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SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Gminnej Biblioteki Publicznej w Kiełczygłowie
ZA 2009 ROK
w złotych i groszach

Lp.

Wyszczególnienie

Plan po zmianach
na 31.12.2009 r.

Wykonanie
na 31.12.2009 r.
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I

PRZYCHODY OGÓŁEM

1

Przychody ze sprzedaży usług

2

Dotacja z budżetu

3

Pozostałe przychody

II

KOSZTY

1

Amortyzacja

2

Zużycie materiałów i energii

3

Usługi obce

4
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30 084,37
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Podatki i opłaty

0,00

0,00

5

Wynagrodzenia

93 820,00

93 818,28

6

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

16 411,68

16 403,28

7

Pozostałe koszty

622,00

621,97

III WYNIK FINANSOWY

0,00

2 717,31

IV NALEŻNOŚCI OGÓŁEM

0,00

1 497,84

- w tym należności wymagalne

0,00

0,00

ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM

0,00

3 370,20

- w tym zobowiązania wymagalne

0,00

0,00

V

CZĘŚĆ OPISOWA
Gminna Biblioteka Publiczna w Kiełczygłowie w 2009 roku uzyskała przychody w wysokości
142.854,93 zł. Na tę kwotę składają sie; dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Kiełczygłów – 124.976,29 zł,
dotacja z Ministerstwa Kultury – 2.900,00 zł oraz przychody ze sprzedaży usług – 14.978,64 zł (organizacja
warsztatów plastyczno – malarskich oraz konkursów związanych z czytelnictwem i zajęciami plastycznymi w
ramach PPWOW).
GBP w Kiełczygłowie w okresie od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. poniosła koszty w wysokości
140.137,62 zł. Na koszty te składają się wynagrodzenia 93.818,28 zł i pochodne od wynagrodzeń pracowników
GBP 16.403,28 (w tym umowy – zlecenia i świadczenia urlopowe). Poza tym wydatkowano środki na zakup
węgla (6870,00 zł), książek do GBP i filii bibliotecznych (6905,72), materiałów biurowych, chemicznych i innych
(2476,24 zł), zakup wyposażenia – mebli, krzeseł, taboretów (4125,99 zł), opłaty za internet, RTV i odbitki
(1624,78 zł), ubezpieczenie komputerów (290,00 zł), ubezpieczenie uczestników wycieczek (332,00 zł), usługi
transportowe – wycieczki (952,30 zł), bilety wstępu (139,00 zł), usługi gastronomiczne i art. spożywcze (1167,80
zł), zakup nagród konkursowych (2692,80 zł), zakup materiałów na warsztaty malarskie (1929,10 zł).
Amortyzacja środków trwałych to kwota 410,33 zł.
Oprócz kosztów bieżących GBP ponosła wydatek na zakup pieca c.o. w wysokości 5000,00 zł jako podwyższenie
wartości środka trwałego.
GBP w Kiełczygłowie zakończyła 2009 rok wynikiem dodatnim w wysokości 2.717,31 zł.
GBP w Kiełczygłowie na dzień 31.12.2009 r. posiadała zobowiązania w wysokości 3370,20 za
niezapłacone meble oraz należności w kwocie 1497,84 za świadczone usługi.
GBP na koniec 2009 r. nie posiadała żadnych wymagalnych zobowiązań i należności.

