
Część opisowa do sprawozdania z wykonania budżetu

Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Błotnicy za 2008 rok.

. P|anprzychodów Gminnej Biblioteki Publicznej w 2008 roku wynosił

146.025,94 zł. Zgodnte Z umowąnr 1/2008 zawartą\2 stycznia 2008 roku w Starej

Błotnicy odnoŚnie przekazywania dotacji w kwocie 135.000,00 zł' zprzeznaczeniem

na pokrycie wydatków nieodpłatnej biezącej działalności Biblioteki Publicznej w

Starej Błotnicy. Kwota dotacji przekazana została w dwunastu równych ratach zgodnie

z terminem wskazanym w umowie.

Kwota dotacji w 2008 roku pozostała na tym sarnym poziomie w stosunku do roku

poprzedniego tj. 2007.

Przekazaną dotację wykorzystano w l00 % na pokrycie wydatków ZwląZafiych z

bteŻącądziałalnością b iblioteki, które przedstawiaj ą się następuj ąco :

I' Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi wyniosĘ ogółern 108.212,6I

zł co stanowt 7 4"6 % ogólnych przychodów:
. III. Pozostałe koszty związane z działalnością biblioteki wyniosĘ 37 '023.092 zł co

stanowi 25,4 oń ogolnych przychodów' a w szczególności:

1. Konto 400 _ koszty wg. rodzajów na ogólną kwotę 25.827 ,68 zł:

- zakup Środków.czystości na kwotę 175,84 zł

. zakup materiałów relnontowych na kwotę 3.108,63 zł

. zakup art. spozyr,t.czych na kwotę 70,00 zł

- zuŻycie opały i opłaty za wodę i śmieci na kwotę 580,34 zł

- zuŻycie energii elektrycznej na krł'otę I.396,05 zt

- zuŻycie materiałów biurowych na kwotę 2,775,55 zt

- zuŻycie rnateriałów pozostałych na kwotę 5.519,4I zł'

- zakup książek na kwotę 12.20I,86 zł.

2. Konto 402 - pozostałe usfugi obce na ogolna kwotę 5.398,4I zł:

usługi telekomunikacji i poczty na kwotę I.585,70 zł

- pozostałe usługi obce na kwotę 3.812,7I złtj.

. usługi informatyczne - 640,50 zł
o prenumerata czasopisrn - I.7 42,69 zł-



o rłT.R'óz nieczystości pĘnnych- 170,02 zł
c obsługaKZP _ 95,70 zł
. wykonanie pieczątek - L26,09 zł
. wymiana gaśnic - I5f,50 zł
o przeg|ąd alarmu _ 166,90 zł
. inne _ 7!8,3I zł,

3. Konto 406 _ pozostałe kosfy na kwotę 5.797 ,00 zł:

- podróze sfuzbowe krajowe na kwotę I.289,00 zł

- ubezpieczenia sprzętu na kwotę 81.00 zł

- prowizje baŃowe na kwotę 7,437,00 zł

- odpis na ZFSS na kwotę 2,99O.O0 zł.

W 2008 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Starej Btotnicy uzyskała przychody

własne:

- z wynajmu sali w kwocie 2.900,00 zł

.zkapita|izacji odsetek na rachunku bankowym na koniec roku 5.28 zł.

- z tytufu odszkodowania zubezpieczenia - 150,00 zł

Srodki te wykorzystano na działa\noŚć biblioteki w kwocie 2.26821 zł', pozostał'e

Środki tj,790,24 złpozostały 66 1alykorzystania w 2009 roku.

W dniu f4 częrwca 2008 roku zostaŁa zawatta umow-a nr BN/l0086i08t,v

pomiędzy BibliotekąNarodowąw Warszawie a GminnąBibliotekąPublicznąw Starej

Błotnicy dotyczącądofinansowania zadanw ramach programu operacyjnego Ministra

Kultury iDziedzictwa Narodowego .,Promocja czytelnictwa / Rozwoj księgozbiorów

bibliotek'' . Zgodnie z umową dnia 09 wrzeŚnia 2008 roku na rachunek bankowy

biblioteki wpłynęła dotacja w kwocie 7.000,00 zł zprzeznaczeniem na zak,lp nowości

wydawniczych. Środki te zostały wykorzystane w lO0 % zgodnie z umową atakŻe

zgodnie z tertninem określonym w/w umowie sporządzono raport z wykonania

zadania orazrozliczęrlre finansowe i przesłano odpowiednim władzorn.

ogółem w 2008 roku zakupiono 680 nowoŚci wydawniczychta kwotę I2.20I,86 zł

co stanowi 8,3 oń ogólnych przychodów z częgo;

- dotacja wynosiła 7.000,00 zt _ zakvpiono 411 woluminow ksiązek oraz

- Środki rt'łasne na kwotę 5.20I,86 zt _ zakupiono 269 woluminow ksiązek.

Wydatki na zakup książek w 100 % pokyĘ się z planem.



ogółem koszty na dziat'alność biblioteki w 2008 roku wyniosĘ I45.235,J0 zł co

stanowi 99 ,46 % ogólnego planu przy chodó\Ą' i \Ą' części zostaty pokryte z nadwyŻki z

roku poprzedniego.

Wszystkie zobowiązania wobec instytucji takich jak: Urząd Skarborty, ZIJ9

oraz innych kontrahęntów były płacone terminowo i na dzien 31 grudnia 2008 roku

nie pozostał'o żadnych zobowiązań wobec wierzycieli biblioteki. W 2008 roku

dokonano odpisu na zakladowy Fundusz Srł,'iadczeń Socjalnych na 3,13 pracownika w

przeliczeniu na pełny wy'miar czasu pracy w łącznej kwocie 2.990,00 zł. Kwota ta

zostaławydatkowana zgodnie z regulaminetn ZFŚS. Koszt utrzymania rachunku

bankowego wyniósł ogołern 355,00 zł. Na koniec 2008 roku pozostało na rachunku

27,30 zł do wykorzystania w roku następnym.
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