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    KOLEGIJ GRADONAČELNIKA
- ovdje

Predmet: Izvješće o radu i financijsko izvješće Gradske knjižnice za razdoblje
                 od 1. siječnja - 30. lipnja 2011. godine
                  - očitovanje

Ustanova je dostavila Izvješće o radu i Financijsko izvješća za razdoblje 1. siječnja-30. lipnja
2011. godinu u zakonskom roku. Upravno vijeće Ustanove je 8. srpnja 2011. donijelo Odluku
o prihvaćanju izvješća. Izvješćem je obuhvaćena cjelokupna djelatnost ustanove.
Preustrojem Gradske knjižnice prošle godine sljedeće su organizacijske cjeline, odjeli i
službe:

- Dječji odjel s radionicom i čitaonica periodike
- Matična služba i nabava s obradom
- Informativno-posudbena služba sa studijskom čitaonicom
- Zavičajna zbirka Brodske Posavine i Zavičajna zbirka Hrvata Bosanske Posavine
- Odjel informatizacije sa tehničkom službom i zaštitom
- Ravnateljstvo

1. U skladu sa interesima i potrebama korisnika Gradske knjižnice kao i Standardima za
narodne knjižnice RH, Knjižnica je kontinuiranom nabavom kupila 1230 novih jedinica knjižne
građe. Od privatnih darovatelja, donatora i otkupa Ministarstva kulture na poklon je dobila
800 jedinica knjižne građe. U istom razdoblju kupljena je i ne knjižna, elektronička,
multimedijalna građa u obliku 30 jedinica DVD-a, tako da zbirka multimedije broji 1162
jedinice glazbenih CD-a i 545 jedinica DVD-a.
Sveukupni fond knjižne i ne knjižne građe ustanove iznosi 127.361 jedinicu

Sva nabavljena građa računalno je inventarizirana, potom stručno obrađena, klasificirana po
Univerzalnoj decimalnoj klasifikaciji, računalno katalogizirana, bar kodirana, tehnički
obrađena i zaštićena elektronskom zaštitom.
Rezultati kontinuiranog rada na zaštiti fonda vidljivi su na policama GKSB, jer je građa
izuzetno uredna i očuvana, a svakako to ovisi i o korisnicima koji je posuđuju.
Nesavjesnim korisnicima poslano je 716 opomena za nevraćenu građu (računalno očitavanje
preko roka).

Gradska knjižnica je matična knjižnica za sve narodne i školske knjižnice na području
Brodsko-posavske županije, Odlukom vijeća za knjižnice Republike Hrvatske iz 1995., a
Odluku je 2005. ponovno potvrdio ministar kulture.
Kulturna djelatnost odvijala se kroz niz aktivnosti-izložbe, promocije i predstavljanje knjiga,
koncerte, predavanja u suradnji sa srodnim ustanovama i institucijama.



2. 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.
U Ustanovi je zaposleno 24 djelatnika od kojih 21 financira osnivač, dva djelatnika ustanova
a jednog djelatnika financira Ministarstvo kulture.
Za redovitu djelatnost plaće i materijalne troškove Grad je uredno i na vrijeme izvršio svoje
obveze u planiranim iznosima.

3. Prosječna bruto plaća u ustanovi iznosila je 6.334,74 kn

Upravni odjel za računovodstvo i financije izvršio je analizu Financijskog izvješća ustanove
Gradske knjižnice Slavonski Brod za razdoblje od 1. siječnja -  30. lipnja 2011.
U izvješću o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje do 1. siječnja - 30.
lipnja 2011. iskazani su:

- ukupno ostvareni prihodi i primici      1.868.599,00 kn
- ukupno ostvareni rashodi i izdaci               1.727.217,00 kn
- višak prihoda i primitaka                                 141.382,00 kn
- višak prihoda i primitaka preneseni               267.343,00 kn
- ukupni višak prihoda i primitaka
  raspoloživ u sljedećem razdoblju                   408.725,00 kn

U ukupnim prihodima i primicima najznačajniji su prihodi iz Gradskog proračuna u iznosu od
1.184.068,00 kuna (63,37%), pomoći iz državnog proračuna u iznosu od 404.755,00 kn
(21,66%), vlastiti prihodi u iznosu od 279.777,00 kn (14,97).
U ukupnim rashodima i izdacima najznačajniji su rashodi za zaposlene u ukupnom iznosu od
1.147.734,00 kn (66,45%), od tog iznosa Grad je doznačio 857.512,00 kn, zatim materijalni
rashodi koji ukupno iznose 389.531,00 kn (22,55%) od tog iznosa Grad je doznačio
322.086,00 kn, te rashodi za nabavu nefinancijske imovine ( knjige, oprema, dodatna
ulaganja na građevinskim objektima)  u ukupnom iznosu od 169.134,00 kn (9,79%).

Predlažemo  da se izvješće Gradske knjižnice Grada Slavonskog Broda za razdoblje
od 1. siječnja -  30. lipnja 2011. prihvati i uputi u daljnju proceduru.

           S poštovanjem,

                                                                                                              Pročelnica:
    Dubravka Marković, prof.

U privitku:
1. Izvješće o radu  i financijsko izvješće ustanove za razdoblje od 1. siječnja -  30. lipnja 2011.


