Załącznik nr 2
Sprawozdanie opisowe z realizacji planów finansowych Gminnych Instytucji Kultury
za 2014 rok
Świebodziński Dom Kultury
I. Przychody wykonane ogółem – 1.580.262,68, a w tym:
 Działalność kulturalna i oświatowa instytucji – 352.147,39
z tego kino 203.556,68
 Wynajem pomieszczeń i sprzętów – 55.848,59
 Dotacja otrzymana – 1.101.434,16
 Przychody finansowe - odsetki bankowe – 2.108,99
 Wpływy do Projektu Festiwal Agricoli- 2.313,01
 Pozostałe przychody – 13.522,93
 Amortyzacja śr. trwałych 52.887,61
II. Ogółem poniesione koszty wyniosły – 1.494.306,88zł
W Świebodzińskim Domu Kultury na poszczególne rodzaje działalności realizowane w roku 2014
poniesiono następujące koszty:
1. Na organizację „Dni Świebodzina” wydatkowano 113.394,05 ogółem,
w tym na:
 - materiały – 1.464,10
 - przyłącze energii elektrycznej – 1.977,79
 - usługi obce – 73.037,16
 - umowy zlecenia i o dzieło – 36.915,00
Podczas tegorocznego Finału Dni Świebodzina realizowanego w dniach 14-15 czerwca 2014, którego
punktem kulminacyjnym był festyn plenerowy odbywający się na dużej scenie usytuowanej na
Świebodzińskich Błoniach, swoje umiejętności prezentowało wielu artystów i amatorów. Mieszkańcy
Gminy Świebodzin mogli podziwiać min. dzieci i młodzież ze świebodzińskich przedszkoli, szkół
podstawowych, gimnazjalnych i średnich, uczestników zajęć sekcyjnych amatorskiego ruchu artystycznego
zrzeszonych wokół Świebodzińskiego Domu Kultury oraz Szczanieckiego Ośrodka Kultury. Przed gwiazdą
wieczoru, scenę zajął rockowy zespół In rock, który świetnie zagrał covery legendarnej grupy Deep Purple.
Pierwszego dnia o godz. 21-ej rozpoczął się koncert Agnieszki Chylińskiej. Dużym zainteresowaniem
cieszyły się koncerty Świebodzińskiej Orkiestry Dętej, uczniów świebodzińskiej Szkoły Muzycznej oraz
uczestników prezentacji artystycznych realizowanych w ramach promocji działań twórczych dzieci i
młodzież Pro Arte 2014. Amatorzy sportów siłowych mogli wziąć udział w zawodach w siłowaniu się na
rękę, zorganizowanych przez świebodzińskie Stowarzyszenie Sympatyków Sportów Siłowych Arm Strong.
Drugi dzień Finału Dni Świebodzina 2014 zakończył koncert Krzysztofa K.A.S.Y Kasowskiego.
2. Organizacja Polsko - Niemieckiego Spotkania Integracji Sztuki.
Celem projektu było pogłębianie transgranicznej współpracy pomiędzy Świebodzińskim Domem Kultury
oraz Szkołą Tańca Kinder-und Jugendtanzsemble Neuehagen, poprzez wspólne uczestnictwo w polskoniemieckim spotkaniu integracji sztuki w Świebodzinie.
Projekt dotyczył organizacji spotkania dzieci i młodzieży ze wspólnego obszaru wsparcia w Świebodzinie.
Uczestnicy projektu, w dniach 5-6 kwietnia 2014 , wzięli udział w warsztatach artystycznych -plastycznych,
tanecznych oraz wokalnych. Finałem ich pracy wykonanej podczas warsztatów, był Koncert Galowy, na
którym uczestnicy projektu zaprezentowali dzieło powstałe podczas warsztatów, m.in. samodzielnie
wykonaną scenografię oraz układy choreograficzne. Koncert Galowy stanowił pokaz umiejętności
uczestników. W ten sposób stworzona została możliwość konfrontacji warsztatu pracy obu stron.

W projekcie udział wzięli uczniowie Kinder-und Jugendtanzensemble Neuenhagen wybrani przez
instruktorów szkoły, natomiast ze strony polskiej była to młodzież z dwóch sekcji tanecznych z ŚDK.
Warsztaty odbywały się w salach budynku ŚDK, w tym także w sali widowiskowej ŚDK, a prowadziły je
osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje uprawniające do prowadzenia tego typu zajęć.
Impreza miała charakter otwarty, gdyż oprócz uczestników należących do grup skupionych przy ŚDK oraz
Kinder-und Jugendtanzensemble Neuenhagen, brali w niej udział widzowie z obu gmin.
Rodzaj kosztu
Zakupy materiałów
Usługi obce
Umowy zlecenia
Składki na ubezp. społeczne
Składki na FP
Razem: 36.569,21
w tym:

Środki dofinansowane
10.349,23
16.150,20
4.251,70
291,01
41,68

Środki własne
1.826,34
2.850,04
750,30
51,35
7,36

31.083,82

5.485,39

3. Realizacja projektu „Pasja bez granic”:
Celem projektu było wspieranie integracji miłośników starych samochodów polsko - niemieckiego
pogranicza poprzez wspólną organizację trzydniowego zlotu w Świebodzinie. W ramach działań objętych
projektem zrealizowano m.in. wystawę w Galerii „Inspiracje” ŚDK dotyczącą historii motoryzacji
połączoną z prelekcją na temat rozwoju motoryzacji w Świebodzinie (ze szczególnym uwzględnieniem
historii losów Galerii „Inspiracje” gdzie przed II wojną światową mieścił się niemiecki salon Opla), paradę
samochodów zabytkowych ulicami Świebodzina, konkurs tematyczny dotyczący historii motoryzacji,
wspólną wycieczka do Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego.
W ramach projektu zrealizowano następujące działania:
I Dzień (13.06.2014):
 - przyjazd uczestników niemieckich w godzinach popołudniowych,
 - otwarcie wystawy dotyczącej historii motoryzacji wraz z prelekcją zaproszonych gości z Polski i z
Niemiec,
 - wspólna kolacja oraz wieczorne spotkanie integracyjne.
II Dzień (14.06.2014)
 - parada samochodów zabytkowych ulicami Świebodzina,
 - ekspozycja samochodów na Świebodzińskich Błoniach,
 - realizacja na dużej scenie ustawionej na Świebodzińskich Błoniach podczas Finału Dni Świebodzina
konkursu wiedzy na temat historii przedwojennej motoryzacji na terenie Świebodzina.
Rodzaj kosztu
Zak. materiałów
Usługi obce
Umowy zlecenia
Składki ZUS
Składki na FP
Ogółem: 43.744,11
4.

Środki dofinansowane
3.740,00
27.753,35
5.287,00
351,75
50,40

Środki własne
660,00
4.897,65
933,00
62,07
8,89

37.182,50

6.561,61

Organizacja XI Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego im. Marcina Agricoli

Głównym celem projektu była integracja środowiska artystycznego osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży
z terenu Świebodzina i Neuenhagen na bazie wspólnych pasji i zamiłowań oraz popularyzacja muzyki
klasycznej na terenie polsko-niemieckiego pogranicza. Projekt pn.: „XI Międzynarodowy Festiwal
Muzyczny im. Marcina Agricoli w Świebodzinie” realizowany był w dniach 23-25 maja 2014r. Zgodnie z
zamierzeniami w programie imprezy znalazły się różnorodne koncerty wokalno-instrumentalne. W
programie festiwalu znalazły się dzieła wielkich mistrzów min. z okresu Baroku i Klasycyzmu.
Szczególnym wydarzeniem była realizacja sławnego dzieła niemieckiego kompozytora Carla Orffa –

„Carmina Burana”, która na scenie skupiła ponad 120 wykonawców. Koncerty festiwalowe realizowane
były w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Świebodzinie, na scenie plenerowej oraz w sali widowiskowej
Świebodzińskiego Domu Kultury. Na wszystkie koncerty i wydarzenia festiwalowe wstęp był wolny, co
pozwoliło na zgromadzenie dużej widowni.
Jednym z priorytetów realizacji Festiwalu było podkreślenie i nieustanne odkrywanie wielu wspólnych
elementów łączących obie kultury- polską i niemiecką, które na przestrzeni minionych wieków znacząco na
siebie oddziaływały. Była to więc doskonała okazja do ukazania pozytywnych przejawów elementów
twórczości narodu niemieckiego w Polsce i polskiego w Niemczech. Poprzez realizację wydarzeń
festiwalowych udało się wielu środowiskom (dzieciom, młodzieży, dorosłym) przybliżyć sylwetki
znamienitych twórców i artystów z Niemiec oraz z Polski. Jednym z zamierzeń realizatorów festiwalu było
ukazanie społeczeństwom po obu stronach Odry, znaczenia i ogromnego wpływu obu kultur na kształt
współczesnej kultury europejskiej.
Rodzaj kosztu
Materiały
Usługi (koncerty)
Usługi- zlecenia, prawa
autorskie
Składki ZUS
Składki na FP
Pozostałe opłaty (nuty)

Środki dofinansowane
1.716,99
59.150,50

Środki własne
303,00
8.611,84

6.358,00

7.372,00

356,11
58,32
3.223,26

62,84
10,30
0,00

Ogółem : 87.223,16

70.863,18

16.359,98

5.

Koszty remontowe:

Na remonty bieżące w Świebodzińskim Domu Kultury poniesiono następujące wydatki:
 - zakup materiałów remontowych – 6.159,61
 - naprawy i przeglądy sprzętów – 17.377,60
 - remonty pomieszczeń – 3.926,16
Razem: 27.463,37
W ramach bieżących remontów wykonano min .częściową naprawę dachu budynku, wymianę rur c.o. w
kotłowni. Dokonano zmiany wizerunku wejścia do obiektu ŚDK poprzez remont korytarza głównego.
6.

Koszty poniesione na prowadzenie Kina:




zakupy wyposażenia-(kompresor do ciśnieniowego czyszczenie sprzętu) 341,00
materiały 7.775,70 (mat. elektryczne–okablowanie, środki czystości, tkanina, bilety, zaproszenia, sprzęt
nagłaśniający)
 usługi telekomunikacyjne i pocztowe 1.739,20
 usługi wypożyczenia kopii filmowych 125.326,07
 umowy zlecenia 31.727,00
 pozostałe opłaty(PISF) 2.002,67
 zakup miksera dźwiękowego 10.450, zakup szatni mobilnej 14.974,03
Razem: 194.335,67
Kino Świebodzińskiego Domu Kultury rozpoczęło swoja działalność 26 stycznia 2014. W okresie
sprawozdawczy udało się zrealizować ponad 600 seansów oraz dodatkowo imprezy edukacyjne i
okolicznościowe przeznaczone dla różnych grup wiekowych, w których uczestniczyło około 20.000 osób.

7.

Organizacja Dożynek Gminnych:

W roku 2014 Dożynki Gminy Świebodzin zorganizowano 6 września w Kupieninie. Oprócz organizacji
tradycyjnego Korowodu Dożynkowego, konkursu na Najciekawszy Wieniec Dożynkowy, konkursu
kulinarnego pn: „Prezentacje Jednego Talerza” niewątpliwą atrakcją dla uczestników imprezy był Piknik
Wieprzowy współorganizowany przez Lubuską Izbę Rolniczą. Tradycyjnie na scenie plenerowej
prezentowały się zespoły ludowe z terenu województwa lubuskiego oraz dzieci i młodzież ze
Świebodzińskiego Domu Kultury i świetlic wiejskich z terenu Gminy Świebodzin. Całość uroczystości
odbywała się przy akompaniamencie Świebodzińskiej Orkiestry Dętej. Gwiazdą wieczoru był zespół disco
polo pn: „Red Star”.
 2 pawilony ogrodowe 1.293,00
 pawilon ogrodowy otrzymany w darowiźnie 1.490,00
 materiały 2.085,11
umowy zlecenia 7.243,00
 pozostałe opłaty 1.020,90
 usługi obce 5.615,87
Razem: 18.747,88
8. Świebodziński Dom Kultury w swojej bieżącej pracy koncentruje się w głównej mierze na
działalność sekcji zainteresowań amatorskiego ruchu artystycznego. W roku 2014 działalność merytoryczna
prowadzona był dla różnych grup wiekowych tj: dzieci, młodzieży, osób dorosłych, seniorów w oparciu o
sekcje: plastyczną (5 grup), taneczną (4 grupy), wokalną (4 grupy), Świebodzińską Orkiestrę Dętą z grupą
Chirliderek, Teatr Ruchu, Sekcję Szachową, Sekcję Teatralna, Uniwersytet Trzeciego Wieku, Klub Seniora i
Klub Krótkofalowców SP3 PLD. Świebodziński Dom Kultury organizuje także wystawy artystyczne i
wernisaże w funkcjonującej przy nim Galerii Inspiracje, imprezy okolicznościowe, prelekcje, wykłady,
odczyty, przeglądy itp.
Na tę działalność oraz pozostałą działalność bieżącą poniesiono następujące koszty:

Zakupy wyposażenia i środków trwałych – 14.549,81 (klimatyzator, zewnętrzny dysk pamięci,
lampy UV, laptop z oprogramowaniem, sprzęt nagłaśniający, pilarka)

Zakupy materiałów gospodarczych i elektrycznych – 19.847,85

Zakupy materiałów biurowych i administracyjnych – 11.151,99

Zakup pozostałych materiałów – 11.411,76

Zużycie energii elektrycznej – 42.029,20

Zużycie gazu (ogrzewanie pomieszczeń) – 68.374,68

Woda i ścieki – 10.635,59

Usługi telekomunikacyjne - 5.957,99

Usługi pocztowe – 4.761,52

Usługi transportowe – 16.379,41

Usługi poligraficzne i reklamowe – 5.996,00

Usługi - zajęcia taneczne i Kl. Seniora – 26.595,00

Usługi administracyjne i pozostałe – 14.182,79

Usługi i zlecenia na imprezy artystyczne – 108.230,73

Umowy zlecenia – 19.510,00

Wynagrodzenia pracowników – 412.301,92

Składki na ubezpieczenia społeczne – 76.868,42

Składki na Fundusz Pracy – 10.653,09

Odpis na ZFŚS -12.033,23

Podróże służbowe – 5.771,12

Podatki i pozostałe opłaty – 19.633,03

Świadczenia na rzecz pracowników- 3.066,69

Amortyzacja środków trwałych - 52.887,61
Ogółem stanowiły one kwotę: 972.829,43

W okresie sprawozdawczym w Świebodzińskim Domu Kultury poniesiono koszty między innymi na
organizację widowiska artystycznego z udziałem wszystkich sekcji zainteresowań działających w ŚDK wraz
z pracownikami pn: „Raz na wodzie raz pod wodą”, organizację przeglądów artystycznych dla dzieci i
młodzieży w ramach promocji działań twórczych pn: „PRO-ARTE 2014”, organizację Konkursów
Recytatorskich i Wokalnych. Odbyło się szereg imprez i koncertów estradowych zespołów artystycznych
amatorskich i profesjonalnych. W tym kolejna edycja estradowej imprezy dla młodzieży pt: „Otwarta
scena”, która z roku na rok zyskuje coraz większe grono sympatyków. Mieszkańcy Gminy Świebodzin
wzięli udział w Jarmarku Kaziukowym połączonym z koncertem zespołu z Kresów Wschodnich pn: „Znad
Mereczanki” z Jaszun na Litwie. Zorganizowano także koncert Orkiestry Symfoników Bydgoskich pod
dyrekcją Marka Czekały z udziałem trzech solistów pn: „Pojedynek Trzech Tenorów”. Podjęto organizację
happeningów ulicznych z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka i Mikołaja. Zorganizowano spektakle
teatralne w wykonaniu Teatru Lubuskiego w Zielonej Górze dla dorosłych pt: „Kazimierz i Karolina” oraz
dla dzieci - „Królowa Śniegu”. Odbyły się wizyty partnerskie Seniorów ze Świebodzina i Neuehagen.
Zorganizowana wspólny Polsko –Niemiecki Wieczór Andrzejkowy na którym przedstawiono tradycję i
historię andrzejowych wróżb i święta. Grupa Seniorów z Uniwersytetu Trzeciego Wieku i Klubu Seniora
odwiedziła wraz z Akademią Seniora w Neuenhagen Jarmark z okazji Świąt Bożego Narodzenia w Berlinie.
Warto również podkreślić udział zespołów tanecznych i wokalnych ŚDK w Międzynarodowych
Przeglądach i Festiwalach w Bydgoszczy, Sulęcinie i Szczecinie, gdzie świebodzińska młodzież została
laureatami w poszczególnych kategoriach wiekowych.

Muzeum Regionalne
I. Wykonanie planu przychodów:
L. p.

Konto

1.

740

Dotacje z budżetu

2.

700

Przychody własne ze sprzedaży:

15.094,55zł

2.1. Sprzedaż wydawnictw własnych i obcych
2.2. Sprzedaż biletów wstępu

11.896,18zł
3.198,37zł

3.

750

Przychody finansowe (odsetki bankowe)

4.

760

Pozostałe przychody operacyjne:

270.531,23zł

370,80zł
16.649,90zł

4.1. Nadzór archeologiczny
4.2. Przychody z tytułu amortyzacji
4.3. Darowizny
4.4. Darowizny (książki)
4.5. Korzystanie ze zbiorów
4.6. Pozostałe
4.7. Zwrot za prywatne rozmowy telefoniczne
Ogółem wykonanie przychodów
w tym przychody własne

6.000,00zł
4.893,05zł
3.604,31zł
1.295,00zł
345,74zł
495,90zł
15,90zł
302.646,48zł
32.115,25zł

II. Wykonanie planu wydatków:
L. p.

Konto

1.
407
409
410
411

Wynagrodzenie z pochodnymi:

199.364,33zł

1.1. Wynagrodzenia pracownicze
1.2. Składki ZUS
1.3. Składki na Fundusz Pracy
1.4. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych

159.106,76zł
31.523,56zł
4.084,81zł
4.649,20zł

Zakup środków trwałych, muzealiów i zbiorów bibliotecznych:

39.338,44zł
17.071,27zł
3.229,87zł
12.849,25zł

401

2.1. Muzealia
2.2. Zbiory biblioteczne
2.3. Wyposażenie, w tym:
a) kserokopiarka 2.000,00zł
b) zestawy komputerowe 8.812,26zł
c) urządzenie wielofunkcyjne 1.499,99zł
d) krzesła 537,00zł
2.4. Amortyzacja

402

Zakup materiałów:

9.888,39zł

3.1. Zakup wydawnictw do sprzedaży:
a) magnesy, widokówki, pamiątki, ręcznie malowane kubki
b) mapy i plany miasta
c) wydawnictwa i albumy do sprzedaży
3.2. Materiały komputerowe i kserograficzne
a) bęben i tonery do drukarki
b) wznowienie licencji na program antywirusowy na kolejny
rok
c) płyta gówna do komputera
3.3. Materiały biurowe i kancelaryjne
3.4. Materiały techniczne i gospodarcze:
a) materiały na podesty do wystawy
b) środki czystości
c) materiały techniczne
d) żarówki
3.5. Pozostałe (m. in. znaczki pocztowe, prenumerata)
3.6. Konkurs „Świebodzin w oczach dziecka” - nagrody

4.743,88zł

2.
413
401
401

3.

6.188,05zł

1.325,91zł

709,20zł
1.365,24zł

1.460,06zł
284,10zł

4.

403

Zakup energii elektrycznej

4.468,22zł

5.

404

Usługi remontowe:

1.449,89zł

5.1. Konserwacje muzealiów
a) konserwacja warsztatu tkackiego (część 2)
b) oprawa i konserwacja obrazów
5.2. Przeglądy, naprawy i konserwacje sprzętu
a) przegląd i naprawa komputerów
b) przegląd systemu alarmowego
c) naprawa kserokopiarki
6.

7.

405

406

900,00zł
549,89zł

Usługi telekomunikacyjne i pocztowe (w tym Internet):

2.071,41zł

6.1. Opłaty telekomunikacyjne (w tym Internet)
6.2. Opłaty pocztowe

1.712,08zł
359,33zł

Pozostałe usługi obce:

35.652,30zł

7.1. Umowy zlecenia
a) obsługa ekspozycji w sezonie letnim i w weekendy
b) prace nad redakcją „Indeksu” G. Zerndta do druku, zapis i
porządkowanie bieżące biblioteki, przegląd ofert
c) koncert oraz prelekcja archeologiczna w czasie Nocy
Muzeów
d) sprzątanie biur, magazyny i ekspozycji
e) przygotowanie i prowadzenie lekcji muzealnych oraz
konkursu historycznego
7.2. Usługi poligraficzne
a) druk plakatów do wystawy
b) druk publikacji
7.3. Noc w Muzeum
a) druk plakatów
b) spektakl teatru Terminus A Quo

24.709,00zł

4.719,94zł
3.000,00zł

c) prelekcje
7.4. Pozostałe
a) kopie starodruków
b) utrzymanie domeny
c) obsługa w zakresie BHP

3.223,36zł

3.503,12zł

8.

408

Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników
a) ekwiwalenty dla pracowników
b) badania okresowe
c) okulary dla pracowników
d) szkolenie BHP

9.

412

Podróże służbowe – krajowe

10.

414

Podatki i opłaty (w tym podatek od nieruchomości)

588,74zł

Koszty działalności w 2014 roku wyniosły:

1.560,00zł
297.884,84zł

Ogólny opis działalności:
1. Muzeum zorganizowało 8 wystaw czasowych:
a) „Podteksty” - prezentacja prac Elżbiety Szymańczuk
b) „Świebodzin w oczach dziecka” - cykliczna wystawa pokonkursowa
c) „Zagadka B. Travena - pisarza ze Świebodzina”
d) „Achromaty” - rysunek Ewy Dębowskiej
e) Wystawa szkolnych prac o Papieżu
f) „Rzeźba” - prezentacja twórczości Tadeusza Bardelasa
g) „Nie tylko lampasy. Mundury wojskowe Wojska Polskiego PRL i RP” - wystawa mundurów wojskowych
ze zbiorów Michała Józefowskiego (wernisaż w ramach Tygodnia Patriotycznego)
h) „Pojezierze Lubuskie w fotografii Edwarda Gralca. Przyroda, aktywny wypoczynek, zabytki”.
2. Noc w Muzeum 16.05.2014 r. - V edycja (frekwencja 932 osoby)
a) występ teatru Terminus A Quo – widowisko plenerowe „Kraina ułudy”
b) wernisaż wystawy o B. Travenie wraz z prelekcją Wiesława Zdanowicza
c) prezentacja siekierki z epoki brązu wraz z komentarzem Julii Orlickiej-Jasnoch
d) pokaz multimedialny „Muzeum utracone”
e) prezentacja publikacji „Historia Świebodzina według Gustava Zerndta. Indeksy z komentarzami”
f) koncert zespołu jazzowego „Yes4jazz”
g) prezentacja Bractwa Rycerskiego.
3. Koncert Etienne Galletier w ramach cyklu „Muzyka w Raju” (01.08.2014 r.).
4. Przedsięwzięcia muzeum, zrealizowane we współpracy z innymi podmiotami:
a) konkurs recytatorski dla dzieci w wieku przedszkolnym pt. „Przedszkolaki recytują ulubione wiersze” (III
2014r.)
b) finał konkursu historycznego „Dzieje ziemi świebodzińskiej” (IV 2014 r.)
c) konkurs „Świebodzin w oczach dziecka” (III 2014 r. - edycja XVIII).
5. Przedsięwzięcia własne muzeum, pozawystawowe:
a) porządkowanie zasobu archiwalnego i bibliotecznego
b) przegląd zbioru czasopism i kserokopii
c) zreorganizowanie archiwum zakładowego
6. Muzeum odwiedziło łącznie w 2014 roku – 8 056 osób (więcej niż w roku poprzednim).
7. W Muzeum odbywały się także lekcje muzealne i prezentacje Bractwa Rycerskiego.
8. Pracownicy muzeum wykonali w 2014 roku ok. 60 kwerend dla osób prywatnych i instytucji w kraju i za
granicą. Część informacji znajdzie się w planowanych publikacjach promocyjnych, popularnych i naukowych
różnych podmiotów obcych.
9. Księgozbiór muzealny powiększono o 78 pozycji, głównie literatury regionalnej. Cenniejsze zakupy to
książka o malarzu A. Knispelu, oryginalne wydanie „Historii Świebodzina” G. Zerndta oraz jego

popularyzatorska publikacja z 1925r., tom 3 monografii „Szlachta na Śląsku” oraz katalog średniowiecznych
dokumentów śląskich. 38 książek pochodziło z darów i wymiany o łącznej wartości 1.295,00zł.
10. Wydanie „Historii Świebodzina według Gustava Zerndta. Indeksy z komentarzami” w opracowaniu T.
Kałuskiego i M. Nowackiego (sfinansowano ze środków zewnętrznych).
11. Muzeum gromadziło zbiory poprzez dary, depozyty i zakupy. Dary tradycyjnie były nieliczne, a najcenniejsze
z nich to luźne, lokalne znaleziska archeologiczne i numizmatyczne. Depozyty dotyczą wyłącznie zabytków
archeologicznych z badań w okolicy Świebodzina. Zakupy w znacznej części zrealizowano z dotacji
organizatora (2/3 zakupów), część własną m.in. ze środków z umowy z Konsorcjum Archeologicznym. W
większości przypadków ograniczają się one (analogicznie jak w kilku ostatnich latach) do drobnych walorów
ze Świebodzina i jego najbliższego otoczenia. W ramach 40 oddzielnych zakupów zgromadzono 95 nowych
obiektów. Najcenniejszymi były dwa obrazy znanego autora ze Świebodzina – Roberta Balcke oraz pierwszy
obraz E. Seifferta o tematyce marynistycznej. Do licznej kolekcji kartograficznej muzeum przybyły 4 nowe
mapy, w tym szczególnie cenne Śląska z 1800 r. i Wielkopolski wraz ze Świebodzinem z ok. 1650 r.
Powiększono także zbiór kartek pocztowych o 29 nowych wzorów, w znacznej części ze Świebodzina oraz
kolekcję lokalnych fotografii gabinetowych z przełomu XIX i XX w. (21 egz.). Cenniejszymi nabytkami były
jeszcze: puzderko z widokiem Łagowa oraz półmisek z wyposażenia zamku w Łagowie, a także fotografie
pamiątkowe, drobne odznaki i medale oraz popularne walory pocztowe.
12. W ramach prac konserwatorskich dokonano napraw ram, głównie na planowaną wystawę prac Alfreda
Knispela oraz wykonano drugą część prac zabezpieczająco-rekonstrukcyjnych warsztatu tkackiego.
Ekspozycję stałą uzupełniono o kilka nowych walorów, w tym z akcentami polskimi.
13. Oprócz wyraźnych braków środków na działalność merytoryczną (np. zakupy muzealiów, publikacje własne,
konserwacja zbiorów, profesjonalne wystawy, np. zewnętrzne), wystarczające były środki muzeum na
utrzymanie bieżące. W porównaniu z latami poprzednimi poprawiła się sytuacja jeśli chodzi o zakup i
wymianę sprzętu oraz wyposażenia (np. kserokopiarka, komputery). Niezbędnym wydaje się jednak zakup
nowego, zaktualizowanego programu do inwentaryzacji muzealnej.
14. Poprawiła się także obsada personalna w muzeum poprzez zatrudnienie na umowie czasowej o pracę
dokumentalisty (dotychczas prace te wykonywano w ramach umów-zleceń) do realizowania np. kwerend,
działalności edukacyjnej, prac redakcyjnych nad publikacjami własnymi, opracowywania i dokumentowania
zbiorów, przygotowywania materiałów promocyjnych, informacyjnych i reklamowych oraz prostej obsługi
informatycznej.
15. Perspektywicznie należałoby rozważyć możliwość powiększenia części ekspozycyjnej, głównie o cenne
walory archeologiczne, a przede wszystkim ostatecznie udostępnić wieżę ratuszową jako atrakcję turystyczną,
powszechnie postulowaną i oczekiwaną przez odwiedzających muzeum.

Biblioteka Publiczna
I Przychody
dotacja gminy
środki własne i inne
w tym:
-z prowadzonej działalności (amortyzacja)
-dary książkowe
-Fundacja Orange
-dotacja celowa z Biblioteki Narodowej

621 512,72
589 478,73
32 033,99
11 154,90
11 104,60
679,49
9 095,00

II Koszty

620 819,39

1 Wynagrodzenia z pochodnymi:
- wynagrodzenie pracownicze
- składki ZUS
- składki na Fundusz Pracy

459 053,79
378 659,07
62 887,63
6 567,79

- odpis na ZFŚS
2 Koszty rzeczowe bieżącej działalności:
a zakupy środków trwałych
dotacja gminy
-zbiory biblioteczne – książki- 212 egz.
- komputery, monitor ADC MT LCD-WLED 20
środki własne i inne
w tym :
- zbiory biblioteczne – książki z własnych środków – 120 egz.
- zbiory biblioteczne – z Biblioteki Narodowej – 436 egz.
- zbiory biblioteczne – dary – 881 egz.
- amortyzacja

10 939,30
161 765,60
38 750,41
10 936,00
5 257,00
5 679,00
27 814,41
3 050,00
9 095.00
11 104,60
4 564,81

b zakup materiałów
dotacja gminy
- prenumerata prasy - 63 tytułów
- materiały papiernicze i biurowe
- nagrody konkursowe dla dzieci i młodzieży
- środki czystości
- tusze i tonery
- znaczki pocztowe
- materiały komputerowe ( programy antywirusowe)
- artykuły elektryczne
- art. fot.
- zakup materiałów budowlanych
środki własne i inne
w tym :
- środki czystości
-materiały papiernicze
- Dyskusyjne Kluby Książki (zakup artykułów spożywczych i piśm.)
-Fundacja Orange

27 858,60
26 755,07
14 481,00
1 948,00
146,00
1 021,00
4 888,00
613,00
660,00
440,00
41,00
272,00
1 103,53

c zakup energii
dotacja gminy
- energia elektryczna
-woda i ścieki
- energia cieplna
w tym filia na os. Łużyckim

52 760,56
52 760,56
10 295,57
338,57
42 126,42
4 131,00

d zakup usług
dotacja gminy
- usługi telekomunikacyjne i pocztowe (Internet)
w tym: Internet biblioteki wiejskie
- pozostałe usługi obce
w tym :
- nadzór informatyczny
- eksploatacja filii miejskiej

34 922,48
32 499,76
4 070,02
1 317,60
28 429,74

500,00
176,00
360,00
6,77

7 200,00
3 765,60

- zarządzanie programem Prolib z WiMBP
- prace konserw. - remont.
- nadzór BHP
- usługi transportowe
- spotkanie autorskie z Cz. Sobkowiakiem i Z. Masternakiem
- Teatr Edukacji i Profilaktyki Maska-prezentacja
- polisy serwisowe PROLIB na stanowiska komputerowe biblioteki
-ksero – serwis w czytelni
- oklejanie folią okien w czytelni
- regeneracja gaśnic
środki własne i inne
- dwie statuetki drewniane na podsumowanie konkursów (umowa o dzieło)
- spotkanie z poezją Romów
-Fundacja Orange (refinansowanie Internetu w filii miejskiej)

3 188,57
3 200,00
2 988,96
994,36
715,00
350,00
3 025,80
387,45
799,50
884,37
2 422,72
450,00
1 300,00
672,72

e ekwiwalenty dla pracowników, badania okresowe
dotacja gminy

837,39
837,39

f podróże służbowe - krajowe
dotacja gminy
- podróże służbowe pracowników biblioteki na narady do WiMBP oraz inwentaryzację zbiorów
w filii w Rzeczycy

469,41
469,41

g pozostałe koszty
dotacja gminy
w tym :
- abonament RTV
- utrzymanie Domeny NASK
- polisa ubezpieczeniowa TUW
- polisa serwisowa PROLIB (2 stanowiska)

3 569,75
3 569,75

h podatki i opłaty
dotacja gminy
- podatek od nieruchomości za 2014 rok

2 597,00
2 597,00

1 244,05
61,50
247,00
2 017,20

W 2014 r. Biblioteka Publiczna w Świebodzinie zorganizowała następujące formy pracy kulturalnooświatowej upowszechniające książkę i czytelnictwo:
W okresie ferii zimowych zajęcia literacko – plastyczne dla dzieci.
2 spotkania autorskie z Cz. Sobkowiakiem i Z. Masternakiem. Tematem tych spotkań były promocje ich
książek „Rzeka powrotna” i „Nędzole”.
W 19 spotkaniach Dyskusyjnego Klubu Książki (w tym 10 dla młodzieży) uczestniczyło 145 osób.
W okresie Tygodnia Bibliotek – oddział dla dzieci i filia biblioteczna zorganizowały cykl spotkań na
następujące tematy:
Oddział dla dzieci
„Brzydkie kaczątko” – zajęcia literackie poprzedzone głośnym czytaniem przez Bożenę Najborowską,
Czytelnika Roku Bibliofil Anno 2011
„Ptasia poezja” – inscenizacja w wykonaniu dzieci z Publicznego Przedszkola nr 1 gr. ”Żabki”.

„Bajkowy akordeon” – Alina Plebanek, nauczyciel gry na akordeonie w PSM
I stopnia im. Zygmunta Noskowskiego w Świebodzinie.
„Zdrowy styl życia” – prezentacja multimedialna, Arleta Miśkiewicz, powiatowy inspektor sanitarny w
Świebodzinie.
„Tajemnica zaginionych liter” - spektakl w wykonaniu aktorów z Teatru Edukacji i Profilaktyki „Maska” z
Krakowa.
Origami – warsztaty plastyczne, Katarzyna Monczyn, studentka studiów magisterskich UAM w Poznaniu,
specjalizacja: Etnolingwistyka z językiem specjalizacji angielskim oraz japońskim.
Filia miejska
„Spotkanie ze średniowieczem” – Anna Sergiew, z Bractwa Rycerskiego Zamku Joannitów
„Świebodzin moje miasto” – Kazimierz Gancewski, autor trzech publikacji historii miasta i Piotr
Węcławski- fotograf, twórca albumu o Świebodzinie
„Czytajmy razem” – uczniowie, laureaci konkursu recytatorskiego z Państwowej Szkoły Podstawowej nr 6
„Harcerstwo jako dobra zabawa i służba” – Marek Wojdan, harcmistrz i instruktor Świebodzińskiego
Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej
„Supersztafeta Zielona Góra Watykan 2000” – Lech Wasilkiewicz, znany działacz sportowy ze
Świebodzina, maratończyk
„Współczesne zagrożenia czyhające na dzieci” – sierż. Agnieszka Stuhl i mł. asp. Dariusz Sęczkowski –
dzielnicowy Rejonu 1 z Komendy Powiatowej Policji w Świebodzinie
W maju Klub Turystyczny „Bibliotramp” zorganizował wyjazd szkoleniowo-turystyczny do biblioteki w
Szprotawie oraz Muzeum Ceramiki w Bolesławcu.
Podsumowano konkurs Czytelnika Roku Bibliofil Anno 2013 i wyłoniono jego zwycięzcę.
Odbyło się 11 spotkań Klubu Gimnastyki Umysłu „Erudyta” zakończonych otwartym rozwiazywaniem
krzyżówki eliminatki, który wyłoniła Erudytę Świebodzina 2014 r.
Zorganizowano spotkanie z Edwardem Dębickim pt. ”Poezja i muzyka w tradycji Romów”.
Z okazji 150. rocznicy urodzin Stefana Żeromskiego odbył się wieczór literacko-muzyczny w formie
prezentacji multimedialnej.
W ramach współpracy z PG nr 3 zorganizowano spotkanie z Małgorzatą Niemen na temat wierszy
i felietonów napisanych przez jej męża Czesława Niemena.
Ogłoszony został konkurs na czytelnika roku „ Bibliofil Anno 2014”, którego podsumowanie nastąpi w
maju 2015 r.
W „Mojej Galerii” odbył się wernisaż prac uczestników Świetlicy Inicjatyw Twórczych przy Centrum
Profilaktyki Uzależnień wystawy zatytułowanej „Wielka sztuka w młodych oczach”.

