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Gzęść opisowa do sprawozdania z wykonania budżetu

Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Błotnicy za 2o06 rok

P|an ptzychodów Gminnej Bibliotęki Publicznej w 2006 roku wynosił

133.350,00 zł. Zgodnie z umowąnr 112006 zawartą02 stycznia 2006 roku w Starej
Błotnicy odnośnie przekazywania dotacji w kwocie 125'000,O0 zt z ptzęznaczeniem

na pokrycie wydatków nieodpłatnej bieżącej działalności Biblioteki Public znej w
Starej Błotnicy. Kwota dotacji przekazana została w dwunastu ratach z Ęm, Że
pierwsza rata wyniosła 9.500,00 zt a następne jedenaście w równych ratach
wynoszących 10.500,00 zł zgodnie z terminem wskazanym w umowie'

Kwota dotacji w 2006 roku wzrosła o kwotę 4.040,0O zł. co stanowi 3,3 oń w stosuŃu
do roku poprzedniego tj . 2005. Kwota ta zostata przeznaczona na wynagrodzenie i
pochodne od wynagrodzen dla nowo zatrudnionego pracownika na lz ętatu z dniem
0I.02, 2006 roku do biblioteki w Starej Błotnicy'

Ptzekazaną dotację wykorzystano w 1OO % na pokrycie wydatkow związanych z
bteżącądziałalnością b ib lioteki, które przedstawiaj ą się następuj ąco :

- wynagrodzenię pracownikow wtaz z pochodnymi wyniosĘ ogółem IO2'160,65

zł co stanowi76,6 %o ogóLnych przychodów;

- pozostałe koszty związane z dziat'aInością biblioteki wyniosĘ 31.158,04 zł co
stanowi 23,4 yo ogólnych przychodóW , W szczego|ności wynoszą one:

o środki czystości na kwotę 99,55 zł,

o materiaĘ eksploatacyjne ( gaśnice ) na kwotę |19,56 zŁ,

o art. spoznvcze na kwotę 598,32 zł. ( w miesiącu maju

2006 roku zorganizowaliśmy dzien bibliotekarza, na

którym gościliśmy ok. 30 pracowników bibliotek z

powiatu białobrzeskiego')

. zakupiono opał na kwotę 7.67 5,54 zł,



materiaĘ biurowe w tym program do komputera, folia do

okładania ksiązck, regał na ksiązki, atrament do drukarki,

toner, druki i inne na kwotę 3.567 ,9I zł',

pozostałe materiaty takie jak ręczniki, papier mydło,

czajniki, tace na kwotę 898,53 zł,

zakupiono ksiązki na kwotę 12,203,86 zł',

usfugi remontowe jak wymiana rur kanalizacyjnych i

usunięcie awarii elektrycznej nat'ącznąkwotę 548,50 zł,

pozostałe usfugi obce na kwotę 5.257 ,96 zt a w

szczególności

./ szkolenia _320,00 zł

./ prenumerata czasopism _ 1 ,5If,56 zł

./ usfuga przewozowa . 747,80 zł
,/ usfugi informatyczne _ 244,00 zł
,/ prace kominiarskie, wryoz nieczystości,

wykonanie pieczątek, konserwacja ksero i inne na

ogólna kwotę 933,33 zt'
,/ montaŻ alarmu na kwotę L.500,27 zł ( W związku z

otwarciem dnia 01 stycznia 2006 roku czytelni

internetowej, z ktorej mogą korzystać nieodpłatnie

mieszkańcy naszej gminy, byliśmy zmuszeni

zamontowaó alarm, który był niezbędnym

warunkiem ub ezpteczeni a sprzętu komp ut erowe g o)
,/ podróze sfuzbowe na kwotę I.f58,30 zł
./ ubezpieczenie sprzętu na kwotę 94,00 zt
./ prowizja bankowa na kwotę I '316'00 zł
,/ odpis na ZFŚS na kwotę 2.3g2,IO zł.

w 2006 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Starej Błotnicy uzyskała

przychody własne z wynajmu sali w kwocie 1'350,00 zł. Srodki te wykorzystano na

działalnośó biblioteki w kwocię I,082,52 zŁ, pozostałe środki tj. 267 ,48 zł pozostaty do

rłrykorzvstania w 2007 roku.



W dniu 10 sierpnia 2006 roku zostata zavtarta umowa ff 9600/BN/2006

pomiędzy Biblioteką Narodową w Warszawie a Gminną Biblioteką Publiczną w Starej

Błotnicy dotycząca dofinansowania zadan w ramach programu operacyjnego ,)

Promocja czytelnictwa / Rozwój księgozbiorów bibliotek ,,. Zgodnie z umową dnia

19 września 2006 roku na rachunek bankowy biblioteki wpĘnęła dotacja w kwocie

7.000,00 zł' z ptzeznaczęniem na zakup nowości wydawniczych, Srodki te zostały

wykorzystane w |00 % zgodnie z umową a takżę zgodnie z terminem określonym w

w/w umowie sporządzono raport z wykonania zadania oraz roz|tczenie finansowe i

przesłano odpowiednim władzom.

ogółem w 2006 roku zakupiono 779 nowości wydawniczych na kwotę 12.203,83 zt co

stanowi 9,2 oń ogólnych przychodów z czego:

- dotacja wynosita 7.000,00 zł'- zaklpiono 448 woluminów ksiązek oraz

- środki własne na kwotę 5,203,83 zł _ zakupiono 331 woluminów ksiązek.

Wydatki na zakup ksiązek w 100 % pov'ryŁy się z planem.

ogółem koszty na dziatalnośó biblioteki w 2006 roku wyniosły 133,318,69 zł' co

stanowi 99,9 ogólnego planu przychodów' Pozostałe środki na rachunku bankowym w

kwocie 267 ,48 zł' zostanąwykorzystane w 2007 roku.

Wszystkie zobowiązania wobec insĘĄucji takich jak: Urząd Skarbowy, ZUS oraz

róznych kontrahentów były płacone terminowo i na dzień 31 grudnia2006 roku nie

pozostało iadnych zobowięań wobec wierzycieli Gminnej Biblioteki Publicznej w

Starej Btotnicy. w 2006 roku dokonano odpisu na Zakładov,ry Fundusz Swiadczeń

Socjalnych na 3'13 pracownika w przeLtczeniu na pełny wymiar czasu pracy w łącznej

kwocie 2.392,10 zt., Kwota ta została wydatkowana zgodnie z regulaminem ZFŚS.

Koszt utrzymania rachuŃu bankowego wyniósł ogółem 305,00 zł. Na koniec 2006

roku pozostało na rachunku 4,40 zt do wykorzystania w roku następnym.
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