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Gózd. dr'. 22.a2.2alat

SPRAWOZDA\II
u ]łykonania planu finansowego

Gminnej Biblio{eki Publicznej w Goździe

za 2009r

P1an dotacji dla Gmilrrlej Biblioteki Pub1icziej r,v Goździe na 20091lłfnosił 115.500 Żl.

Gmiina Biblioteka Publicana w GÓżdzie otllymała z budż€tu Gminy Gózd dotację
na w;rdatki lv wysokości I1530a Żł. \ł'ydatkołcno kuotę 11.ł.565,57 zl. a oozostałe
srodŁ \. Lwocie 0j4J+j zł .\ł"rócono do o]dzen.'

Gminna Biblioteka Publiczna w Goździe otizymała lólłliez dotacje z Biblioteki
Nalodo\łej w kwocie 2'500,00 Żl na Żakup ksiązek w ramach progamu operac1jr'.go
,,Litelatura icz]1ejl1ict1vo" ogłosuonego pźez ]Vlinisrla Rrrlńry i Dziedzictwa
Narodowego. Dotacja Żostała \łfko rz;Jstana w 1ajyÓ'

Dodat-kowłmi dochodami byĘ odseti<i od śIodków na rachunłu balłolwm w krł-ocie
'l ,04 zł

Wydatki Grninrej BibLiotelci Publicznej lv Goździe r.v 2009r poedstarłia|,r
sie nrsrepująco:

pochodue stanowią ](]votę 98.436!38 Żł na plan
00.6 0o rea,izac'i pjan' ' Porrje5iono rł" dat'j ne:

B5 68:1,64

11 099,53

1702.66

wydatkj rz€czowe s1anowią klvotę 18.578'69 zł na plan roczn-ł* 19.159,00 zł.
co staEowi 97.0 % realizacji planu. wydatlri przedstawiaja się nłxrępującol
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288,60
120,00.

3.i40,00
2.490,AA

2.1 16,1 8

8i3,50
132.,40
102,48
,73.20

305,00

Wydatld na wyligrodzetia i
roczny 98.8'łl'00 zł. co stfu1owi

- ]ł],'nagr'odŻenia osobowe

- skłłdki na ubezpieczenia społecTne

_ składkę na firnd sz pracy

Zakup matedałów, z tego na:
- iablicę korkowę
_ Żakup gaz"-t
- druki ken ksia?ki i kart katalogowych
- Żakup ańykułólv biurowych
- zakup arĘ/kułów chemiczn'vch
- zakup llst*y zasilającej
_ -z^ro les'a-,rr 

^ómpl.ero*ego- zakup kzeseł

Zakup usług pozostałych, z tego na]
_ opłet)- bankowe
- monitolowanie obięktu
- konserwacja gaśnic
_ wykonanie pieczęci
- naprawa alannu
_ usługa informałczna



r 14.24

791,34

792,0A

1.2.26.69

230,00

243,00

1.000,0.+

5.503,00

i.008,00
2.500,00

Wydatki 
'1 

poszczególnych paragrafach plzedstawione zostały 
'v 

załączon}m p]anie
finansorłym .,r'ydatków GBP w GoŹdzie zi 20a9 rok /załącznł l.. ti.

De1egacje słr'rŹbo,,ve

Energia elekuyczna
Usługi inremerowe

Usiugi telekomunikacyjne

Zakup ka,'ry telefonicznej

Ubezpieczenie sprzęfu komputelo1łego

iundusz Świadczeń Socj aloych

Zakup ksiąek
w rynr
ze ślodków 1y1asnych

ze środków Biblioteki Narodo\łej

Gnrir, na Bibliote]G Publiczna ł. Goździe posiadała:

1' Sta4 środków na początelt 2009 roku 31,ó3zł

2. Pr4zchody ogółem fi1 012,67 zt
ł'q,mj
_ dotacja z budżetu Gmilry I: ]j65,57 Żł
_ doiacja Ż Biblioteki l'Iarodowej 2.50o,o0zł
_ dochody lvłasne 7:a4 Żł

3' Wydatk ogółem
włmj
- lł]dalki biezące

Ż tego wynagrodzenia i pochodne

4' Slalr śIodków na koniec 2009 ro]tu

117.065,57 zr

I|1.065,51 zł
93.486,83 zl

38,61 zl

Jednost]<a na koniec 2009r nie posiada nalearości, a.ni zobo1Ą iąŻan \łTmag3]nych.

n Ó' DYRi]liloRl
cńlnireJ l]ib]j l.! Publl€ne]



Załącznik Nr i
do sprawozdania z wykonania planu finansowego

Gminnej Bibliotekj PubliczEej w Goździe
z2 2009r

Plan finansow1 wydatków

Gminnej Biblioteki Publicznej w Gożdzie

za 2009r

Plan i wykonanie lv-vdatków w poszczególnych paragrafach przedstalvia się
następuja!o:

s \\ yszczególnienie Pian %
realizacii

40 r0 rynagodŻe.i' osobolre DraĆowników 36000 00 99,6

4n0 sldadki n a ub eŻp je ĆŻenia społeczD e n 130.00 I t000,58 99,1

4120 Śkładki na fundusz pmcy 1']1.00 110:66 99,j

4210 zakup nateriałół i w}posaŻęnja 6600.00 6546.24 99,2

4110 załup Pomocy nauko$lch, dyda1c}'cznyc]r ji03.00 5i08,00 r00,0

41ń0 800,00 99,7

4280 zakup usług zdlowotnych i0,00 0,00 0,0

4300 ualop uslug pozostarycl 2200.00 2rt6.r3 96.2

opłat-\ za usfugi inlemetowe 800.00 192.04 99.0

opłary Ż Ę,t!fu ŻaLup! Dsług
ielekomulikrcviDvch lelDfolii komÓrkowe]

ri0,00 2i0.00 92,4

4314
oPtaty z Ra!fu zakupu usług
telekÓńunikacvinvch te]efonii stacioname j 1250.00 I22ó-69 98,l

44i0 podró? słuŻbÓwe ]oa'jowe 150.00 r r4.20 -6,1

4434 t00.00 248,00 82,7

4444
odljs na zakładoł] fundlsŻ świadcŻen

r00r.00 i000,04

szko]enia DreowlikÓw nje będących
cŻłonkmj komus! sfużbY cwvilnei

250,00 0,00 0,0

Razern 1i s 000.00 r r 7 065,51 99.2

Gózd' dn' 22.02.20l0r
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