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             Kolegij gradonačelnika
- ovdje  -

Predmet: Izvješće o radu i financijsko izvješće
                 Ustanove  Gradske knjižnice za 2009. godinu
                  - očitovanje

                 Ustanova je izradila Izvješće o radu i Financijska izvješća za 2009. godinu u
zakonskom roku. Upravno vijeće Ustanove je na  7. sjednici upravnog vijeća dana 12.
veljače 2010. donijelo Odluku o prihvaćanju izvješća.

Upravni odjel za društvene djelatnosti i Upravni odjel za računovodstvo i financije razmotrili
su Izvješće o radu i financijsko izvješće Gradske knjižnice za razdoblje siječanj – prosinac
2009. godine sukladno Odluci Upravnog vijeća ustanove. Uz navedena izvješća očitujemo se
u sljedećem:

Na temelju godišnjeg programa rada tijekom navedenog razdoblja ustanova je u okviru
planirane knjižnične, informacijsko-referalne, edukativne, kulturne i matične djelatnosti
realizirala:

Tijekom 2009. godine ukupno je upisano 3982 nova korisnika, a 90 korisnika, uglavnom
umirovljenika, su počasni članovi Knjižnice, koji koriste knjižnične usluge bez naknade.
Ustanova svoju djelatnost obavlja na dvije lokacije - u sjedištu ustanove i ogranku - čitaonici
u Naselju Andrije Hebranga. Osnovna djelatnost se realizira na  Dječjem odjelu s igraonicom,
Informativno-posudbenom odjelu za odrasle i mladež, te u Općoj čitaonici i Čitaonici u
naselju Andrija Hebrang.

Ustanova je tijekom godine organizirala različite kulturne programe za građanstvo i svoje
korisnike,  bila je  uključena u niz gradskih programa,  organizirala je niz pričaonica i
radionica, od kojih izdvajamo Malu školu stripa, razna predavanja, tematske izložbe, Božićni
koncert na kojem su predstavljene božićne pjesme u izvođenju ženske pjevačke skupine  i
tamburaškog orkestra Folklornog ansambla broda.

U skladu s interesima i potrebama korisnika, te Standardima za narodne knjižnice u RH, u
Gradskoj knjižnici nabavljeno je ukupno 4881 knjiga, od čega je kupljeno 3841, a poklonjeno
1040 knjiga (otkup Ministarstva kulture RH i privatni dar i sl.)

Osim knjižne građe Knjižnica je nabavila i neknjižnu odnosno multimedijalnu građu, glazbeni
CD 73 jedinice i 125 jedinica DVD-a, tako da zbirka broji 1279 jedinica neknjižne građe
Knjižnica posjeduje i 400 igračaka koje se koriste unutar Knjižnice. Sva nabavljena knjižna i



neknjižna građa računalno je inventarizirana, potom stručno obrađena, računalno
katalogizirana, barcodirana, tehnički obrađena i zaštićena elektronskom zaštitom. Uvezano
je 80 svezaka, lijepljenjem zaštićeno 2283  knjiga.  Korisnicima je omogućena
međuknjižnična posudba knjiga i članaka iz drugih knjižnica a Gradska knjižnica je u 2009.
godini zaprimila 31 takav zahtjev.
Ustanova se financira iz proračuna Grada i proračuna Ministarstva kulture, te od vlastite
djelatnosti. Ministarstvo kulture osigurava najveći dio sredstava za kupovinu knjiga. Prihod
od djelatnosti (članarine, zakasnine, naknade za posudbu knjiga) ustanova koristi za pokriće
materijalnih rashoda poslovanja.
Za redovitu djelatnost plaće i materijalne troškove Grad je uredno i na vrijeme izvršio svoje
obveze u planiranim iznosima.

U 2009. godine uvedena je Područna riznica koja je usmjerena organizacijskom,
funkcionalnom, komunikacijskom povezivanju subjekata (proračunskih korisnika) pod
ingerencijom grada Slavonskog  Broda u svrhu stvaranja jedinstvenog računovodstveno-
financijskog  sustava i usvajanju jedinstvenog načina rada svih subjekata, a sve u cilju
uspješnijeg i racionalnijeg upravljanja javnom potrošnjom.

U izvješću o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje do 01. siječnja - 31.
prosinca 2009. iskazani su:

- ukupno ostvareni prihodi i primici      4.035.139,00 kn
- ukupno ostvareni rashodi i izdaci               3.945.649,00 kn
- višak prihoda i primitaka                                   89.490,00 kn
- višak prihoda i primitaka preneseni               204.526,00 kn
- ukupni višak prihoda i primitaka
  raspoloživ u sljedećem razdoblju                   294.016,00 kn

U ukupnim prihodima i primicima najznačajniji su prihodi iz Gradskog proračuna u iznosu od
2.855.037,00 kuna (70,75%), pomoći iz državnog proračuna u iznosu od 535.919,00 kn
(13,28%), vlastiti prihodi u iznosu od 620.427,00 kn (15,38%), te ostali nespomenuti prihodi u
iznosu od 23.756,00 kn (0,59%).
U ukupnim rashodima i izdacima najznačajniji su rashodi za zaposlene u ukupnom iznosu od
2.335.809,00 kn (59,30%), od tog iznosa Grad je doznačio 1.891.438 kn, zatim materijalni
rashodi koji ukupno iznose 664.184,00 kn (16,86%) od tog iznosa Grad je dao 407.977 kn, te
rashodi za nabavu nefinancijske imovine ( knjige, oprema, dodatna ulaganja na građevinskim
objektima)  u ukupnom iznosu od 909.625,00 kn (23,09%) gdje je Grad je sudjelovao sa
446.522,00 kn.

Predlažemo  Gradonačelniku  da se izvješće Gradske knjižnice za razdoblje od 1. siječnja do
31. prosinca 2009. godine  prihvati, te da se izviješće uputi u daljnju proceduru.

           S poštovanjem,

Stručni suradnik:                                                                                                   Pročelica:
Kristijan Vuković, prof.                                                                    Dubravka Marković, prof.

U privitku:  Izvješće o radu  i financijsko izvješće ustanove za razdoblje
                  od 1. siječnja -  31. prosinca 2009. godinu
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