
INFORMACJA KOMISJI REWIZYJNEJ RADY MIASTA HAJNÓWKA                                                                                                                                                                       

z kontroli  Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Tadeusza Rakowieckiego w Hajnówce 

 

dokonanej na podstawie Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2017. 

 

Kontrola została przeprowadzona w dniu 22 czerwca 2017 roku przez komisję w składzie: 

  

1. Charytoniuk Jerzy – przewodniczący, 

2. Chaniło Alicja – członek, 

3. Czurak Adam – członek, 

4. Kośko Krystyna – członek, 

5. Laszkiewicz Barbara – członek,  

6. Łabędzki Bogusław Szczepan – członek. 

 

Kontrola dotyczyła działalności statutowej i finansowej Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Tadeusza 

Rakowieckiego w Hajnówce. Zakres kontroli obejmował: 

 

1. Zatrudnienie w bibliotece, 

2. Zestawienie wydatków budżetowych, 

3. Godziny pracy biblioteki, 

4. Zakupy nowości wydawniczych i stan księgozbioru na koniec roku 2016, 

5. Czytelnictwo i wypożyczenia, 

6. Komputeryzacja biblioteki, 

7. Formy pracy biblioteki. 

 

W trakcie kontroli informacji udzielali Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej Pani Alla Gryc  

i Główny Księgowy Pani Barbara Klimuk. 

 

Przebieg czynności kontrolnych: 

 

Ad.1.  

W Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Tadeusza Rakowieckiego w Hajnówce są zatrudnieni: dyrektor, główna 

księgowa zatrudniona na ½ etatu, 2 pracowników w Oddziale Dzieci i Młodzieży, 3 pracowników  

w Wypożyczalni dla Dorosłych, 2 pracowników w Czytelni dla Dorosłych, 1 pracownik działu opracowania 

zbiorów odpowiedzialny za komputeryzację procesów i system biblioteczny MAK+, 2 sprzątaczki na ½ etatu. 

Ogółem w Miejskiej Bibliotece Publicznej im Tadeusza Rakowieckiego pracuje 12 pracowników co stanowi 10,5 

etatu. 

 

W ciągu roku były realizowane (4) staże, zatrudnienie w ramach robót publicznych (3), praca na cele społeczne: 

1. Dwa staże  z projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie hajnowskim”  

z okresem zatrudnienia od 16.12.2015 r. do 31.03.2016 r.  

2. Staż jednej osoby z okresem zatrudnienia od 13.08.2015r. do 12.02.2016r. 

3. Staż jednej osoby z projektu „Rezerwa ministra - 30” od 10.11.2016r. do 09.05.2017r. 

4. Dwie osoby zatrudniono w ramach robót publicznych w okresie  10.05.2016 r. -  09.02.2017 r.  

5. Jedna osoba zatrudniona w ramach robót publicznych w okresie  02.03.2016 r. – 28.02.017r. z okresem  

       zatrudnienia do  01.09.2017 r.  

6. Zorganizowano 96 godzin kontrolowanej pracy na cele społeczne 01.03.2016 - 30.06.2016r.  

 

Ad.2 

Komisja w wyżej wymienionym składzie zweryfikowała plan finansowy Miejskiej Biblioteki Publicznej im. 

Tadeusza Rakowieckiego w Hajnówce  na rok 2016 (załącznik nr 1). Komisja stwierdza, iż bilans i rozliczenie 

budżetowe zostały sporządzone na dzień 31.12.2016r (załącznik nr 2). 

 

Placówka prowadzi rachunkowość na podstawie zakładowego planu kont (załącznik nr 3) i właściwej ich 

weryfikacji (załącznik nr 4 i 5). Komisja stwierdza, że Miejska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Rakowieckiego 

w Hajnówce prowadzi działalność zgodnie ze statutem. 

 

Rozliczenie finansowe na podstawie planu wydatków budżetowych za 2016 rok przedstawia się następująco: 

a) Plan wydatków budżetowych – 868 000,00 zł, 

b) Wykonanie wydatków budżetowych – 867 042,68 zł. 



Zestawienie wydatków budżetowych; 

- wynagrodzenia osobowe – 471 500,00 zł, 

- nagrody i odprawy emerytalne – 13 062,50 zł, 

- wynagrodzenie roczne – 36 363,63 zł, 

- wynagrodzenia bezosobowe – 2 300,00 zł, 

- szkolenia i bhp – 4 578,35 zł, 

- składki na ubezpieczenie społeczne – 88 235,93 zł, 

- składki na FP – 3 441,35 zł, 

- odpis na ZFŚS  - 17 077,43 zł, 

- materiały biurowe, druki biblioteczne – 18 986,46 zł, 

- prenumerata czasopism – 11 730,68 zł, 

- zakup książek (dotacja celowa z BN) – 16 000,00 zł, 

- zakup książek i elektronicznych publikacji – 43 213,49 zł, 

- zakup energii elektrycznej – 6 902,08 zł, 

- zakup energii cieplnej – 45 312,93 zł, 

- czynsz za najem – 39 421,26 zł, 

- usługi pozostałe – 23 533,79 zł, 

- opłaty i składki – 3 659,62 zł, 

- podatek od nieruchomości – 5 258,00 zł, 

- zakup wyposażenia – 1 638,05 zł, 

- zadania Powiatowej Biblioteki Publicznej – 8 000,00 zł, 

- rajd Bierwiaczonka – 574,93 zł, 

- projekt Klub Młodych Mam – 6 244,86 zł. 

 

Kontrola obejmowała w szczególności sprawdzenie dowodów księgowych i zapisów w księgach rachunkowych, 

sprawdzenie poprawności stosowanych w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Tadeusza Rakowieckiego  

w Hajnówce zasad i metod ustawy o rachunkowości (załącznik nr 6), a także ocenę ogólną wydatków budżetowych 

za 2016 r (załącznik nr 7, 8, 9, 10, 11). Podczas kontroli Komisja Rewizyjna w wyżej wymienionym składzie 

stwierdziła: 

- Miejska Biblioteka Publiczna posiada instrukcję obiegu i kontroli dokumentów finansów-księgowych (załącznik 

nr 12), instrukcję inwentaryzacyjną (załącznik nr 13), instrukcję kasową (załącznik nr 14), regulamin udzielania 

zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej kwoty 30 000 euro (załącznik nr 15), 

- prowadzona jest ewidencja środków trwałych (załącznik nr 16), 

- rachunkowość prowadzona jest zgodnie z planem kont, 

- wszystkie operacje gospodarcze udokumentowane są dowodami księgowymi potwierdzonymi pod względem 

formalnym i rachunkowym a także merytorycznym. 

 

Ad.3 

Biblioteka pracuje od poniedziałku do piątku w godz.8.00-18.00, w soboty w godz. 8.00-16.00 

Biblioteka w ciągu roku jest otwarta dla czytelników:  

 od wtorku do piątku od godz. 10.00 do 18.00, 

 w soboty od godz. 8.00 do 16.00, 

 dniem wolnym jest poniedziałek. 

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Oddział dla Dzieci w okresie wakacyjnym jest otwarta:  

 od poniedziałku do piątku od godz. 10.00 do 18.00, 

 dniem wolnym  jest sobota. 

Czytelnia Dorosłych, Czytelnia Czasopism i Czytelnia Internetowa dostępna jest czytelnikom przez cały tydzień, 

w okresie wakacyjnym pracuje: 

 od poniedziałku do piątku od godz. 10.00 do 18.00, 

 w soboty od godz. 8.00 do godz. 16.00. 

 

Ad.4 

Wydatki poniesione na książki (59 034,92zł), audiobooki (687,00zł) wyniosły 59 721,92 zł w tym: 

- Wypożyczalnia dla Dorosłych – 1282 książki i 19 audiobooków na kwotę 37 393,80 zł, 

- Czytelnia dla Dorosłych – 88 egz. na kwotę 4 073,33 zł, 

- Oddział dla Dzieci i Młodzieży (wypożyczalnia)  – 1017 egz. na kwotę 18 033,54 zł, 

- Oddział dla Dzieci i Młodzieży (czytelnia) – 11 egz. na kwotę 221,71 zł, 

 

Wartość nabytków biblioteki w 2016 roku stanowiła kwota 70 765,60  zł. w tym: 

Zakup książek (2385 woluminów) – 59 034,92 zł. 



w tym ze środków samorządowych (1695 woluminów) – 41 395,38 zł. 

w tym z dotacji MKIDN (640 woluminów)– 15 645,39 zł. 

w tym z dotacji Starostwa Powiatowego (50 woluminów) -  1994,15 zł. 

Zakup 32 audiobooków – 687,46 zł. 

 w tym 15  ze środków samorządowych – 303,82 zł. 

 w tym 16  z dotacji MKIDN – 354,61 zł. 

 w tym 1 z dotacji Starostwa Powiatowego – 29,03 zł 

Prenumerata prasy (57 tytułów) – 11 730,68 zł 

 

Wartość pozostałych (1191) nabytych  zbiorów – 8 885,93 zł 

       w tym przyjętych z Biblioteki CEN (811 jednostek) – 6 330,00 zł. 

       w tym darów wydawców, bibliotek, autorów i czytelników (206 jednostek) – 1596,00 zł. 

       w tym pozostałych przyjętych do zbiorów biblioteki (174 jednostki) – 959,93 zł. 

W 2016 roku zakończono inwentaryzację i wprowadzanie do bazy książek przyjętych z biblioteki pedagogicznej 

CEN. Do zbiorów biblioteki ogółem przyjęto 1633 woluminów, o wartości 15 267,95 zł. W roku 2015 – 822 

woluminy o wartości 8 937,35 zł. W roku 2016 - 811 woluminów o wartości 6 330,00 zł. Wszystkie wyżej 

wymienione książki wprowadzono do bazy elektronicznej MAK + i opisano słowami kluczowymi. 

 

Stan zbiorów bibliotecznych na dzień 31.12.2016 r. 

Liczba zbiorów dostępnych w bibliotece wynosi 92 761 

Na koniec roku 2016 biblioteka liczyła 

       Książek  85105 woluminów. 

w tym literatura piękna dla dorosłych – 27660, 

w tym literatura piękna dla dzieci – 18304, 

w tym literatura popularno-naukowa – 39061, 

Czasopism oprawnych – 633. 

Czasopism bieżących - prenumerowanych tytułów  – 89. 

Zbiory specjalne nieelektroniczne – 4546, 

w tym audiowizualne – 316, 

     w tym audiobooków – 286, 

w tym inne – stare fotografie ilustrujące historię Hajnówki – 4230. 

      Zbiory specjalne elektroniczne – 121. 

      Zbiory elektroniczne licencjonowane  dostępne w systemie Ibuk Libra – 1022. 

      Zbiory dla niewidomych –  1531 (286 audiobooków +  1245 w formacie na czytak). 

      Urządzeń elektronicznych do odtwarzania książek cyfrowych – 12,   

       w tym czytaki  dla niewidomych – 2, 

      w tym czytniki ebooków – 10. 

 

Zestawienie zbiorcze przedstawia tabela GUS 2016. 

 

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA 
IM.DR. TADEUSZA 

RAKOWIECKIEGO   ROK  2016 

Wypożyczalnia 
dla Dorosłych 

Czytelnia 
dla 

Dorosłych 

Wypożyczalnia 
dla Dzieci 

Czytelnia 
dla Dzieci 

Razem Oddział RAZEM 

1. Księgozbiór w wol. ogółem w 2015 r.(łącznie z 
czasopismami oprawnymi) 

44302 11240 26377 1890 28267 83809 

2. Przybyło w ciągu 2016 roku 1366 300 1824 86 1910 3576 

     w tym: - z zakupu (środki samorządowe) 919 42 730 4 734 1695 

                 - z zakupu (dotacja MK) 352 11 270 7 277 640 

                - inne wpływy 95 247 824 75 899 1241 

3. Ubyło w ciągu 2016 roku 341 0 1056 250 1306 1647 

4. Księgozbiór z czasopismami oprawnymi 31.12.2016 45327 11540 27145 1726 28871 85738 
4. Księgozbiór stan w dniu 31.12.2016r. (bez 
czasopism oprawnych) 45327 10907 27145 1726 28871 85105 

    - literatura piękna dla dorosłych 25112 229 2319 0 2319 27660 

    - literatura piękna dla dzieci 0 0 18358 26 18384 18384 

    - inna 20215 10678 6468 1700 8168 39061 

6. Czasopisma oprawne w dniu 31.12.2016r. 0 633 0 0 0 633 



7. Liczba tytułów czasopism bieżących 0 79 0 10 10 89 

 

Ad.5 

Wypożyczalnię dla Dorosłych odwiedziło 21 176, średnia 84,03. 

Czytelnię dla Dorosłych odwiedziło – 13178, średnia 52,29. 

Wypożyczalnię dla Dzieci odwiedziło – 10278, średnia 40,78. 

Czytelnię dla Dzieci Odwiedziło – 5150, średnia 20,43. 

Razem bibliotekę odwiedziło – 49782 średnia 197,54. 

 

Wypożyczono książek w Wypożyczalni dla Dorosłych – 53 143, średnia 210,88. 

Wypożyczono książek w Wypożyczalni dla Dzieci  – 25 474, średnia 101,08. 

Udostępniono zbiorów w Czytelni dla Dzieci – 2 736, średnia 10,85. 

Udostępniono zbiorów w Czytelni dla Dorosłych – 30 382,  średnia 120,56. 

w tym: 

wypożyczono książek– 894, średnia 35,47, 

udostępniono książek– 2129, średnia 8,51, 

udostępniono czasopism oprawnych – 85, średnia 0,33, 

udostępniono czasopism bieżących – 8791, średnia 34,88, 

udostępniono zbiorów specjalnych –18 483, średnia 73,34. 

 

Z Internetu skorzystało w Bibliotece – 5615, średnia 22,28. 

w tym  w Czytelni Internetowej dla Dorosłych –3616, średnia 14,34.  

w tym w Czytelni Internetowej dla dzieci i młodzieży – 1999, średnia 7,93. 

 

Zestawienie zbiorcze przedstawia tabela GUS 2016. 

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA 
IM.DR. TADEUSZA 

RAKOWIECKIEGO   ROK  2016 

Wypożyczalnia 
dla Dorosłych 

Czytelnia dla 
Dorosłych 

Wypożyczalnia 
dla Dzieci 

Czytelnia 
dla Dzieci 

Razem Oddział RAZEM 

2. Czytelnicy (wypożyczający) zarejestrowani w ciągu 
roku 2190 162 1562 0 1562 3914 

    - do 5 lat 0 0 149 0 149 149 

    - 6 - 12 lat 0 0 578 0 578 578 

    - 13 - 15 lat 50 5 207 0 207 262 

    - 16 - 19 lat 176 5 177 0 177 358 

    - 20 - 24 lat 313 27 66 0 66 406 

    - 25 - 44 lat 750 60 197 0 197 1007 

    - 45 - 60 lat 520 33 104 0 104 657 

    -powyżej 60 lat 381 32 84 0 84 497 

    - uczący się 544 38 761 0 761 1343 

    - pracujący 975 69 223 0 223 1267 

    - pozostali 671 55 578 0 578 1304 

 

Ad.6 

Komputerowy system obsługi czytelników wprowadzono w 1991r. Biblioteka jest w pełni skomputeryzowana. 

Wszystkie działy pracują w systemie elektronicznym. Zakupy zbiorów realizuje się u wybranych hurtowników za 

pośrednictwem Internetu. Opracowanie zbiorów obejmuje ich inwentaryzację, kodowanie, klasyfikację, 

oznakowanie sygnaturą, wprowadzenie rekordów (opisów) książek i słów kluczowych, oraz przedmiotową, 

finansową  i statystyczną dokumentację. 

W 2016 r. zakończono retrospektywne  wprowadzanie zbiorów, sprawdzanie poprawności opisów, korektę błędów 

i uruchomiono katalog on-line. Rozpoczęto wprowadzanie czasopism bieżących. Wprowadzono karty czytelnika 

opatrzone kodem kreskowym. 

Księgozbiór biblioteki jest udostępniany w elektronicznym systemie MAK+. System kompleksowo obsługuje 

czytelników (zobowiązania, udostępnianie, rezerwacje, upomnienia). Inne procesy biblioteczne też odbywają się 

elektronicznie (ubytki, akcesja czasopism, statystyka). Komunikacja z czytelnikiem odbywa się m.in. drogą 

elektroniczną. Biblioteka prowadzi swoją stronę internetową www.biblioteka.hajnowka.pl trwają prace nad jej 

uzupełnianiem  i aktualizacją. Biblioteka posiada także fanpage na Facebooku.  

http://www.biblioteka.hajnowka.pl/


W bibliotece są użytkowane 34 komputery, w tym 22 dostępne dla czytelników - 12 dla Dorosłych i 6 dla Dzieci, 

oraz 1 z klawiaturą dostosowaną dla niewidomych i 1 osób niesprawnych ruchowo. 

Biblioteka zatrudnia informatyka na umowę zlecenie. Bibliotekarze doskonalą się w zakresie cyfryzacji, 

uczestniczą w szkoleniach i webinariach,  

 

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA 
IM.DR. TADEUSZA RAKOWIECKIEGO   

ROK  2016 

Wypożyczalni
a dla 

Dorosłych 

Czytelnia dla 
Dorosłych 

Wypożyczal
nia dla 
Dzieci 

Czytelnia 
dla Dzieci 

Razem Oddział RAZEM 

1.Liczba komputerów użytkowanych(ogółem) 7 18 2 7 9 34 

     - w tym dostępnych dla czytelnika 3 13 0 6 6 22 

               - w tym z dostępem do Internetu (dla czyt) 3 13 0 6 6 22 

2. Programy biblioteczne używane w bibl. MAK+ MAK+ MAK+ MAK+ MAK+ MAK+ 

3. Biblioteka umożliwia:             

 - podłączenie własnego komputera     Tak    Tak   1 

 - dostęp do gniazda internetowego    Tak    Tak   1 

 - korzystanie z Internetu bezprzewodowego    Tak    Tak   1 

 - korzystanie z Internetu szerokopasmowego    Tak    Tak   1 

 

Ad.7 

Miejska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Rakowieckiego w Hajnówce organizuje różne formy upowszechniania 

i promocji literatury. Stałym repertuarem są promocje książek, wydawnictw, wieczory literackie, spotkania 

autorskie. Ważnym elementem pracy biblioteki są spotkania popularyzujące i promujące nasze miasto i region, 

jego historię i dzień dzisiejszy, wieczory wspomnień o zasłużonych mieszkańcach naszego miasta, wieczory 

historyczne poświęcone wydarzeniom i faktom historycznym, spotkania z ciekawymi znanymi hajnowianami 

(załącznik nr 17).  

W  zakresie upowszechniania książki realizuje edukację czytelniczą najmłodszych grup wiekowych współpracując 

z przedszkolami i szkołami podstawowymi. Wycieczki do biblioteki, zajęcia literackie i tematyczne, lekcje o 

książce i bibliotece, teatrzyk Kamishibai, czytanie tekstów literackich, gry i zabawy, konkursy recytatorskie, 

konkursy plastyczne należą do stałych form pracy biblioteki. Wszystkim zajęciom z najmłodszymi grupami 

czytelników towarzyszy czytanie tekstów literackich lub ich fragmentów. Starszym grupom wiekowym młodzieży 

szkolnej realizuje się także zajęcia literackie, historyczne i tematyczne, oraz lekcje o książce i bibliotece. 

Biblioteka współpracuje ze wszystkimi szkołami w mieście oraz z Szkołą Podstawową w Orzeszkowie i 

Gimnazjum w Dubinach. Oferty lekcji i spotkań tematycznych są adresowane także do grup specjalnej troski: 

OSW, WTZ, POW, Koła Niewidomych.  

Biblioteka współpracuje z Hajnowskim Domem Kultury realizując wspólne akcje, czego przykładem jest 

Narodowe Czytanie. Efektem realizacji partnerskich projektów jest współpraca z Nadleśnictwem Hajnówka, 

Zamiejscowym Wydziałem Politechniki Białostockiej, Teatrem Wertep, Stowarzyszeniem „Pocztówka”, 

Fundacją „Oni to My” i Aresztem Śledczym w Hajnówce.    

Przy bibliotece funkcjonuje Dyskusyjny Klub Książki - czytelników dorosłych, drugi DKK jest klubem dzieci i 

młodzieży, Klub Literacki i Klub Młodych Mam. W bibliotece mają formalną siedzibę Towarzystwo Przyjaciół 

Hajnówki i Stowarzyszenie Potomków Pierwszych Hajnowian. 

W ciągu roku zorganizowano 290 spotkań (literackich, edukacyjnych, warsztatów) z udziałem 6441 mieszkańców 

(2520 dorosłych i 3921 dzieci i młodzieży).  

Bibliotekarze realizują lekcje w przedszkolach, szkołach, spotkania edukacyjne i imprezy integracyjne jak Rajd 

Rowerowy pamięci B. Bierwiaczonka.  

Szeroką ofertę Biblioteka adresuje do grup użytkowników specjalnej troski (niepełnosprawnych, seniorów). 

Czytelnicy mogą zamawiać książki telefonicznie. Biblioteka umożliwia zamówienia i rezerwację on-line. 

Biblioteka posiada stanowiska komputerowe do obsługi czytelników niepełnosprawnych, oraz ponad 40 tytułów 

książek z dużą czcionką. Biblioteka współpracuje z Kołem Niewidomych, organizując cykliczne spotkania 

tematyczne.  W ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Larix” im. 

Henryka Ruszczyca realizuje się dwa projekty „Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób 

niewidomych i słabo widzących” – Edycja 2015 i Edycja 2016, w ramach których pozyskano do biblioteki 2 

Czytaki i 1245 tytułów książek elektronicznych w specjalistycznym formacie dedykowanym Czytakom. W 

końcówce roku Stowarzyszenie „Larix” przekazało udostępniane książki elektroniczne na własność bibliotece i 

trwa proces ich kopiowania i inwentaryzacji.  

Biblioteka aktywnie współpracuje z UTW. Słuchacze są uczestnikami bibliotecznych spotkań, warsztatów, 

szkoleń komputerowych i imprez plenerowych jak Rajd Rowerowy im. B. Bierwiaczonka, Narodowe Czytanie. 



Dyrektor biblioteki przeprowadziła słuchaczom UTW wykład połączony z prezentacja multimedialną „Docent 

Adam Dowgird i jego związki z Hajnówką”. 

W SP ZOZ, na oddziałach szpitalnych zorganizowano „Kufer książek”, przekazując na własność książki 

pochodzące z darów czytelników i wydawców, które opieczętowano symboliczną pieczęcią „Czy tu czy tam, 

czytaj” i logo biblioteki.  

W ciągu roku zorganizowano 19 spotkań edukacyjno-integracyjnych dla osób niepełnosprawnych z udziałem  

(422) dorosłych oraz (193) dzieci i młodzieży. Grupy specjalnej troski uczestniczyły w 37 spotkaniach i 

uroczystościach bibliotecznych. 

 

Biblioteka realizuje wystawy  plastyczne i fotograficzne promujące lokalnych artystów, wystawy książkowe 

poświęcone wybitnym sylwetkom i rocznicom literackim, oraz historyczne popularyzujące wiedzę o naszym 

mieście i regionie, oraz wydarzeniach historycznych. Wystawy eksponuje w Małej Galerii nieraz w szkołach i 

Urzędzie Miasta.  

 

W ciągu roku zorganizowano  23  wystawy książkowe oraz 17 ekspozycji prac plastycznych dzieci- konkursowych 

i okolicznościowych – czytelników biblioteki. W ramach zajęć szkolnych „Wiedza o kulturze” wystawy zwiedzają 

zorganizowane grupy szkolne i podopieczni WTZ OSW POW. 

 

Biblioteka wsparła Akcje Bumerang organizując wolontariat: „Inicjatywa - Pijmy wodę” – praca 4 uczniów 

ZSZDNJB, „Krótki kurs gotowania” – praca 6 uczniów ZS nr 3.  

Biblioteka była organizatorem wolontariatu: „Czytam Książki. Lubię Bibliotekę” – praca 7 uczniów ZSZ i 1 

uczennicy LO nr 1, Akcja "Lato w bibliotece" – praca 2 uczennic LO nr 1, „Gry i zabawy dla najmłodszych 

uczestników Narodowego Czytania” – praca 1 ucz. LO nr 1. Biblioteka była siedzibą sztabu Wielkiej Orkiestry 

Świątecznej Pomocy – odbyło się 7 spotkań organizacyjnych z udziałem 238 osób. 

 

 

Pozabudżetowe źródła pozyskiwania środków. 

Zakończono realizację projektu „Aranżacja i wyposażenie MBP W Hajnówce” w ramach wieloletniego programu 

MKiDN Biblioteka+, realizując wymagalne umowami standardy. Celowość wykorzystania dotacji (268 000,00 

zł) na wyposażenie biblioteki w 2013 r., potwierdza się realizacją wymagalnych umowami przez 5 lat wskaźników. 

W 2016 r. wymagalne wskaźniki osiągnięto.  

 

Zrealizowano projekty: 

Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” dotacja MKIDN na zakup książek - 16 000,00 zł.  

„Świadomi rodzice zmieniają okolice” dotacja 5 000,00 zł Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Puszcza 

Białowieska – Działaj Lokalnie - projekt Klubu Młodych Mam.  

 „Eko Paka - zamykamy obieg surowców” - pozyskano do biblioteki środki rzeczowe: tematyczne  (plastik, papier, 

drewno) zestawy edukacyjne, wyposażone w książki, klocki, kredki, farby, gry, atrakcyjne materiały papiernicze 

i scenariusze zajęć. 

W zakresie przyjętych zadań biblioteki powiatowej realizuje działania instrukcyjno-metodyczne, prowadząc 

instruktaż metodyczny drogą telefoniczną i elektroniczną. Przekazano  przydatne elektroniczne druki, wymagane 

instrukcje bhp, politykę bezpieczeństwa i inne regulaminy, które bibliotekarze bibliotek gminnych mogą 

wykorzystać dostosowując do swoich warunków i potrzeb. 

 

Bibliotekom gminnym przekazano wydawnictwa własne MBP: Alla Gryc: Dr Tadeusz Augustyn Rakowiecki – 

lekarz, astronom, humanista: w pięćdziesiątą rocznicę urodzin. Hajnówka 2015.„Najpiękniejsze wiersze o 

miłości”  - pozycja wydana w wyniku podsumowania ogólnopolskiego konkursu literackiego. W tomiku znalazły 

się wiersze 13 hajnowian i 2 mieszkańców powiatu hajnowskiego (Białowieża, Siemianówka).  

 

Zorganizowano dwa seminaria szkoleniowe dla bibliotekarzy powiatu hajnowskiego przy współpracy z Działem 

Instrukcyjno-Metodycznym Książnicy Podlaskiej w Białymstoku i Podlaskim Oddziałem  Stowarzyszeniem 

Bibliotekarzy Polskich. 

 

12 maja 2016 r. - „Biblioteka inspiruje” – seminarium  z udziałem 22 osób. w ramach obchodów Tygodnia 

Bibliotek, którego celem była edukacja i integracja środowiska bibliotekarskiego.  

Prezentację projektu "Podaj dalej - o finansach w bibliotece" i form edukacji ekonomicznej realizowanych w 

Gminnej Bibliotece Publicznej w Mielniku przedstawiła Irena Wysocka – kierownik GBP w Mielniku. 

„Grywalizacja w bibliotece” - atrakcyjne gry i możliwości ich wykorzystania w bibliotece przedstawił Grzegorz 



Zys – instruktor Działu Instrukcyjno-Metodycznego Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w 

Białymstoku. „Biblioteka Inspiruje” w formie prezentacji multimedialnej - Alla Gryc – dyrektor Miejskiej 

Biblioteki Publicznej w Hajnówce i Anna Andrzejuk - Sawicka – dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Narwi 

zapoznały z formami działalności bibliotek, inspirującymi środowisko lokalne i przysparzającymi bibliotekom 

przyjaciół i czytelników. 

 

5 grudnia 2016 r. – „Biblioteka bez barier” z udziałem 28 osób. 

„Doświadczenia Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Tadeusza Rakowieckiego w Hajnówce w systemie 

bibliotecznym MAK+” w formie prezentacji multimedialnej przedstawiła administrator lokalnego systemu MAK+ 

Alicja Karczewska. Prezes Koła Niewidomych przedstawiła film edukacyjny „Jak pomóc osobie niewidomej”, 

zaprezentowała sprzęt ułatwiający życie tej grupie społecznej i przeprowadziła warsztaty. Program 

„Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabo widzących” przedstawiła 

Prezes  Stowarzyszenia „LARIX” im. Henryka Ruszczyca w Warszawie, zaś  doświadczenia biblioteki, warunki 

i zasady korzystania z urządzeń Czytak+ były ofertą dla bibliotekarzy powiatu. Nowością była też prezentacja 

projektu SBP „Bibliotekarzu zaprzyjaźnij się z osobą z autyzmem” przedstawiona przez instruktora metodycznego 

Książnicy Podlaskiej. Temat o niepełnosprawności zamknięto prezentacją „Nowe formy upowszechniania 

czytelnictwa i promocji książki w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. dr. Tadeusza Rakowieckiego w Hajnówce” 

Agnieszki Kazberuk. 

 

Biblioteka posiada 4 archiwalne księgi inwentarzowe środków trwałych w wersji papierowej: 

1. Księga inwentarzowa nr 1 – rok 1970 „Miejska Biblioteka Publiczna I”- założona 1 czerwca 1970 roku,  

zawiera rejestr środków trwałych od 1970 do 2003 roku. 

2. Księga inwentarzowa nr 2 – rok 1978 –„Miejska Biblioteka Publiczna II”- założona 1 lutego 1978 roku, 

zawiera rejestr środków trwałych od 1978  do 2003 roku. 

3. Księga inwentarzowa nr 3 – rok 1992 –„Miejska Biblioteka Publiczna A”- założona 1 września 1992 roku, 

zawiera rejestr środków trwałych od 1963 do 2003 roku. 

4. Księga inwentarzowa środków trwałych nr 4 – rok 2003. –„Miejska Biblioteka Publiczna B”- założona 1 

września 1992 roku, zawiera rejestr środków trwałych od 1970 do 2013 roku. 

Biblioteka prowadzi elektroniczną księgę inwentarzową środków trwałych - zawiera rejestr środków trwałych od 

1970 do 2017 roku. 

Proponowane wnioski: 

1. Ewidencja i prowadzenie dokumentacji finansowo-księgowej oraz jej dokumentowanie i rejestrowanie 

jest zgodne z zasadami rachunkowości. 

2. Komisja rewizyjna nie wnosi uwag ani wniosków do działalności biblioteki. 

3. Komisja popiera wniosek dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Tadeusza Rakowieckiego  

w Hajnówce o utworzenie stanowiska do spraw administracyjno-gospodarczych. 

 

 

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI 

 

Jerzy Charytoniuk 

 

 

 

 

 

 


