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INTERPELACJA

Dotyczgca srodkow finansowych jakie Miejska Biblioteka Publiczna przeznacza na zakup
nowych ksiqzek
Jako nowo wybrany radny i cztonek Komisji Kultury i Edukacji z trosk^ spoglgdam w
kierunku Miejskiej Biblioteki Publicznej. Prosze. o odpowiedz na pytania, ktore pomogg mi
ustosunkowac sie. do ,,Projektu Planu Finansowego Instytucji Kultury".
Z planowanych przychodow i rozchodow Miejskiej Bibliotek Publicznej wynika, ze
biblioteka z darow powinna otrzymac ksiqzki o wartosci 50 000, 00 zt. Nie znalaztem jednak
kosztow obejmujqcych zakup nowych ksigzek. Mam w zwi^zku z tym trzy pytania.
1. Z jakich srodkow Miejska Biblioteka Publiczna finansuje zakup nowych ksia.zek?
2. Czy pod poje.ciem zakupu drukow, ktory zostat umieszczony w punkcie
"Materiaty i energia" kryje si^ zakup nowych ksiqzek dla MBP?
3. Jakie srodki z budzetu miasta w latach 2010 - 2014 zostaty przeznaczone na zakup
nowych ksia.zek?
Rozwoj Miejskiej Biblioteki Publicznej lezy na sercu wielu mieszkaricow naszego
miasta w zwiqzku z tym prosze^ o pilnq odpowiedz na moje zapytanie.
Z powazaniem
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W odpowiedzi na interpelacje Pana Radnego, dotyczaca_ srodkow finansowych, jakie
Miejska Biblioteka Publiczna w Koninie przeznacza na zakup nowych ksiazek informuje:
1. Miejska Biblioteka Publiczna w Koninie flnansuje zakup ksiazek ze srodkow budzetu
miasta oraz Biblioteki Narodowej. Ponadto w bibliotece dziala Stowarzyszenie
Przyjaciol Miejskiej Biblioteki Publicznej, ktore pozyskuje fundusze na zakup
nowosci ksi^zkowych.
2. Pojecie zakup ksiazek i drukow, ktore zostalo umieszczone w punkcie ,,Materiary
i energia", obejmuje zakup ksiazek, przeznaczonych dla podwyzszenia kompetencji
pracowniczych oraz drukow scislego zarachowania, np.: karty biblioteczne,
kwestionariusze

przychodowe,

druki

KP

i

KW,

ksiegi

inwentarzowe.

Zakup ksiazek z budzetu jest uwzgledniony na koncie 401-03 (amortyzacja).
3. Na zakup nowych ksiazek w latach 2010-2014 zostaly przeznaczone nastepujace
srodki:
Rok
2010
2011
2012
2013
2014

z budzetu miasta
5.000,00 zl
6.805,15 zl
6.949,86 zl
8.990,84 zl
6.803,1 8 zl

z Biblioteki Narodowej
8.759,00 zl
13.817,00 zl
1 8.520,00 zl
1 8.504,00 zl
1 7.930,00 zl

Ponadto informuje, ze z budzetu MBP finansowana jest prenumerata czasopism i gazet za
kwote 12 tysiecy zlotych rocznie.
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