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I ; -: :_,~~I <~~ .~~ IZa/qcznik nr 2 --~ 
II do zarzqdzenia Nr F/N.0151-6/08 
W6jta Gminy Lubicz 

I!_ dnia 19 m~~~~~_~~ ~.~1 

Sprawozdanie na dzien 31.12.2007 r.
 
z ,yykonania planu finansowego
 

Gminnej Biblioteki Publicznejw Lubiczu
 
za 2007 rok
 

Stosownie do art. 197 pkt 2 ustawy z 30 czerwca 2005 r 0 finansach publicznych 
(Dz. U. Nr 249, poz. 2104) przedstawiam roczne sprawozdanie z wykonania planu 
finansowego Gminnej Biblioteki PubIicznej za 2007 r. 

1. Przychody: 310.584,87 
• Dotacja na dzialalnosc biblioteki 

- plan 303.573,00
 
- wykonarue 303.573,00
 

wtym:
 
- dotacja podmiotowa z budzetu Gminy 289.000,00
 
- w ramach porozurnierua Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubiczu
 

z Ministerstwem Kultury , 
- na realizacjtt programu "Upowszechniarue i promocja czyteInictwa" 14.573,00 

• Pozostale przychody 7.011,87 

wtym: 
- oplaty za \'/ypozyczanie kaset 

plan 6.000,00 
wykonanie 6.263,00 

ponadplanowe przychody 748,37
 
- odsetki od srodk6w na rachunku bankowym 444,37
 
- \\!plata za sprzedaz kaset 69,00
 
- prowizja dla platnika od nalicz. pod. doch. za 2007 r. 39,00
 
- \\!plata za sprzedaz makulatury 61,50
 
- \\!platy za koszty upomnien za przetrzymywarue ksi~zek 135,00
 



• Koszty 
Plan og6lem 310.585,00
 
\Vykonanie og6lem 310.584,87
 

- koszty wynagrodzen
 
plan 180.286,00
 
Yvykonanie 180.285,68
 
wtym:
 
Wynagrodzenia osobmve pracownik6w:
 
plan 166.693,00
 
wykonanie 166.693,08
 

Dodatkowe wynagrodzenie roczne:
 
plan 13.593,00
 
wykonanie 13.592,60
 

Na koniec okresu sprawozdawczego powsta1o zobowi'!Zanie niewymagalne na kwot{(
 
13.592,60 zl (naliczone dodatkowe wynagrodzenia roczne dla uprawnionych
 
pracownik6w za 2007 r , kt6re zostanie wyplacone wI kwartale 2008 r.).
 

- wynagrodzenie bezosobowe
 
plan 2.200,00
 
wykonanie 2.200,00
 

W zwi¢u z przeniesieniem komputer6w z filii w Zlotorii do filii w Gr~bocinie jedna
 
osoba przewiozla komputery i wyvviozla makulatur~, nast~nie dokonano podhtczenia
 
komputer6w do neostrady oraz przeniesienia bazy danych, na okres urlopu
 
pracownika jedna osoba na umow~ zlecenie zajmowala si{( wypozyczaniem ksiq.zek,
 
plyt DVD, wyrnian'l wywieszek w bibliotece oraz w zwi'lzku z przeniesieniem
 
komputer6w jedna osoba na umow~ zlecenie wykona1a podstawow'lkonfiguracj~
 

komputer6w.
 

- pochodne od wynagrodzen 
plan 35.505,00 
vvykonanie 35.504,28 ,. 

w tym:
 
skladki na ubezpieczenie spo1eczne:
 
plan 31.231,00
 
wykonanie 31.230,77
 

Na koniec okresu sprawozdawczego powsta1o zobowi'!Zanie niewymagalne na kwot{(
 
2.182,96 zl (naliczone sk1adki spo1eczne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego
 
dla uprawnionych pracownik6w za 2007 r , kt6re zostanie wyp1acone w I kwartale
 
2008 r.).
 

skladki na Fundusz Pracy:
 
plan 4.274,00
 
wykonanie 4.273,51
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Na komec okresu sprawozdawczego powstalo zobmvi31anie niewymagalne na kwot~ 

333,01 zl (naliczone skladki na fundusz pracy od dodatkowego wynagrodzema 
rocznego dla upra\vnionych pracownik6w za 2007 r , kt6re zostanie wyplacone w I 
bvartale 2008 r.). 

wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeJi 
plan 584,00 
wykonanie 583,70 
Zakupiono srodki BHP przysJugujqce pracownikom. 

- koszty amortJzacji 
plan 63.725,00 
wykonanic 63.724,08 
w tym: 
srodk6w trwalych 2.600,00 
srodk6w trwalych 0 niskiej wartoSci : 61.124,08 
- ksj~gozbioru ( zakupiono 1.590 ksiq:zek ) 26.95],71 
w ramach porozumienia Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubiczu
 
otrzymano dotacj~ na realizacj~ programu "Upowszechnianie i promocja
 
czytelnictwa" w kwocie 14.573,00 zl, za kt6re zostaly zakupiono ksi¢i
 
oraz z dotacji podrniotowej z budtetu Gminy zakupiono ksi'lZki na kwot~
 

12.278,71 zl.
 
- kaset (zakupiono 58 kaset) 10.315,95 
- pozostale srodki trwale 23.856,42 

- koszty zakupu materia lOw 
plan 8.045,00 
wykonanie 8.044,90 

Zakupiono ksiq7.ki na nagrody dia uczestnik6w konkurs6w organizowanych przez
 
biblioteki, czasopisma, druki, materialy biurowe, materialy elektryczne i inne
 
niezb~dne do przystosowama nowego pornieszczenia do prawidiowego
 
funkcjonowailla poszczeg6lnych bibliotek.
 
Na koniec okresu sprawozdawczego powstaJo zobowiqzanie niewymagalne na kwot~
 

255,04 z1. Jest to faktura za zakupione druki,kt6ra vvplyn~la w styczniu 2008 roku ..
 
i nie bylo motliwosci jej oplacenia.
 

- kosz1y uslug obcych 
plan 12.389,00 
wykonanie 12.388,06 

Oplacono uslugi: telekomunikacyjne, pocztowe, za obslug~ w zakresie BHP w 2007 
roku, za najem lokalu w Gronowie, prowizje bankowe oraz inne uslugi niezb~dne do 
prawidlowego funkcjonowania bibliotek. 

- zakup uslug dos1~pu do sieci INTERNET 
plan 2.219,00 
wykonanie 2.218,63 
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- podroi:e slui:bowe krajowe 
plan 
"Vvykonanie 

- r6ine oplaty i skladki 
plan 
w-ykoname 

Ubezpieczono mienie bibliotek w PZU rorun. 

- odpisy na ZFSS 
plan 
w-ykonanie 

Na koniec okresu sprawozdmvczego powstaiy: 
- naleznosci 0,00 21, 
- zobO'wi'tZania niewymagalne na kwot~ 16.363,61 zl, 

1.482,00 
1.481,99 

734,00 
734,00 

3.416,00 
3.415,99 

~ 



Informacje og61ne 

•	 Stan srodk6w pieni~:inych na rachunku bankowJrn na pocz~tku roku 15.480,01 

•	 Stan srodk6w pieni~i:nych na rachunku bankowym na koniec roku 17.373,81 

•	 \V 2007 roku na kwott 3.908,52 zl zakupiono materialy niezb~dne do
 
prawidlowego funkcjonowania bibliotek z zysku za 2005 f. kt6ry zostal
 
wykorzystany na dzialalnosc biezl!cl! bibliotek.
 
Ll!czne koszty na dzieii 31.12.2007 f - 314.493,39 zl.
 

1.	 Siec biblioteczna: 
- Gminna Biblioteka Publiczna w Lubiczu Dolnym 
- Filia GBP w LubicZli G6rnym 
- Filia GBP w Gr~bocinie 

- FiEa GBP w Gronowie 
- Filia GBP w Zlotorii 

2.	 Kadry: 
•	 4 praco""nik6w z wyksztalceniem wyzszym 
•	 3 pracownik6w z vvyksztalceniem srednim bibliotekarskim 

3.	 NIajqtek biblioteki: 
•	 45.334 ksiqZek 261.121,69 
• 937 kaset	 124.052,64 

4.	 Statystyka bibliotek: 
• 2.583 czytelnik6w 
•	 40.899 wypoZyczonych ksiq:zek 
• 1.620 wYPoZyczonych kaset wideo 
• 5.151 wypoZyczonych czasopism 
•	 29.993 odwiedzin czytelnik6w 
• 1.590 zakupiono novvych ksi~ek .. 

KIEROWNIK 
GmiD.nej 8iblio~ p~ 

V J... L.t''i''Y),eJ.v<. ,J-( oA'+-
mgr Maria C.zarn.ecM 

st. kustosz 
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