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SPRAWOZDANIE ROCZNE 
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO 

GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CZERNICY 
JAKO INSTYTUCJI KULTURY NA DZIEŃ 31.12.2020 R. 

Na podstawie art. 265 Ustawy o finansach publicznych składamy sprawozdanie z 

wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicy według stanu na 

dzień 31.12.2020 r.   

Gminna Biblioteka Publiczna w Czernicy jest samorządową instytucją kultury, 

posiadającą  siedzibę w Czernicy oraz  6 filii bibliotecznych w Kamieńcu Wrocławskim, 

Chrząstawie Małej, Nadolicach Wielkich, Ratowicach, Jeszkowicach oraz w Dobrzykowicach.  

Wysokość dotacji podmiotowej przyznanej jednostce przez organizatora na 2020 rok 

wynosiła: 1 400 000,00 zł, na dzień 31.12.2020 r. instytucja otrzymała dotację w wysokości: 

1 400 000,00 zł. Stan środków na rachunku bankowym Gminnej Biblioteki Publicznej w 

Czernicy na 01.01.2021 r. wyniósł 1,50 zł – jest to niewydatkowana kwota dotacji która 

została zwrócona do budżety Gminy Czernica w dniu 04.01.2021 r.  

W omawianym okresie wydatkowano kwoty: 

• 1 399 998,50 zł – ze środków dotacji od organizatora, 

• 1,65 zł  – z naliczonych odsetek bankowych, 

Dotacje podmiotową wydatkowano zgodnie z przedstawionym rozliczeniem: 

• Wynagrodzenia osobowe: 708 136,21 zł (w tym nagrody dla pracowników: 

90 900,00.zł) 

• Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy: 96 064,36 zł 

• Umowy zlecenie i umowy o dzieło: 79 084,32 zł 

• Zakup materiałów i wyposażenia: 219 489,70 zł 

• Zakup nowości wydawniczych: 85 243,18 zł 

• Zakup energii: 18 648,96 zł 

• Zakup usług: 162 836,09 w tym czynsz za GBP Czernica: 26 094,70 zł 

• Świadczenie pracownicze w tym wypłata świadczeń urlopowych: 13 983,32 zł 

• Podróże służbowe i ryczałt samochodowy: 4710,70 zł 

• Usługi internetu i telekomunikacyjne: 11 801,66 zł 

Gminna Biblioteka Publiczna w Czernicy to instytucja kultury, której misją jest efektywne 

zaspokajanie potrzeb i oczekiwań oświatowych, kulturalnych i informacyjnych społeczności 

lokalnej, rozpoznawanie i zaspokajanie potrzeb edukacyjnych, zapewnienie profesjonalnego 

poziomu swoich usług oraz świadome promowanie kultury. Celem nadrzędnym działalności 

biblioteki jest promocja książki i czytania, a przez to również promocja biblioteki, jako 

instytucji kultury.   

 Rok 2020  wszystkim instytucjom kultury postawił nowe wyzwania w związku z 

pandemią Covid-19. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. 

w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia 

epidemicznego z dniem 13 marca m.in. bibliotekom ograniczono funkcjonowanie. Skutkiem 

rozporządzenia był zakaz udostępnia wszelkich usług na miejscu i na zewnątrz. Do czasu 

otwarcia bibliotek pracownicy zostali zaopatrzeni w dodatkowe środki ochrony osobistej a 

każda placówka została wyposażona w osłonę z pleksi. W związku z pandemią pracownicy z 



 

grupy ryzyka zostali oddelegowani do pracy zdalnej a pozostali skupili się na melioracji 

księgozbioru pod kątem aktualności, przydatności oraz stopniem zniszczenia. Skutkiem tych 

działań jest znacznie odmłodzony księgozbiór, który odpowiada na aktualne potrzeby 

czytelników. W tym też czasie staraliśmy się zachować kontakt z czytelnikami poprzez media 

społecznościowe, w których zamieszczane były wpisy zachęcający odbiorcę do interakcji.  

Bibliotekarze brali m. in. udział w szkoleniach on-line, włączyli się w pomoc mieszkańcom 

szyjąc np. maseczki. GBP w Czernicy ponownie zaczęła świadczyć usługi wypożyczania 

książek 18. maja nadal jednak w ograniczonym zakresie. Do końca roku kalendarzowego w 

związku ze zmieniająca się sytuacją pandemiczną zmieniały się przepisy co do zakresu 

funkcjonowania bibliotek. W związku z sytuacją epidemiczną (absencja pracowników) 

ujednolicono godziny pracy dla wszystkich placówek tak aby maksymalnie ograniczyć 

zmiany godzin i dni otwarcia. 

I. Działalność edukacyjno-kulturalna: 

1. Spotkania autorskie: 

- przy współpracy z Rozczytaną Aglomeracją zorganizowaliśmy spotkanie autorskie z   

Mariuszem Urbankiem (spotkanie finansowała Rozczytana Aglomeracja) 

- w ramach otwarcia po remoncie Filii nr 3 w Nadolicach Wlk. spotkanie z Justyną Kopińską 

- spotkania w ramach DKK (honorarium dla autorów finansowanie ze środków DKK) 

spotkanie na żywo z Krzysztofem Pławeckim (Kamieniec Wrocławski, Ratowice), spotkania 

on-line (dostępne do końca czerwca 2021 r. w Internecie) z Markiem Krajewskim (autor był w 

bibliotece osobiście), Robertem Szmidtem, Anną Sulińską, Marcinem Koziołem (z uczniami 

SP w Czernicy). Dzięki współpracy z Dolnośląską Biblioteką Publiczną otrzymaliśmy 

bezpłatny dostęp do platformy streamingowej. Ponadto zakupiliśmy sprzęt do zapewnienia 

odpowiedniej jakości transmisji (mikrofon, lampa, słuchawki, statyw). W powyższych 

spotkaniach w czasie rzeczywistym wzięło udział 241 uczestników, natomiast  spotkania on-

line w późniejszym terminie obejrzało 1193 osoby. 

2. Zajęcia edukacyjne: 

- warsztaty plastyczne – Czernica 

- warsztaty z animacji poklatkowej – Czernica 

- warsztaty rękodzielnicze dla dorosłych – Czernica 

- zajęcia z j. angielskiego – Nadolice Wlk. 

- warsztaty gitarowe dla dorosłych – Nadolice Wlk. 

- warsztaty gitarowe dla dzieci – Dobrzykowice 

- zajęcia umuzykalniające dla najmłodszych – Jeszkowice, Dobrzykowice 

- spotkania DKK dla dzieci (Czernica, Kamieniec, Ratowice) 

- zajęcia czytelnicze dla przedszkolaków i uczniów szkół – wszystkie biblioteki 

3. Spotkania kulturalno-integracyjne: 

- wręczenie nagród dla Czytelników Roku 2019 

- Dyskusyjny Klub Filmowy – Chrząstawa Wlk. 

- Dyskusyjne Kluby Książkowe dla dorosłych (Czernica, Nadolice Wlk.) 

- teatrzyki kukiełkowe – Czernica, Kamieniec, Dobrzykowice 

- spotkania „Klubu Mamusiek” – Jeszkowice 

- „Z każdym krokiem będzie lepiej” to zawody nordic walking online – połączone z 

czytelnictwem – każdy uczestnik posiadał awatar - ulubionego bohatera książki. Były 

premiowane największa aktywność i najzabawniejsze awatary 



 

4. Działania on-line: 
- nagrywanie, montaż i publikacja filmów z udziałem mieszkańców – Narodowe Czytanie, 

Kronika Covid 

- szybkie konkursy (fotograficzne) i quizy publikowane w mediach społecznościowych 

- „Rajd z legendą” spotkania on-line z Panią Teatrzyk w okresie wakacyjnym 

- „Bajkowa podróż” – współuczestnictwo w projekcie organizowanym przez mieszkańców 

Gminy Czernica z udziałem autorki książek dla dzieci Magdaleną Zarębską 

- promocja Biblioteki w mediach społecznościowych -uruchomienie konta Filii nr 6 w 

Dobrzykowicach na TikToku oraz konta Filii nr 2 w Chrząstawie Wlk. na Instagramie 

- udostępnienie w mediach społecznościowych szkolenia z zakresu praw konsumenckich  

5. Nowe usługi uruchomione w czasie pandemii 

- możliwość zamawiania książek telefonicznie (czytelnik wchodzi do biblioteki tylko po odbiór 

książek) 

- dowóz książek do domu – usługa dla seniorów i osób z niepełnosprawnościami 

- przystąpienie do konsorcjum „Legimi na Dolnym Śląsku” – umożliwienie czytelnikom 

bezpłatnego dostępu do bazy ponad 62 tys. e-booków i audiobooków 

II. Ograniczenia związane z covid 19 
1. Czasowe zamknięcia Bibliotek 

2. Brak wolnego dostępu do półek 

3. Brak dostępu do kącików czytelniczych dla dzieci 

4. Brak dostępu do czytelń internetowych 

5. Czasowy zakaz świadczenia usług ksero dla czytelników 

6. Czasowa absencja pracowników 

7. Praca zdalna osób z grupy ryzyka 

8. Brak możliwości organizacji spotkań autorskich, warsztatów, zajęć czy spotkań 

III. Działania związane z poprawą jakości księgozbioru. 
1. Zubytkowanie 6986 książek zniszczonych, zagubionych, zdezaktualizowanych oraz nie 

mających czytelników od ok 15 lat 

2. Wpływ 5572 książek z czego 4944 z zakupu z czego 831 z dotacji MKiDN (na kwotę 

17500,00 zł), 54 z opłat za przetrzymane książki (na kwotę 1132,43 zł) 

3. Wpływ 200 zbiorów specjalnych w tym 188 z zakupów. W tym z zakupiono 174 audiobooki 

z czego 122 audiobooki (na kwotę 2313,02 zł). W tym 14 czytników po 2 dla każdej z 

bibliotek GBP w Czernicy. 

4. Wymiana zniszczonych okładek foliowych. 

5. Prenumerata 19 tytułów czasopism dla dzieci i dorosłych. 

6. Zakup 14 czytników książek elektronicznych (udostępnienie czytelnikom 2021r.) 

IV. Działania zmierzające do poprawy infrastruktury 

Bibliotek 
1. Projekt i instalacja klimatyzacji w GBP w Czernicy i w Filii nr 3 w Nadolicach Wlk. 

2. Zakup 17 składanych stołów na kółkach do wszystkich placówek GBP w Czernicy. 

3. Zakup 8 tabletów do Filii nr 6 w Dobrzykowicach 

4. Zakup pętli indukcyjnej przenośnej 



 

5. Zlecenie wykonania projektu dostosowania toalet w Filii nr 3 w Nadolicach Wlk. 

6. Zakup lady bibliotecznej do Filii nr 5 w Jeszkowicach wg indywidualnego projektu. 

7. Projekt i zakup regałów do Filii nr 3 w Nadolicach Wlk. 

8. Usunięcie awarii w toalecie w Bibliotece w Czernicy. 

9. Niezbędna wymiana drzwi w Bibliotece w Czernicy. 

10. Zakup sprzętu komputerowego dla bibliotekarzy. 

V. Wydatki poniesione na przygotowanie Bibliotek do pracy 

w pandemii. 
1. Zakup środków czystości oraz środków do dezynfekcji. 

2. Zakup maseczek jednorazowych i przyłbic. 

3. Zakup i montaż dozowników mydeł, ręczników papierowych i papierów toaletowych (do 

wszystkich Bibliotek) 

4. Zlecenie wykonania osłon z pleksi na każde stanowisko pracy bibliotekarzy 

5. Zakup kartonów do przechowywania książek w kwarantannie 

6. Zakup usługi bhp do opracowania procedur celem zatwierdzenia ich przez PPIS oraz 

kontrola placówek pod kątem przygotowania do otwarcia bibliotek 18 maja. 

VI. Warunki lokalowe pod kątem dostępności dla osób 

niepełnosprawnych. 
1. Gminna Biblioteka Publiczna w Czernicy, ul. Wojska Polskiego 9, Czernica 

• Lokal biblioteki mieści się na wysokim parterze budynku wielorodzinnego. Nie jest 
dostosowany do użytkowania przez osoby z niepełnosprawnościami. 

• Biblioteka nie dysponuje miejscami parkingowymi 
• Wejście do lokalu jest utrudnione przez kilka schodów przy których brak poręczy. 

Drzwi zewnętrzne są metalowe i ciężkie otwierane siłą mięśni. Za drzwiami 
wejściowymi znajduje się mały przedsionek, następnie szeroki korytarz. 
Bezpośrednio do biblioteki prowadzą drzwi drewniane o szerokości 90 cm. W 
lokalu nie ma przystosowanych toalet. Lokal nie jest wyposażony w informacje 
głosowe czy dotykowe oraz pętle indukcyjne. Nie ma możliwości skorzystania z 
tłumacza języka migowego na miejscu lub on-line. 

2. Filia nr 1 w Kamieńcu Wr. ul. Kolejowa 8 
• Lokal biblioteki mieści się w budynku Szkoły Podstawowej. Lokal nie jest 

dostosowany do użytkowania przez osoby z niepełnosprawnościami. 
• Biblioteka nie dysponuje miejscami parkingowymi. 
• Wejście do lokalu jest utrudnione przez kilka schodów przy których brak poręczy. 

Drzwi zewnętrzne są otwierane siłą mięśni. Za drzwiami wejściowymi znajduje się 
mały przedsionek, następnie wejście do biblioteki. W lokalu nie ma 
przystosowanych toalety dla osób z niepełnosprawnościami. Lokal nie jest 
wyposażony w informacje głosowe czy dotykowe oraz pętle indukcyjne. Nie ma 
możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub on-line. 

3. Filia nr 2 w Chrząstawie Wlk. ul. Wrocławska 19 
• Lokal biblioteki mieści się w „suterenie” budynku Szkoły Podstawowej. Lokal nie 

jest dostosowany do użytkowania przez osoby z niepełnosprawnościami. 
• Biblioteka nie dysponuje miejscami parkingowymi. 
• Drzwi zewnętrzne są otwierane siłą mięśni. Następnie trzeba zejść kilkanaście 

schodów w dół. Następnie wejście do biblioteki drzwi otwierane siłą mięśni. W 
lokalu nie ma toalet. Lokal nie jest wyposażony w informacje głosowe czy 



 

dotykowe oraz pętle indukcyjne. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza 
języka migowego na miejscu lub on-line. 

4. Filia nr 3 w Nadolicach Wlk. ul. Wrocławska 52a 
• Lokal biblioteki mieści się na parterze. Częściowo jest dostosowany do 

użytkowania przez osoby niepełnosprawne. 
• Do lokalu prowadzi kilka schodów z poręczą oraz podjazd. Dojazd do podjazdu 

jest utrudniony przez krawężnik i nawierzchnię (trawnik). 
• Biblioteka nie dysponuje miejscami parkingowymi 
• Drzwi zewnętrzne otwierają się ciężko siłą mięśni. Za drzwiami wejściowymi 

znajduje się przedsionek, następnie wejście do biblioteki.. W lokalu nie ma 
przystosowanych toalet dla osób z niepełnosprawnościami. Lokal nie jest 
wyposażony w informacje głosowe czy dotykowe oraz pętle indukcyjne. Nie ma 
możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub on-line. 

5. Filia nr 4 w Ratowicach ul. Wrocławska 56a 
• Lokal biblioteki mieści się na wysokim parterze. Nie jest dostosowany do 

użytkowania przez osoby niepełnosprawne. 
• Do lokalu prowadzi kilka schodów z poręczą 
• Biblioteka nie dysponuje miejscami parkingowymi 
• Drzwi zewnętrzne otwierają się siłą mięśni. Za drzwiami wejściowymi znajduje się 

korytarz, następnie wejście do biblioteki, drzwi otwierane siłą mięśni. W lokalu nie 
ma toalet. Lokal nie jest wyposażony w informacje głosowe czy dotykowe oraz 
pętle indukcyjne. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na 
miejscu lub on-line. 

6. Filia nr 5 w Jeszkowicach ul. Jelczańska 4 
• Lokal biblioteki mieści się na niskim parterze. Nie jest dostosowany do 

użytkowania przez osoby niepełnosprawne . 
• Biblioteka nie dysponuje miejscami parkingowymi 
• Drzwi zewnętrzne otwierają się siłą mięśni. Za drzwiami wejściowymi znajduje się 

mały przedsionek, następnie wejście do biblioteki przez drzwi otwierane siłą 
mięśni. W lokalu nie ma przystosowanych toalet dla osób z 
niepełnosprawnościami. Lokal nie jest wyposażony w informacje głosowe czy 
dotykowe oraz pętle indukcyjne. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza 
języka migowego na miejscu lub on-line. 

7. Filia nr 6 w Dobrzykowicach ul. Szkolna 1 
• Lokal biblioteki mieści się na wysokim parterze. Nie jest dostosowany do 

użytkowania przez osoby niepełnosprawne. 
• Do lokalu prowadzi kilka schodów z poręczą. 
• Biblioteka nie dysponuje miejscami parkingowymi 
• Drzwi zewnętrzne otwierają się siłą mięśni. Za drzwiami wejściowymi znajduje się 

korytarz, następnie wejście do kolejnego korytarza, drzwi otwierają się ciężko siłą 
mięśni biblioteki.. W lokalu nie ma przystosowanych toalety przystosowanej dla 
osób z niepełnosprawnościami. Lokal nie jest wyposażony w informacje głosowe 
czy dotykowe oraz pętle indukcyjne. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza 
języka migowego na miejscu lub on-line. 

W roku 2020 jeden pracownik przeszedł na emeryturę, jeden przebywał na długotrwałym 

zwolnieniu, zatrudniono 2 nowych pracowników (w tym jeden na zastępstwo) na stanowiska 

bibliotekarskie w sumie na 1,5 etatu. Zwiększono zatrudnienie o 1 etat – utworzono 

stanowisko pracownika administracyjno-biurowego. 

Na dzień 31.12.2020r. nie wystąpiły w jednostce należności i zobowiązania wymagalne 

wg kont rozrachunkowych. 

W załączeniu przekazujemy szczegółową informację o przebiegu wykonania planu 

finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicy na dzień 31.12.2020r.  



 

Dokumenty finansowo-księgowe znajdują się w placówce w GBP w Czernicy ul. Wojska 

Polskiego 9. 

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicy 

/-/ Małgorzata Ligarska 

Główny Księgowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicy 
/-/ Aneta Świrsz 

Gminna Biblioteka Publiczna w Czernicy dane kontaktowe:  55-003 Czernica ul. Wojska Polskiego 9, 

telefon do sekretariatu: 502-040-821, telefon do wypożyczalni: 502-041-300, e-mail: 

sekretariat@biblioteka-czernica.pl, www.biblioteka-czernica.pl 
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