosząc powyższe koszty w I półroczu 2021 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Małkini 

Górnej z filią w Prostyni aktywnie zaspokajała i rozwijała potrzeby czytelnicze społeczeństwa, 

upowszechniała wiedzę oraz rozwój kultury. 
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INFORMACJA  STATYSTCZNA I OPISOWA Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ 

BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MAŁKINI GÓRNEJ  ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU 
 

1. Część statystyczna 

Wyszczególnienie Ogółem GBP w Małkini                        
Górnej 

FB w Prostyni 

                     1           2               3             4 

I.KSIĘGOZBIÓR 
1. Stan na koniec 2020 r. 

   
        52765 

       
          39591 

      
        13174 

2. Przybyło w ciągu I półr.2021 
    w tym: - z zakupu 
                - dary 

           619 
           619 
               0 

             507 
             507       
                 0                                     

            112 
            112 
                0 

3. Struktura wpływów: 
     - lit. piękna dla dzieci 
     - lit. piękna dla dorosłych 
     - lit. inna 

 
           134 
           425 
             60 

 
             101 
             356 
               50 

 
              33 
              69 
              10 

4. Ubyło w ciągu I półr.2021          2900            2900                 0 

5. Aktualny stan księgozbioru 
     ( 30.06.2021) 

       50484         37198         13286 

6. Struktura zbiorów: 
      - lit. piękna  dla dzieci 
      - lit. piękna dla dorosłych  
      - lit. inna           

 
       13065 
       23601 
       13818 

 
         9589 
       17009 
       10600   

 
         3476 
         6592 
         3218      

7. Ilość tyt. czasopism prenumer.  
i otrzymywanych bezpłatnie 

            4             3             1 

II.ZBIORY SPECJALNE 
- aktualny stan zbiorów 

 
            86 

 
           86 

 
             0 

III.CZYTELNICTWO 
1.Czytelnicy zarejestrowani 
ogółem w ciągu I półroczu. 2021  

 
          639 

 
          536 

 
          103 

2. Struktura wiekowa czytelników 
    I      -  do 5  lat 
    II    -   od lat 6 do 12 
    III   -  od lat 13 do 15 
    IV   -. od lat 16 do 19 
    V    -  od lat 20 do 24 
    VI   -  od lat 25 do 44 
    VI I -  od lat 45 do 60 
    VIII-  powyżej 60 lat 

 
              7 
            76 
            43 
            56 
            34 
          147 
          137 
          139 

 
              7 
            61 
            34 
            43 
            32 
          119 
          121 
          119 

 
             0 
           15 
             9 
           13 
             2  
           28     
           16 
           20     

Id: A33F5F69-A1B5-4538-95B0-B693183EDB73. Podpisany Strona 7



 
 

 
 

3. Struktura czytel. wg zajęcia: 
    D - dzieci w wieku przedszkol. 
    M - uczniowie 
    S -  studenci 
    U - prac. umysłowi 
    P - robotnicy 
    R - rolnicy 
    I -   inni zatrudnieni 
    E -  emeryci, renciści 
    Nz - pozostali niezatrudnieni 

 
           17 
         192 
           19 
         148 
           80 
             7 
           18 
           94 
           64 

 
           17 
         153 
           17 
         126 
           65 
             7  
           18 
           78 
           55 

 
             0 
           39 
             2 
           22 
           15 
             0 
             0 
           16 
             9 

4. Wypożyczenia książek ogółem 
     - wypożyczenia na zewnątrz 
     - wypożyczenia w czytelni 

       9696 
       9609 
           87 

       8432 
       8349 
           83 

       1264 
       1260 
            4 

                         1             2            3          4 

5. Wypożyczenia ogółem na 1    
czytelnika        

      15,17        15,73        12,27 

6. Struktura wypożyczeń na zewn. 
w tym: - literatura dla dzieci 
            - literatura dla dorosłych 
            - lit. z innych działów  

     9609 
     1525 
     7454 
       630 

       8349 
       1249 
       6580 
         520 

      1260 
        276 
        874 
        110 

7. Odwiedziny w bibliotece 
w tym: - wypożyczalnia 
- czytelnia 

     3650 
     3602 
         48 

       3009 
       2962 
           47 

        641 
        640 
            1 

8. Książki udostęp. prezencyjnie 
w tym: - lit. piękna dla dorosłych 
-  lit. piękna dla dzieci 
-  lit. inna 

         87 
           0 
         15 
         72 

           83 
             0 
           13 
           70 

            4 
            0 
            2 
            2 

9. Czasop. udostępnione (ogółem)  
 w tym: - na miejscu 
             - do domu 

           6 
           0 
           6 

             6 
             0 
             6 

            0 
            0 
            0 

10. Ilość udzielonych informacji          70            19           51 

11. Korzystający z Internetu            0              0             0 

IV.UPOWSZECHNIANIE 
CZYTELNICTWA (formy pracy ) 
1.  Wystawki, wystawy, hasła  
 

 
 
          65           
         

 
 
            41   

 
 
           24  
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2. Część opisowa 

ZBIORY BIBLIOTECZNE 

 W skład zbiorów bibliotecznych wchodzą: księgozbiór, czasopisma i zbiory specjalne. 

            1.Księgozbiór  

Stan księgozbioru na dzień 30.06.2021 r. wynosi ogółem 50484 wol. na kwotę  684.080,10 zł. 

W I półroczu 2021r. księgozbiór uzupełniony został o 619 wol. na kwotę 13.777,19 zł. Wpływy 

stanowiły zakupy nowości wydawniczych dokonane ze środków samorządowych.  

W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego zakupiono o 91 wol. więcej  

i zwiększono wydatki na zakup nowości o 2.616,47 zł. 

Ogółem do GBP w Małkini Górnej zakupiono 507 wol. na ogólną kwotę 11.412,07 zł, 

natomiast do FB w Prostyni zakupiono 112 wol. na kwotę 2365,12 zł.  

Księgozbiór uzupełniony został o literaturę piękną dla dzieci, młodzieży i dorosłych  

oraz literaturę popularnonaukową przeznaczoną do wypożyczania na zewnątrz.  

Kierując się środowiskowymi potrzebami czytelników w ogólnej strukturze wpływów literatura 

piękna dla dorosłych stanowiła 65% wpływów,  literatura dla dzieci i młodzieży – 28% , 

natomiast literatura z innych działów– 7%. 

W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego zwiększone zostały zakupy 

nowości literatury pięknej dla dorosłych o 4% oraz literatury popularnonaukowej o 2%, 

natomiast zmniejszono wpływy  literatury dla dzieci i młodzieży o 6 % .  

Dla czytelników najmłodszych księgozbiór uzupełniony został o poszukiwane najnowsze bajki 

ze znanymi  bohaterami oraz łatwe opowiadania  z przepięknymi ilustracjami  

oraz książki logopedyczne i edukacyjne, a także  poszukiwane serie wydawnicze. 

Zakupiono książki z następujących serii: „Tomek i przyjaciele”, „Książkożercy:. Poziom A  

dla Książkogryzaków”, „ Świat małego Franka”, „Kot Cukierek”, „Edzio i przyjaciele”, 

„Czytam sobie: Składam słowa”, „Czytam sobie: Połykam strony”, „Akademia mądrego 

dziecka”, „Masza i niedźwiedź”, „Mądre bajki: Przyjaźń”, „Bajki logopedyczne Misia Api”, 

„Skąd się wziąłem” oraz „Spirit Riding Free”. 

Dla dzieci starszych i młodzieży  zakupiono poszukiwane powieści przygodowe, obyczajowe, 

fantastyczne i nowości wydawnicze oraz książki należące do poszukiwanych serii 

wydawniczych. Zakupiono m.in. „Dzieci gwiazd i języki ognia” Katarzyny Izbickiej, 

„Kluseczka” Julii Murphy, „Diamentowa gorączka”  Agnieszki Stelmaszyk oraz książki 

wchodzące w skład serii: „Elementals” Michelli Madow i „Krucze serce” Marii Zdybskiej.  

Księgozbiór dla dorosłych uzupełniony został o nowości wydawnicze z literatury pięknej  

i literatury popularnonaukowej do wypożyczenia na zewnątrz. Zgodnie z zapotrzebowaniem 

czytelników z literatury pięknej zakupiono książki wchodzące w skład serii wydawniczych 

zarówno nowych, jak i stanowiących uzupełnienia dotychczasowych cykli i serii m.in saga  
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„Siedem sióstr” Lucindy Rilley i „Matki i córki” Izabeli Krasińskiej oraz „Znachorka” Sabine 

Ebert, „Sigma” Jamesa Rollinsa, „Nowojorskie kobiety” Elizabeth Camdeny, „ Cykl gliwicki” 

Wojciecha Chmielarza, „Gradów” Agnieszki Olszanowskiej, „Burzyński  

i Majewski” Joanny Opiat – Bojarskiej, „Lwowska odyseja” Magdaleny Kawki, a także 

„Zawisza” Jacka Komudy, „Splątane losy Magdaleny Wali, „Willa pod Jodłami” Bogny 

Ziembickiej „Małe tęsknoty” Anety Krasińskiej oraz zakupiono powieści współczesnych 

pisarzy polskich i obcych  autorstwa m.in. Agnieszki Jeż, Andrzeja Stasiuka, Moniki 

Godlewskiej, Weroniki Wierzchowskiej, Marty Obuch, Agnieszki Gładzik, Katarzyny 

Archimowicz, Marcina Lwowskiego, Danielli Steel, Reyesa Monforte i Samanty Young. 

Księgozbiór popularnonaukowy uzupełniony został o literaturę z różnych dziedzin wiedzy,  

a w szczególności z zakresu psychologii, biografii, żywienia,  medycyny, nauk politycznych  

i historii.      

Przy uzupełnianiu księgozbioru kierowano się kontynuacją serii wydawniczych, dezyderatami 

zgłaszanymi przez czytelników oraz recenzjami znajdującymi się w prasie fachowej. 

Polityka gromadzenia zbiorów zapewniła użytkownikom dostęp do nowości wydawniczych  

z literatury pięknej i publikacji najbardziej wartościowych ukazujących się na rynku 

wydawniczym i promowanych w mediach. 

Wpływy nowości stanowiły powieści obyczajowe, przygodowe i podróżnicze, biograficzne, 

romanse, sensacyjno- kryminalne, thrillery, fantastyczne oraz książki, należące  

do popularnych i poszukiwanych serii wydawniczych.   

W I półroczu wpływy księgozbioru stanowiły szeroki wachlarz propozycji kierowanych  

do czytelników w każdym wieku i wykonujących różne zajęcia.  

Różnorodni autorzy, ciekawe i kolorowe ilustracje, poszukiwane tytuły poszerzały wiedzę  

i rozwijały wyobraźnię czytelników. Najmłodszych użytkowników wprowadziły w ciekawy 

świat bajek, baśni, legend  i zaczarowanych opowieści, pozwalały bliżej zapoznać się  

z ulubionymi bohaterami oraz były pomocne przy nauce samodzielnego czytania, także 

poznawania tajników wiedzy i świata.  

Czytelnicy dorośli dzięki konkretnym publikacjom poszerzali swoją wiedzę  i umiejętności oraz 

mogli znaleźć informacje pomocne przy rozwiązywaniu problemów z jakimi spotykają się w 

życiu codziennym. 

Największym zainteresowaniem cieszyła się literatura piękna, która dostarczała mnóstwo 

ciekawych wrażeń, niejednokrotnie pozwalała przenieść się w świat bohaterów i analizować 

ich losy oraz zapewniała możliwość przyjemnego spędzania wolnego czasu.  
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Selekcja zbiorów  

W I półroczu 2021 r. w bibliotece gminnej dokonana została selekcja zbiorów, podczas której 

wycofano 2900 wol. na ogólną kwotę 2547,98 zł. Przyczyną wycofania były książki zniszczone 

bez możliwości dalszego wypożyczania. 

 2. Czasopisma i zbiory specjalne  

W I półroczu 2021 r. prenumerowano i otrzymywano bezpłatnie 4 tyt. czasopism. Zakupiono 1 

tytuł czasopisma fachowego bibliotekarskiego i wydatkowano na prenumeratę 240,00 zł.  

Pozostałe tytuły stanowiły dary, które otrzymano z Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Mazowieckiego w Warszawie oraz Warszawskiego Hospicjum dla Dzieci.  

Oprócz księgozbioru i czasopism biblioteka gromadzi zbiory specjalne, w skład których 

wchodzą zbiory audiowizualne i zbiory elektroniczne do korzystania przez użytkowników  

i prowadzenia zajęć kulturalnych. Ogólna ich ilość wynosi 86 jedn. inwentarzowych na kwotę 

1.547,82 zł.  

 CZYTELNICTWO I WYPOŻYCZANIE ZBIORÓW     

 1. Czytelnictwo     

W I półroczu 2021 r. zarejestrowano 639 czytelników w różnym wieku i wykonujących różne 

zajęcia.   

Użytkownikami biblioteki byli: dzieci i młodzież ucząca się, studenci, czytelnicy aktywni 

zawodowo (pracownicy umysłowi, fizyczni, rolnicy i inni), emeryci i renciści oraz pozostali 

niezatrudnieni. 

W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego liczba zarejestrowanych osób  

zmniejszyła się o 148 czytelników.   

W ogólnej strukturze wiekowej niezmiennie od lat dominuje czytelnik w VI grupie wiekowej  

(od 25 do 44 lat) i stanowi 23 % ogółu czytelników. Najmniej zarejestrowano najmłodszych 

czytelników w wieku do lat 5 ( I grupa wiekowa) – stanowią 1 % ogółu czytelników. 

Struktura wiekowa pozostałych czytelników przedstawia się następująco: grupa II  

(od lat 6 - 12) – 12%, III  (od lat 13-15) – 6%,  IV(od lat 16 -19) – 9%, V(od lat 20 -24)  

– 5%,VII (od lat 45-60) -22%  i VIII ( powyżej 60 lat) – 22%. 

W porównaniu z I półroczem roku poprzedniego nastąpił wzrost najmłodszych czytelników  

 grupie I o 0,6% oraz odnotowano wzrost w grupie IV o 1% i w grupie VIII o 3%, natomiast w 

pozostałych grupach wiekowych liczba czytelników pozostała na tym samym poziomie  

lub uległa zmniejszeniu.   

W strukturze wg zajęcia największy % czytelników stanowi młodzież ucząca się - 30% (wzrost 

o 1%) oraz pracownicy umysłowi - 23% (% nie uległ zmianie).  
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Najmniej z bibliotek korzysta dzieci w wieku przedszkolnym – 3% ( wzrost o 2% ) i rolników 

– 1% (bez zmian).  

Pozostali czytelnicy według zajęcia stanowią: robotnicy -12% (spadek o 1%), emeryci   

i renciści – 15 % (bez zmian), pozostali niezatrudnieni – 10% ( spadek o 1%), inni zatrudnieni 

– 3% (spadek o 1%) oraz  studenci – 3 % ( bez zmian). 

 2. Wypożyczenia    

Zarejestrowani czytelnicy wypożyczyli ogółem 9.696 wol. (mniej o 101 wol.). Zbiory 

biblioteczne wypożyczano na zewnątrz , natomiast od 10 maja 2021 r. czytelnicy mogą 

korzystać ze zbiorów na miejscu w czytelni. 

Na zewnątrz wypożyczono ogółem 9.609 wol. (więcej  o 486 wol.), natomiast na miejscu 

udostępniono  

87 wol. (mniej o 587 wol.). 

Z udostępnień na zewnątrz największą poczytnością cieszyła się literatura piękna, której 

wypożyczono  

dla dorosłych  – 78% , literatury pięknej dla dzieci i młodzieży -16%, natomiast literatury 

popularnonaukowej 6 % .  

Porównując analogiczny okres roku poprzedniego nastąpił wzrost wypożyczeń na zewnątrz  

literatury pięknej dla dorosłych o 2%, natomiast spadek zanotowano w wypożyczeniach 

literatury popularnonaukowej o 2% , wypożyczenia literatury pięknej dla dzieci i młodzieży 

kształtują się na jednakowym poziomie i wynoszą 16 % stanowiących ogół wypożyczeń . 

W I półroczu 2021 r. liczba wypożyczeń na 1 czytelnika wyniosła 15,2 wol. i w porównaniu  

z analogicznym okresem roku poprzedniego została zwiększona o 2,7 wolumina.  

Najczęściej wypożyczane książki w I półroczu 2021 roku. 

Niezmiennie od lat najmłodsi czytelnicy wypożyczali ciekawie wydane  kolorowe bajki, 

bajeczki, baśnie oraz łatwe opowiadania i opowieści  dostosowane do ich wieku.  

Największą poczytnością cieszyły się książeczki autorstwa m.in. Wiesława Drabika, Marty 

Krzemińskiej, Anny Włodarkiewicz, Urszuli Kozłowskiej, Joanny Krzyżanek i Agnieszki 

Stelmaszyk oraz książeczki z serii: ”Staś Pętelka” i „Jadzia Pętelka”, „Edzio i przyjaciele”, 

„Czarodziej Leonard”, „Świat małej Julki”, „Opowiedz mi coś jeszcze”, „Tupcio Chrupcio”, 

„Klinika pluszaków”, „Amberek. Miś Tuliś”, „Czytamy bez mamy”, „Królik Franek”,  

„Książkożercy”,„Smok Maciuś”, „Książeczki z półeczki”, „Pidżamersi”, „Lama Lenka”, 

„Pszczółka Maja”, „Samochodzik Fenek”,  „Już czytam”, „Mój mały świat” oraz książeczki w 

formie:  

-  zabawek – „Mała pszczółka”, „Mały lisek”, „Mała syrenka”, „Magia przyjaźni”, 

- rozkładanek 3D – „Chłopiec, który wołał o pomoc”, „Rekiny i inne potwory”, „Dinozaury”, 

„Zabawny królik”, „Jak pies z kotem”,  
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- z zegarem – „Cały dzień z Barbie”, „Wszystko na czas”, - z dźwiękowymi przyciskami – 

„Zwierzęta świata”, „Wspaniałe pojazdy”, „Psotny piesek”,  

- książki puzzle , dźwiękowe rozkładane, dotknij posłuchaj i dotknij czytaj- „Zwierzęta w zoo”, 

„Zwierzęta z głośnej paczki”, „Zwierzęta z naszego lasu”, „Maluch na 5!”, „Peppa kocha”  

i „Magia przyjaźni”.   

Chętnie wypożyczane były też książeczki edukacyjne . Wśród nich największą poczytnością 

cieszyły się książeczki z serii m.in. „Młodzi przyrodnicy”,, Wielkie problemy małych ludzi”, 

„Historia dla najmłodszych”, „Akademia Jednorożców”, „Nela mała reporterka”, „Zagadki 

geograficzne”, „Jak to działa”, „Szkółka dobrych manier”, „Historyczne śledztwo”, 

„Poszukiwacze na tropie”, „ Kubusiowe opowieści o przyjaźni”, „Mądra sowa opowiada”, 

„Akademia bezpiecznego dziecka” , „Jak się zachować” i „Deresz z Parkowej Stajni”. 

 Wśród dzieci starszych i młodzieży dominowały wypożyczenia książek z następujących serii  

i cykli wydawniczych: „ Ratownicy czasu”, ”Detektywi na kółkach”, „Kroniki Archeo”, 

„Odyseusze” Agnieszki Stelmaszyk ,”Rywalki” Kiera Cassa, „Ostatnie dzieciaki na ziemi” 

Maxa Bralliera, „Klub odrzuconych” i „Piosenka dla Pauli” Blue Jeansa, „Zapiski Luzaka” 

Lincolna Peirce, „Cherub” Roberta Muchamore, „Spirit Animals” oraz  następujące książki: 

Laury Bates „Spalona”,  Krystala Sutherlanda „Chemia serc”, Agaty Polte „Na przekór”, Sary 

Zarr „Historia pewnej dziewczyny”, Brigidy Kemmerer „Listy do utraconej”, Michaela Forda 

„ Notatki samobójcy” oraz Samanty Opic „Przekroczyć granicę ciemności” i Grażyny Herbs 

„Dobre manier”. 

Od lat niezmiennym zainteresowaniem wśród młodzieży cieszyły się książki z gatunku 

przygody i sensacji. 

Wybory lekturowe czytelników dorosłych były bardzo zróżnicowane. Najczęściej sięgano  

po książki z zakresu literatury pięknej. Od kilku lat niesłabnącym zainteresowaniem cieszyły 

się powieści kryminalne i sensacyjne, a także przygodowe i biograficzne  oraz książki  

z gatunku  tzw. literatury kobiecej. Znacznie mniej wypożyczana była klasyka, poezja  

i reportaże. 

Mężczyźni często wypożyczali powieści sensacyjne i kryminały oraz książki historyczne  

i przygodowe, a także powieści fantastyczne autorów zarówno polskich, jak i zagranicznych 

m.in. Szczepana Twardocha, Marka Stelara, Kazimierza Kiljana, Marcina Wolskiego, Jakuba 

Małeckiego, Remigiusza Mroza, Wojciecha Chmielarza, Ryszarda Ćwirleja, Mariusza 

Ziomeckiego, Maxa Czornyja i Marcela Woźniaka .  

Dużą poczytnością cieszyły się  następujące cykle i serie: „Opowieści z Wieloświata” Anny 

Sokalskiej, „Kroniki ocalałych” Mary Pearsona oraz Karoliny Sikory „Nadchodzi ciemność”  

i Hakana Nessera „Komisarz van Veeteren. 

Wybory czytelnicze dla kobiet nie uległy zmianie. Dominowały powieści obyczajowe  

oraz przygodowe następujących pisarzy: Ewy Szymańskiej „Apolonia”, „Gabrynia”, 

„Rodzina”, Grażyny Jeromin -Gałuszki „Folwark Konstancji”, Marii Paszyńskiej „Instytut 

Piękności”, Agnieszki Janiszewskiej „Kuzynka Marie”, Maega Adamsa „Ochroniarz”,  
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Agnieszki Lingas – Łoniewskiej „Kiedy wrócę”, „Kiedy zniknę”, Emilii Litwinko „Cuda  

są możliwe”, Gabrieli Gargaś „Zostań moim aniołem” i „Taka jak ty”, Katarzyny Michalak 

„Ogród Kamili”, Hanny Greń „Jak kamień w wodę”, Kristiny Hannah „Słowik”, a także 

niezmiennie od lat dużą poczytnością cieszyły się powieści Nory Roberts, Lisy Gardner, 

Danielli Steel, Sandry  Braun, Agaty Przybyłek, Magdaleny Witkiewicz, Olgi Rudnickiej  

i Agnieszki Janiszewskiej. 

Dużą poczytnością cieszyły się również cykle i serie wydawnicze, do których zaliczają się: 

„Siedem sióstr” Lucindy Riley, „Mieć odwagę, by marzyć” Susany Mason, „Znachorka” 

Sabine Ebert, „Saga z dziesiątej wsi” i „Gradów” Agnieszki Olszanowskiej, „Zemsta  

i przebaczenie” Joanny Jax, „Stary dom”, Ilony Gołębiowskiej, „Spacer Aleją Róż” Edyty 

Świętek, „Horyzont uczuć” Doroty Schrammek i „Saga rodu Petrycych” Mirosławy Karety. 

Chętnie przez czytelników dorosłych wypożyczane były też  książki biograficzne m.in. z serii 

Historie prawdziwe oraz literatura faktu i powieści z pogranicza tematyki psychologicznej,  

przygodowej, obyczajowej  i historycznej.  

Oprócz literatury pięknej wypożyczano też książki z literatury popularnonaukowej w celu 

uzyskania poszukiwanych informacji. Coraz  chętniej wypożyczana była literatura typu 

poradnikowego. 

 Najczęściej wypożyczane były książki z następujących działów: 

psychologia – „Przestań się zamartwiać” Joanny Godeckiej, „Jedenaste nie dotykaj” Laury 

Priestess, „Wywiad ze śmiercią” Michała Wancerza, „Siła wewnętrznej wolności” Urlicha 

Schnabela i „Koszmarne istoty, które spotykasz każdego dnia” Marco Kubisia, 

religia – „Zdarzyło się w Watykanie” Magdaleny Wolińskiej – Riedi, „Ja nie mam duszy” 

Natalii Budzyńskiej, „Siostra Faustyna” Ewy Czaczkowskiej i „Sodoma” Frederica Martela, 

polityka, nauki prawne i wojskowość- „25 lat niewinności” Grzegorza Głuszaka, „W umyśle 

mordercy” Łukasza Wrońskiego, „Tylko przeżyć” Sylwii Winnik, „Złe psy. W imię zasad”, 

„Niebezpieczne kobiety” Patryka Vegi, ”Opowiem ci o zbrodni” Dariusza Korganowskiego, 

„Seryjni mordercy” Michella Kaminsky, „Oficer” i „Pogorzelisko” Wojciecha Sumlińskiego 

oraz „Bezpański” Jakuba Ćwieka, 

pedagogika, wychowanie – „Rodzeństwo bez rywalizacji” Elaine Mazlish, „Dialog zamiast 

kar”  

Zofii Żuczkowskiej i „10 błędów popełnianych przez dobrych rodziców” Kevina Steeda, 

gospodarstwo domowe - „Dieta antyrakowa” Marii Lopez i „Dieta na wynos” Violi Urban, 

medycyna - „Żyj bez  toksyn” Aleksandry Rutkowskiej , „Oddział zakaźny” Agnieszki Sztyler- 

Turkovsky ,”Zespół Downa” Mai Chmiel, „Na sygnale” Larysy Walder, ”Masz to we krwi” 

Natalii Czekalskiej i „Rzeźnicy i lekarze” oraz „Chirurg” Wendy Moore,  
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biografie –„Tajemnice hoteli Dubaju”, „Koszmar arabskich służących” i „Modelki z Dubaju” 

Marcina Margielewskiego, „Porwania” Moniki Sławeckiej, „Zachłanne życie” i „Milionerki” 

Sławomira Kopera oraz „Przekręt” Patryka Pleskota,  

historia -  „ Lekarz  z Auschwitz” Szymona Nowaka, „Chłopak z Katynia” Jerzego Wlazło, 

„Kobiety wywiadu” Przemysława Słowińskiego, „Żony nazistów” Jamesa Wylliego,  

geografia – „Pół świata z plecakiem i mężem” Danuty Gryki, „Podróżnik WC” Wojciecha 

Cejrowskiego, „Pacyfik i jeszcze dalej” Rafała Sigiela, 

sport –”Od Auschwitz do Ameryki” Katriny Shawver, „Śmierć na Parbat” Maxa Kienlina, 

sztuka, muzyka, film- „Wymyśliłam cię. Irena Jarocka we wspomnieniach” Marioli Pryzwan, 

„Tancerka i zagłada” Weroniki Kostryko, „Kora., Kora” Kamila Sipowicza, „Żona pianisty” 

Haliny Szpilman, „Życie jak wino” Krzysztofa Krawczyka, „Odważna” Rosy McGowana,  

reportaże- „Rozwód po polsku” Izy Komendołowicz, „Jądro dziwności” Petera Pomeranstera,  

inne działy – „Zwierzyniec” Jerzego Bralczyka i „W rzeczy samej” Marka Miodownika. 

Pozostałe wybory czytelników były bardzo zindywidualizowane.  

W I półroczu 2021 r. ogółem z wypożyczalni i czytelni skorzystało 3.650 czytelników  

(mniej o 326 użytkowników).  

W wypożyczalni zarejestrowano 3.602 odwiedzin  ( mniej o 6 ), w czytelni 48 (mniej o 311).  

Zarejestrowanym czytelnikom prezencyjnie w czytelni udostępniono ogółem 87 wol. literatury 

niebeletrystycznej oraz literatury pięknej dla dzieci i dorosłych ( mniej o 587 wol.). Ogółem 

literatury pięknej dla dzieci i młodzieży udostępniono 15 wol. (mniej o 145 wol.), literatury 

popularnonaukowej 72 wol.( mniej o 429 wol.), natomiast literatury pięknej  

dla dorosłych nie udostępniano prezencyjnie. Największą liczbę udostępnień stanowiły 

opracowania naukowe i poradniki oraz informatory z różnych dziedzin wiedzy i nauki. czytelni  

nie korzystano z czasopism. Jedynie wypożyczono do domu 6 egzemplarzy. 

Oprócz wypożyczania książek na zewnątrz i udostępniania prezencyjnego prowadzona była 

usługa „Książka na telefon”. Czytelnicy, którzy mieli kłopoty ze zdrowiem, osoby starsze  

i niepełnosprawne mieli możliwość zamówienia książek przez telefon z dostawą do domu przez 

upoważnione osoby. 

Ponadto istniała możliwość korzystania z bezpłatnego dostępu do platformy Legimi,  

która udostępniała e-booki na komputerze, smartfonie, tablecie lub czytniku. Czytelnik,  

po otrzymaniu kodów z Gminnej Biblioteki Publicznej w Małkini Górnej lub Filii Bibliotecznej 

w Prostyni, przez 1 miesiąc miał nieograniczony dostęp do e-booków  

z możliwością dalszego korzystania z platformy po otrzymaniu kolejnego kodu. Usługa 

dostępna będzie przez cały 2021 rok w związku z przystąpieniem Gminnej Biblioteki 

Publicznej w Małkini Górnej do Konsorcjum Bibliotek Publicznych Województwa 

Mazowieckiego.  
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Urozmaicając ofertę dla czytelników w czerwcu b.r. biblioteka gminna złożyła deklarację 

przystąpienia do Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych Academika. 

Jest to darmowa wypożyczalnia międzybiblioteczna, która umożliwia korzystanie ze zbiorów 

cyfrowych Biblioteki Narodowej posiadającej ponad 3 mln publikacji ze wszystkich dziedzin 

wiedzy objętych ochroną prawa autorskiego. Możliwość korzystania ze zbiorów dostępna 

będzie od lipca  2021 r. na terminalu znajdującym się w Gminnej Bibliotece Publicznej  

w Małkini Górnej.  

Czytelnik po założeniu indywidualnego konta w bibliotece będzie mógł korzystać  

z cyfrowych zbiorów Biblioteki Narodowej.   

DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNO- BIBLIOGRAFICZNA 

W I półroczu 2021 r. działalność informacyjno- bibliograficzna była bardzo ograniczona  

z powodu braku możliwości korzystania z księgozbioru podręcznego w czytelni  

oraz internetu. Od 10 maja 2021r. przywrócona została możliwość korzystania ze zbiorów  

na miejscu i od tego czasu w ramach działalności informacyjno- bibliograficznej 

użytkownikom biblioteki udzielono 70 informacji tematycznych i bibliograficznych, 

dotyczących różnych zagadnień i tematów naukowych. 

 Liczba udzielonych informacji, w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego, 

zmniejszyła się 570. Nie zarejestrowano użytkowników, którzy korzystali z bezpłatnego 

dostępu do internetu oraz z bezprzewodowego internetu na terenie biblioteki gminnej  

i filialnej.  

Czytelnicy w celu zapoznania się z pozycjami księgozbioru oraz wyszukaniu konkretnej książki 

i sprawdzeniu jej dostępności korzystali z katalogu bibliotecznego w wersji on-line. Wszyscy 

użytkownicy posiadający Karty Biblioteczne mogli zdalnie  rezerwować książki wypożyczone  

przez innego czytelnika i dokonywać przedłużenia terminu zwrotu książek oraz sprawdzić 

swoje konto czytelnicze.  

W celu korzystania z usług bibliotecznych czytelnicy legitymowali się kartami z paskowym 

kodem kreskowym lub kartą z kodem w formacie QR w postaci aplikacji na ekranie swojego 

telefonu (tabletu). 

UPOWSZECHNIANIE CZYTELNICTWA   

W I półroczu 2021 roku działalność kulturalno-oświatowa była bardzo ograniczona  

w związku z epidemią i wprowadzonymi obostrzeniami. Nie prowadzono w bibliotece spotkań 

i zajęć bibliotecznych z udziałem czytelników.  

W celu upowszechniania czytelnictwa najczęstszą formą pracy kulturalnej i oświatowej były 

hasła i wystawki książek, które wykonane zostały z okazji rocznic literackich, historycznych, 

stałych obchodów, świąt i ważnych wydarzeń w ogólnej liczbie 65.  

Ponadto promując czytelnictwo Biblioteka stale włączała się do udziału w ogólnopolskich 

akcjach czytelniczych.  
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W I półroczu 2021r. biblioteka kontynuowała udział w ogólnopolskim projekcie Mała książka 

- wielki człowiek , który przeznaczony był dla najmłodszych czytelników z  roczników  

2014-2017. Na każde dziecko zapisane do biblioteki czekała Wyprawka Czytelnika , następnie  

za wypożyczenie książek i zebranie 10 naklejek otrzymano Dyplom Małego Czytelnika  

i drobne upominki.  

W dniach od 8 do 15 maja biblioteka gminna i filialna przyłączyła się do obchodów XVIII 

Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek promując zakupione nowości wydawnicze.  

W celu upowszechniania czytelnictwa zachęcano czytelników do udziału w  ogólnopolskich 

konkursach i promowano konkursy m.in. Ogólnopolskie Dyktando na Dzień Kobiet,  

XVII Edycję Konkursu Plastycznego dla Przedszkoli z Cyklu Wiosenne Tradycje. 

Inną formą promującą czytelnictwo było zachęcanie najmłodszych do czytania poprzez 

systematyczne uaktualnianie „Kącika Malucha” o najnowsze książki wydane w różnej formie  

i kształcie oraz eksponowanie nowości wydawniczych  na oddzielnym regale w wypożyczalni 

dla dzieci, młodzieży i dorosłych.   

 W ramach promocji zbiorów bibliotecznych i prowadzonej działalności wszelkie informacje 

zamieszczane były w siedzibie biblioteki, na stronie www i facebooku. 

W I półroczu 2021 r. działalność i funkcjonowanie biblioteki była ograniczona z powodu 

wprowadzonych obostrzeń spowodowanych epidemią. 

 Do 12 marca prowadzenie działalności polegało na udostępnianiu zbiorów  

przy jednoczesnym limicie czytelników przebywających w bibliotece z zachowaniem reżimu 

sanitarnego. 

 Od 15  marca  biblioteki zostały zamknięte dla czytelników w związku ze znaczącym wzrostem 

zachorowań na COVID-19 i trudną sytuacją epidemiczną m.in. w województwie mazowieckim 

oraz rekomendacją Biblioteki Narodowej.  

Wypożyczenia książek odbywały się tylko na zamówienie. W tym celu należało złożyć 

zamówienie na konkretne pozycje przez katalog on-line, e-mailowo lub telefonicznie  

i po odbiór książek zgłosić się o konkretnej godzinie uzgodnionej z bibliotekarzem.  

Zwroty i wypożyczenia odbywały się na zewnątrz budynku z zachowaniem wymogów 

sanitarnych.  

Poluzowanie obostrzeń nastąpiło od 10 maja 2021r. W bibliotece gminnej i filialnej wznowiona 

została bezpośrednia obsługa czytelników umożliwiająca korzystanie z wolnego dostępu do 

półek przy ograniczonej liczbie osób korzystających jednocześnie z biblioteki  

z zachowaniem reżimu sanitarnego. Limit czytelników w bibliotece gminnej wynosi 3 osoby, 

natomiast w bibliotece filialnej może przebywać 1 czytelnik. 

Zamknięcie placówek bibliotecznych dla czytelników i wprowadzone obostrzenia wpłynęły na 

zmniejszoną liczbę zarejestrowanych czytelników oraz wypożyczonych zbiorów 
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bibliotecznych na zewnątrz i udostępnionych na miejscu książek, czasopism,  

a także udzielonych informacji.  

Pomimo ogólnych spadków zauważalny jest wzrost wypożyczeń o 2,72 wol.  przypadających 

na jednego czytelnika i wzrost aktywnie wypożyczających najmłodszych czytelników do 5 lat 

oraz osób w wieku 16-19 lat i powyżej 60 lat. 

 

 

Małkinia Górna, dnia 21.07.2021 r. 

                DYREKTOR 

GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ 

           w Małkini Górnej 

         mgr Lidia Kowińska 
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I N F O R M A C J A   

Z  P R Z E B I E G U  W Y K O N A N I A   

P L A N U  F I N A N S O W E G O  

 

G M I N N E G O  O Ś R O D K A  K U L T U R Y  I  S P O R T U  

W  M A Ł K I N I  G Ó R N E J  

Z A  I  P Ó Ł R O C Z E  2 0 2 1  R O K U  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 84/2021

Wójta Gminy Małkinia Górna 

z dnia 26 sierpnia 2021 r.
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Stan środków obrotowych na 01.01.2021 roku   =   3 938,78 zł 

w tym: 

• stan środków na rachunku bankowym    =   5 860,23 zł 

• należności       =         + 1 510,00 zł 

• zobowiązania       =          - 3 431,45 zł 

Wykonanie planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Małkini Górnej za I półrocze 2021 roku 

przedstawia się następująco: 

Dział Rozdz. § Nazwa Plan ogółem 

Wykonanie 

na 

30.06.2021r. 

% 

wykon. 
Uzasadnienie 

 

921     

Kultura i ochrona 

dziedzictwa 

narodowego 

        
 

  92109   

Domy i ośrodki 

kultury, świetlice i 

kluby 

        
 

    PRZYCHODY:         
 

  0750 

Wpływy z najmu i 

dzierżawy składników 

majątkowych Skarbu 

Państwa, jednostek 

samorządu terytorialnego 

lub innych jednostek 

zaliczanych do sektora 

finansów publicznych oraz 

innych umów o podobnym 

charakterze 

6 000,00 3 509,04 58,48 % 
Dochody z najmu sali i placu 

GOKiS 

 

  0830 Wpływy z usług 9 000,00 270,00 3,00 % 
Opłaty startowe za bieg „Tropem 

Wilczym” 

 

    0920 
Wpływy z pozostałych 

odsetek 
10,00 0,24 2,40 % 

Odsetki z kapitalizacji od 

środków na rachunku bankowym 

 

  0960 

Wpływy z otrzymanych 

spadków, zapisów i 

darowizn w postaci 

pieniężnej 

1 000,00 0,00 0,00 % 
Otrzymane darowizny pieniężne 

na organizowane prze GOKiS 

imprezy 

 

    0970 
Wpływy z różnych 

dochodów 
400,00 46,00 11,50 % 

Wynagrodzenie od Urzędu 

Skarbowego za terminowe 

przekazywanie podatków 

dochodowych z płac (0,3% 

przekazywanego podatku) 

 

    2480 

Dotacja podmiotowa z 

budżetu otrzymana przez 

samorządową instytucję 

kultury 

700 000,00 364 000,00 52,00 % 
Dotacja podmiotowa z budżetu 

Gminy Małkinia Górna  

 

     OGÓŁEM PRZYCHODY:  716 410,00 367 825,28 51,34 %   
 

   

    KOSZTY:         
 

    3020 

Wydatki osobowe 

niezaliczone do 

wynagrodzeń 

1 000,00 140,88 14,09 % 

Świadczenia rzeczowe 

wynikające z przepisów 

dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy 

 

  3030 
Różne wydatki na rzecz 

osób fizycznych 
15 000,00 11 985,00 79,90 % 

Ekwiwalenty sędziowskie MKS i 

UKS 2 

 

    4010 
Wynagrodzenia osobowe 

pracowników 
320 000,00 183 150,77 57,23 % 

Wynagrodzenia osobowe 

pracowników Gminnego Ośrodka 

Kultury i Sportu w Małkini 

Górnej 
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  4090 Honoraria  2 000,00 0,00 0,00 %  
 

    4110 
Składki na ubezpieczenie 

społeczne 
58 600,00 32 177,88 54,91 % 

Składki płatnika na 

ubezpieczenia społeczne 

pracowników i niektórych umów-

zlecenia  

 

    4120 

Składki na Fundusz Pracy 

oraz Solidarnościowy 

Fundusz Wsparcia Osób 

Niepełnosprawnych 

5 600,00 2 909,22 51,95 % 
Składki płatnika na Fundusz 

Pracy  

 

    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 90 000,00 34 827,00 38,70 % 

Wynagrodzenia z umów-zlecenia 

z osobami fizycznymi 

comiesięcznie opłacanymi tj. 

konserwator urządzeń 

elektrycznych, instruktor koła 

plastycznego, lekkoatletycznego, 

prowadzenia warsztatów 

muzycznych z zespołem 

ludowym Małkinianka i chórem 

Cantilena, instruktorzy MKS i 

UKS 2 oraz z umów-zlecenia i 

umów o dzieło na pokazach, 

prelekcjach, koncertach i 

imprezach organizowanych przez 

GOKiS 

 

  4190 Nagrody konkursowe 5 000,00 507,60 10,15 % 
Nagrody rzeczowe na konkursy 

organizowane przez GOKiS  

 

    4210 
Zakup materiałów i 

wyposażenia 
50 000,00 37 242,05 74,48 % 

Zakup materiałów i wyposażenia 

związany z utrzymaniem i 

funkcjonowaniem placówki tj. 

środki czystości, materiały 

biurowe, akcesoria komputerowe, 

papier ksero, drobne 

wyposażenie, kwiaty na 

uroczystości, materiały niezbędne 

do przygotowywania imprez 

organizowanych przez GOKiS, 

stroje sportowe, woda, sprzęt 

sportowy dla zawodników MKS i 

biegaczy, puchary, statuetki, 

medale, trawa, nawóz, paliwo do 

kosiarek w ramach utrzymania 

stadionu, materiały i narzędzia do 

remontu budynków na stadionie 

 

    4220 Zakup środków żywności 5 000,00 1 335,81 26,72 % 

Zakup środków żywności dla 

uczestników spotkań, imprez 

okolicznościowych, konkursów, 

turniejów organizowanych przez 

Gminny Ośrodek Kultury i 

Sportu 

 

    4260 Zakup energii 16 000,00 8 031,80 50,20 % 

Opłaty za dostawę energii 

elektrycznej, gazu do ogrzewania 

oraz wody 

 

    4270 Zakup usług remontowych 10 000,00 0,00 0,00 %  
 

    4280 Zakup usług zdrowotnych 5 300,00 2 800,00 52,83 % 

Koszty z zakresu medycyny 

pracy obejmujące badania 

wstępne, okresowe i 

profilaktyczne pracowników i 

zawodników MKS. 

 

    4300 Zakup usług pozostałych 110 000,00 40 043,15 36,40 % 

Do zakupu usług pozostałych 

zaliczono koszty comiesięczne tj. 

monitoring obiektu, wywóz 

nieczystości, opłaty pocztowe, 

prowizje i opłaty bankowe, 

abonament telewizji kablowej, 

reklama planszowa w telewizji 

kablowej oraz koszty 

jednorazowe tj. abonament RTv, 

licencje oprogramowania 

antywirusowego, przegląd 
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sprzętu ppoż, przewóz 

zawodników MKS na mecze, 

przejazdy sędziów na mecze 

MKS i UKS oraz różnego 

rodzaju usługi związane z 

organizowanymi przez GOKiS 

imprezami, festynami i piknikami  

    4360 
Opłaty z tytułu usług 

telekomunikacyjnych 
2 000,00 726,03 36,30 % 

Koszty rozmów telefonicznych 

stacjonarnych. 

 

    4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 156,00 15,60 % 

Koszty podróży służbowych 

krajowych pracowników 

(delegacje) 

 

    4430 Różne opłaty i składki 10 000,00 1 899,50 19,00 % 

Składki ZAiKS i STOART, 

opłaty do Mazow. ZPN dot. 

transferów zawodników, opłat za 

żółte kartki, opłaty na rozgrywki i 

turnieje zawodników MKS, 

składka członkowska MKS, 

ubezpieczenie mienia GOKiS 

 

    4440 

Odpisy na zakładowy 

fundusz świadczeń 

socjalnych 

10 000,00 7 321,10 73,21 % Odpis na ZFŚS na 2021 rok 
 

    4480 Podatek od nieruchomości 2 345,00 1 170,00 49,89 % 
Podatek od nieruchomości za 

2021 rok 

 

    4700 

Szkolenie pracowników 

niebędących członkami 

korpusu służby cywilnej 

1 000,00 648,00 64,80 % 
Koszty szkolenia pracowników z 

przejazdami (delegacjami) 

 

    OGÓŁEM KOSZTY: 719 845,00 367 071,79 50,99 %   
 

 

Stan środków obrotowych na 30.06.2021 roku   = + 4 692,27 zł 

w tym: 

• stan środków na rachunku bankowym   = +    262,08 zł 

• należności       = + 5 304,76 zł 

• zobowiązania       =          -     874,57 zł 

 

Należności i zobowiązania wymagalne nie występują. 

  

Podstawowym celem Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu jest zaspokajanie potrzeb i aspiracji 

kulturalnych i sportowych społeczeństwa poprzez tworzenie i upowszechnianie różnych dziedzin sztuki 

profesjonalnej i amatorskiej oraz działania na rzecz czynnego wypoczynku i rekreacji. Starając się sprostać 

tym wyzwaniom oraz ciągle panującej pandemii COVID – 19, w I półroczu 2021 roku GOKiS w Małkini 

Górnej zorganizował następujące wydarzenia. 

 

 

Ferie po Królewsku online, w siedmiu Rezydencjach Królewskich 
Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu wraz z siedmioma Rezydencjami Królewskimi: Zamkiem 

Królewskim w Warszawie, Zamkiem Królewskim na Wawelu, Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, Muzeum 

Zamkowym w Malborku, Muzeum Okręgowym w Zamku Królewskim w Sandomierzu, Muzeum Żup Krakowskich 

Wieliczka i Muzeum Narodowym w Lublinie zapraszają na wirtualne spotkania w sieci dla dzieci i młodzieży. 
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Codziennie, przez 14 dni, od 4 do 17 stycznia 2021 na stronach internetowych i kanałach mediów 

społecznościowych: Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, publikowane były aktywności dla dzieci i młodzieży w 

różnym wieku, od przedszkola do szkół średnich.  

 

 

 

21-22 stycznia – życzenia dla Babci i Dziadka 

21 stycznia 2021 r. obchodziliśmy dzień babci, a dzień później, 22 stycznia dzień dziadka. To świetna okazja, żeby za 

naszym pośrednictwem złożyć im życzenia. Wystarczyło, wysłać do nas kartkę - laurkę a my opublikujemy ją na 

naszym fanpage. 

 

 

29-31 stycznia - Zimowe Ptakoliczenie to cykliczna akcją, której celem jest zbieranie danych na temat gatunków i 

liczebności ptaków obecnych w najbliższym otoczeniu człowieka – w ogrodach, parkach i przy karmnikach. 

Obserwacje i licznie ptaków przeprowadza się w wybranym miejscu (np. przy karmniku) lub na wybranej trasie (np. 

w park, ogródkach działkowych itp.). Dostarczane do OTOP wyniki corocznych obserwacji pozwalają tworzyć 

zestawienia gatunków najliczniej spotykanych zimą w pobliżu ludzkich siedzib oraz rejestrowanie ważnych zjawisk 

zachodzących w ptasim świecie 

Ze względu na obostrzenia wynikające z pandemii w roku 2021 OTOP zmieniło formułę akcji na Zimowe 

Ptakoliczenie z Dystansu. W nowej formule uczestnikiem Ptakoliczenia mogł zostać każdy bez wychodzenia z domu. 
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31 stycznia – 29. Finał WOŚP 

31 stycznia o godz. 8.00 18 wolontariuszek i 9 wolontariuszy rozpoczęło zbiórkę uliczną. Z zachowaniem zasad 

ostrożności młodzież kwestowała pod sklepami i na ulicach. Mieszkańcy Małkini wspierali WOŚP jak mogli. Do 

puszek wpadały garście monet i banknoty o różnych nominałach. Nie odnotowano żadnych incydentów. Od godz. 

16.30 rozpoczęto przeliczanie zawartości puszek. Kilka minut po godz. 18 pojawił się w sztabie ostatni darczyńca 

zamykając zbiórkę kwotą 50 zł. 

Większość imprez tradycyjnie towarzyszących zbiórce została odwołana lub realizowana wirtualnie. Nie było akcji 

krwiodawstwa, pokazów sprzętu, koncertu i Światełka do nieba. Bieg „Policz się z cukrzycą” odbył się wirtualnie. 

Gadżety i dary od sponsorów licytowano internetowo. Osobiście można było nabyć przygotowane przez GOKiS 
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pączki dla WOŚP. Ze słodkiej oferty skorzystało kilkadziesiąt osób. 

Kwoty zebrane przez wolontariuszy były bardzo różne – najniższa to 67,95 zł, najwyższa – 1 604,27 zł. Łącznie z 

wpłatą Przedszkola Samorządowego (592, 82 zł) do puszek wolontariuszy i puszek stacjonarnych trafiło 13 672,20 zł.  

Podsumowując  29. Finał WOŚP  w Małkini Górnej dyrektor Ewa Siwek podziękowała wolontariuszom, członkom 

sztabu oraz wszystkim osobom, które przyczyniły się do bezpiecznego i sprawnego zrealizowania zaplanowanych na 

ten dzień działań. 

Małkiński sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy podsumował wyniki zbiórki 3.02.21r. po zakończeniu 

licytacji internetowych i zbiórki do e-Skarbonki okazało się, że sztab #5437 w małkińskim GOKiS zebrał 20.472,54 

zł. 

 

14 lutego – Walentynki 

14 lutego obchodziliśmy Święto Zakochanych. "Walentynki" są jednym z najpopularniejszych wydarzeń w roku 

obchodzonych niemalże na całym świecie. W Polsce obchodzone od lat 90. XX wieku. Z tej też okazji pracownicy 

GOKiS w Małkini Górnej przygotowali własnoręcznie fotobudkę, w której zakochani i nie tylko mogli zrobić sobie 

zdjęcie w okolicznościowej aranżacji. 

 

 

 

 

20 lutego – Akcja Krwiodawstwa 

Była to pierwsza i zarazem ostatnia akcja. Z powodu niewielkiego zainteresowania RCKiK zrezygnowało z akcji w 
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Małkini Górnej. 

 

1 marca -  Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych 

Dla upamiętnienia tego Święta Wójt Gminy Małkinia Górna i Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w 

Małkini Górnej zorganizowali Wystawę "Żołnierze Wyklęci. Podziemie Niepodległościowe 1944–1963". Wystawa 

czynna była w dniach 1 - 5 marca w godz. 8:00-16:00 oraz w sobotę 6 marca w godz. 10:00-14:00 w budynku GOKiS. 
 

 

 

8 marca – Dzień Kobiet 

Z okazji Dnia Kobiet, Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Małkini Górnej przygotował Album Małkinianek 

"Wszystkie jesteśmy wyjątkowe". Do jego powstania przyczyniło się 39 Pań, którym serdecznie dziękujemy. 

Wszystkie Uczestniczki dostały w prezencie pamiątkowy Album ze zdjęciami z sesji fotograficznej. 

 

 

 

20 marca - Cztery Pory Roku Rzeki Bug 

Z okazji święta wiosny zaprosiliśmy mieszkańców powiatu ostrowskiego do udziału we wspólnym projekcie. Jako 

mieszkańcy gminy Małkinia Górna i powiatu ostrowskiego mamy szczęście podziwiać piękne przyrodnicze 

krajobrazy, w tym rzekę Bug. Dzięki zdjęciom przesłanym przez Uczestników stworzyliśmy wystawę i album 
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internetowy pn. "Cztery pory roku rzeki Bug". Wystawę można było oglądać przed GOKiS w dniach 7-11 czerwca. 

 

 

30 marca - Noc Sów 

Koło Ornitologiczne działające przy Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Małkini Górnej ogłosiło konkurs dla 

mieszkańców powiatu ostrowskiego pt "Sowy 2021 - duże, małe, kolorowe".  

 

Ponadto zaproponowaliśmy wszystkim chętnym utworzenie mapy sowich nasłuchów, do której każdy mógł dodać 

miejsce gdzie słyszał lub widział sowę. 

 

5 kwietnia - Konkurs Pisanka Wielkanocna 

Na konkurs wpłynęło 21 prac, przedstawiających pisankę wielkanocną wykonaną różnymi technikami plastycznymi. 

Konkurs skierowany był do uczniów szkół podstawowych, podzielonych na trzy kategorie: klasy I-II, III-IV, V-VI. 

Nagrody otrzymują: 

kat I: Jakub Garbarczyk - SP Glina, Julia Lejmanowicz - SP Kiełczew, Kamil Czarnecki - SP Kiełczew. 

kat. II: Amelia Samsel - SP Glina, Zuzanna Biegaj - SP Glina, Dawid Rozpara - SP Kiełczew. 

kat. III: Patrycja Zawistowska - SP Glina, Kamil Kalupa - SP Orło, Mateusz Łupiński - SP Glina. 
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Pozostali Uczestnicy otrzymali wyróżnienia.  

 

 

10 kwietnia - Operacja Czysta Rzeka  

Operacja Czysta Rzeka zakończyła się sukcesem !!! Zebraliśmy mnóstwo śmieci w Małkini i w Kiełczewie. Smutno 

się robi, że tylu ludzi bezmyślnie niszczy naszą piękną przyrodę. Dziękujemy wszystkim wolontariuszom (tym 

zarejestrowanym i nie) ze poświęcili swój czas, swoje samochody i swoją pracę na zrobienie dobrego uczynku. 

Dziękujemy również ZGKiM Małkinia za pomoc. 
 

 

 

 

13 kwietnia - Eliminacje gminne "Warszawska Syrenka"  

Z powodu pandemii COViD eliminacje odbyły się w reżimie sanitarnym. Przystąpiło do nich 16 uczestników w trzech 

kategoriach. Laureaci 3 pierwszych miejsc z każdej kat. reprezentowali naszą gminę na szczeblu powiatowym. 

 

24 kwietnia - Przywróć naszą Ziemię - sprzątanie lasu  

Podczas podsumowania Akcji "Operacja Czysta Rzeka" podjęliśmy wspólną decyzję o przeprowadzeniu kolejnej akcji 
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ekologicznej. Tym razem dla upamiętnienia Międzynarodowego Dnia Ziemi, który wypada w czwartek 22 kwietnia 

zaprosiliśmy chętnych Wolontariuszy na wspólne sprzątanie lasu za GOKiS w sobotę 24 kwietnia. Akcję wsparło 

Nadleśnictwo Ostrów Mazowiecka.  

 

 

26 maja – życzenia dla Mamy 

Uczestnicy zajęć plastycznych wykonali kartki okolicznościowe, które następnie pokazaliśmy w pokazie 

multimedialnym przygotowanym dla Mam. 

 

 

 

 

1 czerwca  – Parada maskotek  

1 czerwca od rana ogromne pluszaki odwiedzały gminne szkoły i przedszkola. O 14.00 przy GOKiS rozpoczęła się 

wspólna zabawa z emisją baniek, tańcami i częstowanie słodyczami..., której finałowym punktem była parada ulicami 
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Małkini Górnej.  

 

 

6 czerwca - Bieg dla zdrowia w Goworowie 

IX Bieg Goworowski "Bieg dla zdrowia". Wystartowali w nim zawodnicy naszego MKB "TEAM" 

 

 

 

 

 

 

Teatrzyki z ścisłym limitem w sali: 

1 czerwca  - Teatrzyk „Kwiat paproci” 

22 czerwca – Alicja w Krainie Czarów teatrzyk dla dzieci 
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11 czerwca  – Ścianka wspinaczkowa  

Plenerowa atrakcja sprawnościowa dla każdego odważnego. 

 

 

 

12 czerwca Plenerowe zajęcia koła ornitologicznego 

W sobotę odbyły się ostatnie w roku szkolnym 2020/2021 zajęcia koła ornitologicznego. Tematem przewodni zajęć 

były ptasie dzieci i to ich szukaliśmy nad Bużyskiem w Prostyni. Niestety - większość ptasich dzieci skutecznie się 

ukryła - tylko młode bociany nie przejęły się naszą obserwacją. Na pociechę pojawił się rzadki brodziec śniady 
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21 czerwca g. 17.30 - „eMOCje” etiuda teatralna w GOKiS 

28 czerwca - „eMOCje” etiuda teatralna na scenie Underground w Ostrowi Maz.  

W końcu nadszedł moment, którego nie mogliśmy się doczekać. Po raz pierwszy w historii Gminnego Ośrodka 

Kultury i Sportu w Małkini Górnej dzieciaki z koła teatralnego przedstawią etiudę teatralną!!! To jest dowód na to, że 

można wszystko, a nawet epidemia nam nie przeszkodziła, chociaż część zajęć była prowadzona online.  

 

 

29 czerwca – Bezpieczne wakacje 

W ramach Akcji Bezpieczne wakacje zorganizowaliśmy dzieciom spotkanie przygotowane przez naszych Strażaków z 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Małkini Górnej. Było mnóstwo atrakcji i niezapomnianych wrażeń. 
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                DYREKTOR  
        Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu 
          w Małkini Górnej   
       
            mgr Ewa Siwek 

         

 

 

 

 

Małkinia Górna, dnia 23.07.2021r. 
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