
S P R A W O Z D A N I E 

Gózd, dn. 23.02.2015r 

z wykonania planu finansowego 
Gminnej Biblioteki Publicznej w Goździe 

za 2014r 

Informacja o wykonaniu przychodów: 

Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w Goździe w 2014r. stanowiły kwotę 162.912,53zł 
na którą składały się: 

1. Dotacja z budżetu Gminy Gózd na wydatki nieodpłatnej bieżącej działalności biblioteki 
publicznej w wysokości 156.000 zł. Wydatkowano 100% dotacji. 

2. Dotacja z Biblioteki Narodowej w kwocie 5.700 zł na zakup książek w ramach 
programu „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek". Dotację wykorzystano w 
100%. 

3. Dodatkowo biblioteka przystąpiła do programu Fundacji Orange „Orange dla bibliotek" 
którego celem jest wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez 
udostępnianie bibliotekom gminnym nowych technologii komunikacyjnych i promocje 
ich wykorzystania tak, by biblioteki stały się nowoczesnymi, wielofunkcyjnymi centrami 
informacyjnymi, kulturalnymi i edukacyjnymi. Otrzymana kwota 593,92 zł została 
przeznaczona na refundację kosztów poniesionych w związku ze świadczeniem usługi 
dostępu do Internetu w okresie od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. Środki te zostały 
wykorzystane w pełnej wysokości. 

Informacja o wykonaniu kosztów: 

W 2014r koszty stanowią kwotę 162.777,56 zł. co stanowi 99,9% planu. 

Wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 119.599,23 zł na plan roczny 119.620 zł. 
co stanowi 99,9 % realizacji planu. 

Koszty zakupu materiałów i usług stanowią kwotę 43.178,33 zł na plan roczny 
43.292,53 zł. co stanowi 99,7% realizacji planu. 

Koszty przedstawiają się następująco: 

Na bieżące potrzeby GBP w Goździe oraz filii bibliotecznych w Klwatce, Kuczkach 
i Kłonówku zakupiono materiały biurowe, środki czystości, druki za kwotę 1.023,45zł. oraz 
czytniki i kody /etykiety/ kwota 3.965,52zł. W Filii bibliotecznej w Klwatce zamontowano 
zlew i podgrzewacz wody (465,49zł) oraz zakupiono choinkę wraz ozdobami (414,43zł). 
Poniesiono również wydatki na centralne ogrzewanie (7.575,70zł), energię elektryczną 
(1.740,43zł), opłaty bankowe (937,00zł), monitorowanie obiektu (1.200,00zł), usługi 
internetowe i telefoniczne (2.638,73zł) oraz prenumeratę czasopism dla dzieci i młodzieży, 
jak i dorosłych czytelników (1.440,88zł). Zakupiono także program księgowy (2.099,61zł). 

Pracownikom biblioteki wypłacono świadczenie urlopowe (3.281,79zł). 

Na zakup książek wydatkowano 14.089zł, w tym ze środków finansowych Biblioteki 
Narodowej w ramach programu: zakup nowości wydawniczych dla bibliotek kwota 5.700 zł. 
Ogółem zakupiono 655 woluminów książek, w tym 197 woluminów dla dzieci i młodzieży. 



Plan i wykonanie kosztów wraz ze wskaźnikiem realizacji planu w poszczególnych 
paragrafach przedstawione zostały w załączonym planie finansowym GBP w Goździe 
za 2014rok /załącznik Nr 1/. 

Gminna Biblioteka Publiczna w Goździe posiadała: 

1. Stan środków na początek 2014 roku 388,71 zł 

2. Przychody ogółem 162 912,53 zł 
w tym: 
- dotacja z budżetu Gminy 156 000,00 zł 
- dotacja z Biblioteki Narodowej 5 700,00 zł 
- środki z Fundacji Orange 593,92 zł 
- odsetki za 2014r 12,61 zł 
- darowizny 606,00 zł 

3. Koszty ogółem 162 777,56 zł 
w tym: 
- wynagrodzenia i pochodne 119 599,23 zł 
- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych 

zobowiązań 0,00 zł 
- zakup materiałów i usług 43 178,33 zł 

4. Stan środków na koniec 2014 roku 323,68 zł 

Gminna Biblioteka Publiczna w Goździe na dzień 31.12.2014r nie posiada należności, 
ani zobowiązań w tym wymagalnych. 

p.o. D Y R E K T O R A 
Gminnej Biblioteki Publicznej 
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Załącznik Nr 1 
do sprawozdania z wykonania planu finansowego 

Gminnej Biblioteki Publicznej w Goździe 
za 2014r 

Plan finansowy 
Gminnej Biblioteki Publicznej w Goździe 

za 2014 rok 

Dział: 921 Rozdział: 92116 

Plan i wykonanie kosztów w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco: 

§ Wyszczególnienie Plan Wykonanie % realizacji 

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 99550,00 99534,13 99,9 

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 17510,00 17507,06 99,9 

4120 składki na fundusz pracy 2360,00 2358,04 99,9 

4170 wynagrodzenia bezosobowe 200,00 200,00 100,0 

4210 zakup materiałów i wyposażenia 8250,00 8206,77 99,5 

4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 
książek 14706,00 14695,00 99,9 

4260 zakup energii 9320,00 9316,13 99,9 

4300 zakup usług pozostałych 4812,61 4806,61 99,9 

4350 zakup usług dostępu do sieci Internet 1843,92 1826,19 99,0 

4370 
opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 
świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 
telefonicznej 

820,00 812,54 99,1 

4410 podróże służbowe krajowe 240,00 233,30 97,2 

4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń 
socjalnych 3300,00 3281,79 99,4 

Razem 162 912,53 162 777,56 99,9 

Gózd, dn. 23.02.2015r 

p.o. D Y R E K T O R A 
Gminnej Biblioteki Publicznej 

mgr Elżbieta Eiczek 


