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SPRAWOZDANIE

'-

z wykonania Planu finansowego

'

Gminnej Biblioteki Publicznej W GoŻdzie
za 2011r
lnformacja o wykonaniu przychodów:
Plan dotacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej w GoŹdzie na 2011r wynosił 143.900 zł.'
na który składały się:

1.

2.

Dotacja z budżetu Gminy Gozd na wydatki nieodpłatnej bieŻącej działalnościbiblioteki
publicznej w wysokości140.000 zł., ktÓrą wykozystano w 100%'
Biblioteki Narodowej w kwocie 3.900 zł na zakup ksiązek w ramach
Dotacja

z

prog'jmu ,,Zakup nowoŚciwydawniczych dla bibliotek''. Wydatkowano 100% dotacji.

Dodatkowym pzychodem biblioteki była kwota 195,81 zł, na ktÓrąskładająsię:
53,07 zł
sróoti pienięŻne zgromadzone na rachunku na dzień 0'l.01.201
zł
129'60
pzychod z tytułu iprzedazy

-

2011

odśetki za rok

'1r

makulatury

13,14 zł

tnformacja o wykonaniu kosztów:
W 2o11r wydatkowano kwotę 143.980,39 zł, co stanowi 100% otzymanych dotacji.

Wydatki przedstawiały się następująco:

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 108.445,25 zł na plan roczny
1o-B.457,oo zł.' co stanowi

1OOo/o

realizacji planu. Poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia osobowe
- składki na ubezpieczenia społeczne
- składkę na fundusz pracy
- wynagrodzenia bezosobowe

91353,73
14477,88
2226,64
387,00

Wydatki rzeczowe stanowią kwotę 35.535,14 zł na plan roczny 35.443,00 zł, co stanowi
1OO% realizacji planu.

Wydatki przedstawiają się następująco:

Zakup materiałów, z tego na:

- regały biblioteczne'
- szafa metalowa
- kzesła obrotowe

szafy, lada, biurka

_ drukarka, listwy zasilające, karta WiFi, toner
- gazety
- kalkulatory, druki' ańykuły biurowe i środki czystoŚci
- gzejniki elektryczne

Zakup usług pozostałych, z tego na:

-

opłaty bankowe
monitorowanie obiektu
usługi informatyczne

_ wymiana gaśnic
_ wykonanie pieczątki

16521,19
11929,74
1051 ,00

849,99
790,00
454,53
1225,97
220,04

2459,73
1003,50
732,00
600,00
99,63
24,60

Delegacje słuzbowe

89,80

Energia elektryczna

976,94
1306,62

Usługi internetowe

780,28

Usługi telekomunikacyjne

Swiadczenie urlopowe dla pracownikÓw

3500,58

Zakup ksiązek

9.900,00

w tym

6.000,00

ze środkow własnych
ze Środkow Biblioteki Narodowej

3.900,00

Plan i wykonanie wydatków wraz ze wskaŹnikiem realizaĄi p|anu w poszczególnych
paragrafach pzedstawione zostały W załączonym planie finansowym wydatków
GBP w Gożdzie za 201lrok lzałącznik Nr 1/'
Gminna Biblioteka Publiczna w Goździe posiadała:

1.

Stan środkÓw na początek 2011 roku

2'

Przychody ogołem

3.

127 391,93zł

w tym:

- dotacja z budżetu Gminy
- dotacja z Biblioteki Narodowej
- dochody własne

140.000,00 zł
3.900,00 zł
142,74 zł

Wydatki ogołem

143 980'39 zł

w tym:

-

4.

53,07 zł

143.980,39 zł
108.445,25 zł

wydatki biezące
z tego wYnagrodzenia i Pochodne

Stan środków na koniec 2011 roku

Gminna Biblioteka Publiczna w Gozdzie na dzień
ani zobowiązań w tym wymagalnych.

'115,42zł

31

'12.2011r

nie posiada naleŻności,
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