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Nlgztstsbpisowa do sprawozdania z wykonania bud*etu ,

Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Blotnicy za 2OOT rok.

Plan przychod6w Gminnej Biblioteki Publi cznej w 2007 roku wynosil

143.855,20 zt. Zgodnie z umowEnr 112007 zawartq}2 stycznia2}}7 roku w Starej

Blotnicy odnoSnie przekazywania dotacji w kwocie 135.000, A0 zt z przeznaczenrem

na pokrycie wydatk6w nieodplatnej biez4cej dziatalnoSci Biblioteki Publicznej w

Starej Blotnicy. Kwota dotacj i przekazana zostalaw dwunastu r6wnych ratach zgodnie

z terminem wsk azany m w umowie.

Kwota dotacji w 2007 rokuwzrosla o kwotp 10.000,00 zlco stanowi 8% w stosunku

do roku poprzedniego tj. 2006. kwota ta zostala przeznaczona na wyptatE nagrody

jubileuszowej w m-cu wrzesniu dla pracownika p. Jadwigi Barariskiej po

przepracowanych 40 latach pracy oraz na wyr6wnanie wynagrodzenia.

Przekazan4 dotacjE wykorzystano w 100 % na pokrycie wydatk6w zwiqzarrych z

biezqc q dziatalno S c i 4 b ib I i oteki, kt6re prze dstaw i aj 4 s i E nastEp uj qc o :

I. Wynagrodzenia pracownik6w wraz z pochodnymi wyniosly og6lem 112.497,13

zl co stanowi 78,2 o/o ogolnychprzychod6w:

il. Pozostale koszty zwiqzane z dzialalnoSci4 biblioteki wyniosly 3L.645,42 zl co

stanowi 22 % og6lnych przychod6w, a w szczeg6lnoSci:

1. Konto 400 - koszty wg. rodzalSw na og61n4 kwotg 2I.066,3I zt:

- zakup Srodk6w czystoSci na kwotE 344,30 zl

- zakup art. spo?ywczych na kwotp 163,86 zl

- zuzycie opaly i oplaty zawodp i smieci na kwotE2.449,70 zl

- zu|ycie material6w biurowych na kwotE 1.590,32 zl

- zu|ycie material6w pozostalych na kwotq 4.814,42 zl

- zakup ksi4zek na kwotp I 1 .703,7 | zl.

2. Konto 402 - pozostale ustugi obce na og6lna kwotE 5.777,17 zL:

- uslugi telekomunikacj i i poczty na kwo tE 2.132,7 6 zt

- pozostale uslugi obce na kwotp3.644,4T zttj.

. uslugi informatyczne - 945,50 zl
o prenum erata czasopism - | .692,08 zl



o szkolenia - 150,00 zt
o t;lrq,woz nieczystoSci plynnych _ I 47,63 zl
o badania okresowe pracownik6w _ I 5 I,00 zl
o obsluga KZP - 83,70 zl
o zakup znak6w pocztowych _ 54,50
. przeglqd Xero - 212,85 zl
o inne - 207 ,15 zt.

3. Konto 406 - pozostale kos zty nakwotg 4.g0 r,9l zt:
- podr6he sluilbowe krajowe na kwot q 96g,92 zl
- ubezpieczenia sprzEtu na kwo tp g9,00 zl
- prowizje bankowe na kwotg 1.326,02 zl
- odpis na ZFSS na kwotq2.5lg,00 zt.

w 2007 roku Gminna Biblioteka Publ icznaw Starej Blotnicy uzysk alaprzychody
wlasne z wynajmu sali w kwoc ie 2.350,00 zl oraz 5,28 zl z kapitalizacji odsetek na
rachunku bankowym na koniec roku. Srodki te wyko rzystano na dzia2alnoSi biblioteki
w kwocie 1.539,48 zl,pozostale Srodki tj. 315,80 zlpozostaly do wykorzystania w
2008 roku.

W dniu 3'1 lipca2007 roku zosta!.a zawartaumowa Nr l l990lBN 12A07 pomiEdzy
BibliotekENarodowqw Warszawie a GminnqBibliotek4Publicznew Starej Blotnicy
dotyczqcQ dofinansowania zadafiw ramach programu operacyjnego Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego ,,Promo cja czytelnictwa / Rozw6j ksipgozbior6w bibliotek,,.
Zgodnie z umow4 dnia 23 sierp nia 2AA7 roku na rachunek bankowy biblioteki
wplyngla dotacja w kwocie 6.500,00 zl z przeznaczeniem na zakttp nowoSci
wydawniczych. Srodki te zostaly wykorzystane w 100 Yo zgodnie zumow% a takze
zgodnie z terminem okreslonym dw umowie sporzEdzono raport z wykon ania
zadania oraz rc,zliczenie finansowe i przeslano odpowiednim wlad zom.
Og6lem w 2A07 roku zakupiono 825 nowoSci wydawn iczychna kwotg I I .7A3,7 | zl co
stanowi 8,1 yoog6lnychprzychod6w z czego;

- dotacja wynosila 6.500 ,00 zl - zaktryiono 441 wolumin6w ksi*zek oraz
- Srodki wtasne na kwotE 5 .2A3,7 | zl - zakupiono 3 84 wolumin6w ksiazek.

wydatki na zakup ksi4zek w 100 % pokryty sip z planem.



Og6lem koszty na dzialalnoS6 biblioteki w 2007 roku wyniosly 144.067,83 z! co

stanowi 100, I o/o ogillnego planu przychod6w i w czES ci zostaly pokry te z nadvrryilki z

roku poprzedniego.

Wszystkie zobowi4zania wobec instytucji takich jak: IJrzqd Skarbowy, ZIJS

oraz innych kontrahent6w byty placone terminowo i na dzien 31 grudnia2007 roku

nie pozostalo Zadnych zobowiqzanwobec wierzycieli biblioteki. W 2A07 roku

dokonano odpisu na zakladowy Fundusz Swiadczeri Socjalnych na3,13 pracownika w

przeliczeniu na pelny lvymiar azasupracy w hqcznej kwocie 2.518,00 zl. Kwotata

zostala wydatkowana zgo dnie z r egulaminem ZF S S . K oszt utrzymania rachunku

bankowego wyni6st og6lem 305,00 zl. Na koniec 2007 roku pozostato na rachunku

2,44 zt do wykorzystania w roku nastqpnym.
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