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SPRAWOZDANIE
z wykonania Planu finansowego

Gminnej Biblioteki Publicznej w Goździe

87.350,5Ż

13.577,36

2.088,10

- wynagrodzenia osobowe

- składki na ubezpieczenia społeczne

- składkę na fundusz pracy

Zakup materiałów, z tego na:.

_ zestiw 8 komputerów używanych
- instalacja sieci komPuterowej
- czajnik karnisze, franki i inne

- biurka
- gazety

- druki
_ artykuły biurowe i środki czystości

Zaklpusług pozostałych, z tego na:

_ opłaty bankowe
- monitorowanie obiektu
- usługi informaĘczne

za 20!0r

Informacja o wykonaniu przychodów:

Plan dotacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Gożdziena 2010r wynosił 142'200 z|''

na który składały się:

1. Dotacja z budżetu Gminy Gózd rc wydatki nie9d_nłatnej bieżącej działalności

biblioteki publicznej w wysotosci 140.00b zL Wydatkowano kwotę 125'177,53 zł'

u po"o'tai środki w kwoóie t4.822,47 złzvłtócono do budzetu'

Ż. Dotacja z Biblioteki Narodowej w lśi/ocie 2.200,00 zł na zakllp ksiąlek w ramach

programu ,,Zab)p nowości wydawniczych dla bibliotek''' Dotacja zostńa

wykorzYstana w 100%'

Dodatkowymi dochodami były odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocię

14,40ń

Informacja o wykonaniu kosztów:

W 2010r wydatkowano kwotę 127.377,53zl, co stanowi89'6oń otrzymanych dotacji'

Wydatki przedstawiały się nastgluj ąco :

Wydatki na wynagrodzenia i Pochodne stanowią kwotę 103'015,98 zl na plan

roczrry l l4.250,00 ł, * 
''*o 

rń go,z oń rea|izacji planu' Poniesiono wydatki na:

Wydatki rzeczou,e stanowią kwotę 24.361155 z| na plan roczny 27 '950'00 ń'

co stanowi 87 ,2 vo realizacjiplanu. wyaa*i przedstawiają się następująco:

9383,4Ż
3.385,60
1.800,00
1.472,33
1268,80
1.041,19

162,26
253,24

|.99l,Ż7
949,50
732,00
309,7',1



Delegacje słuŻbowe

Energia elektrYczna

Usfugi internetowe

Usługi telekomunikacyj ne

Badania okresowe pracowników

Akcesoria komPuterowe

|Jbezpieczsnie sprzętu komputerowe go

Fundusz Świadczeń Socj alnych

Zakup ksiąpek
wtym
ze środków własnych

ze środków Biblioteki Narodowej

Plan i wykonanie wydatków wraz-ze wskaznikiem realizacji

p*g'uru.n przedsówione zostały w załączonym planie
'agP; Goźdżie za 2010roklzaŁącznikNr 1/'

GminnaBibliotekaPublicznawGoździeposiadala:

1. Stan środków na początek 2010 roku

2. Przychody ogółem
w tYm:
- dotacja z bud:Żetu Gminy
- dotacia z Biblioteki Narodowej
- dochody własne

3. Wydatki ogółem
w qrm:
- wydatki bieŻące

z tego wYnagrodzenia i Pochodne

4. Stan środków na koniec 2010 roku

103,60

759,50

925,39

803,11

60,00

530,01

300,00

2.305,25

7.200,00

5.000,00
2.200,00

planu w poszczególnych
finansowym wydatków

38,67 zł

L27 39I,93 zł

l25.|7'l,53 Zł
2.200,00 zł

14,40 zł

L27 377,53 zł

LŻ7 377,53 zŁ

103.015,98 zł

53,07 zl

31.1Ż.20I0r nie posiada należności,
Gminna Biblioteka Publiczna w Goździe na dńeń

ani zobowiry'ai: wtym wymagalnych'
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Zatącznik Nr 1

do sprawozdania z wykonania planu finansowego

Gminnej Biblioteki Publicznej w Goździe
zaŻ0l0r
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Plan finansowy wydatków

Gminnej Biblioteki Publicznej w Goździe

za 2010r

Plan i wykonanie wydatków w poszczególnych paragrafach przedstawia się

następująco:

Wyszczególnienie Plan Wykonanie
o

realizacii$

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 96500,00 8',1350,s2 90,5

t5400,00 13577,36 88,2
4l l0 składki na ubezpieczcnia społeczne

4120 składki na fundusz pracy 2350,00 2088,10 88,9

0,00 0,00 0,0
4170 wvnaprodzonia bezosobowe

10000,00 9383,42 93,8
42t0 zakup materiałów i wyposazenia

4240 @ydaktYcznYch 7200,00 7200,00 100,0

1000,00 759,50 76,0
4260 zakup energii

100,00 60,00 60,0
4280 zakuo usług zdrowotnych

2000,00 1991,27 99,6
4300 zakup usług pozostałych

810,00 803, I I 99,r
4350 opłaW za usługi intemetowe

0,00 0,00 0,0
4360

oołatv z t\.tułu zakupu ustug
. \,'- '.-.--'-.r.^ ^'':_.,-L'ot.f^.ii lcnmórkowei

1680,00 925,39 55,1
4370

oołatv z tyhrłu zakupu usrug
.', .'_ -____'''-^^.,:_.,^r' ł.lof^n i i <tłcinnamei

300,00 103,60 34,5
4410 podróże sfużbowe kajowe

300,00 300,00 100,0
4430 różne oołatv i składki

2860,00 2305,25 80'ó
4440

odpis na zakładowy funousz swaoc;óErr

900,00 0,00 0,00
47W

szkolenia pracownikÓw nle Dęoącycn
' ''-_^: t_^-''^'' .l''łhll ..nrrilnei

800,00 530,01 66,3
4750 zakup akcesoriów komputerowych

142200,00 127377,53 89,6
Razem

Gózd, dn. I4.02.20|lr


