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Sprawozdanie z wykonania planu finansowego 

Gminnej Biblioteki Publicznej w Gzach 

za rok 2015 

PRZYCHODY 

Plan - 106.589,63 zł Wykonanie -101.603,43 zł 

W budżecie gminy na rok 2015 dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Gzach zaplanowano dotację 
w kwocie 100.000,00 zł. Wykonanie zaś wyniosło 94.664,91 zł. W ciągu roku pozyskano dotację 
z Biblioteki Narodowej w wysokości 4.500,00 zł na zakup nowości wydawniczych oraz dotację 
z programu "Orange dla bibliotek" na wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego przez 
udostępnienie bibliotekom gminnym nowych technologii komunikacyjnych i promocję ich 
wykorzystania - 553 ,16 na. Odsetki na rachunku bankowym wyniosły 17,99 zł . Zryczałtowane 
wynagrodzenie płatnika składek z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu 
państwa -13,00 zł. Przychody z tytułu zwrotu wydatków pracownika zatrudnionego przy udziale 
środków z Powiatowego Urzędu Pracy za rok 2014 otrzymane w roku 2015 w kwocie 1.536,47 zł. 
Otrzymano również w darze książki w kwocie 317,90 zł. 

KOSZTY 

Plan -106.589,63 zł Wykonanie - 101.572,44 zł 

Koszty związane z funkcjonowaniem biblioteki dotyczyły: 

• 	 wynagrodzenia zatrudnionych pracowników 65.307,38 zł, 

• 	 ubezpieczenie i inne świadczenia - 17.363,85 zł, w tym: 

- pochodne od wynagrodzeń - 12.700.68 zł, 


- odpis na ZFŚŚ - 3.783,17 zł, 

- okresowe badania pracowników oraz szkolenia - 880,00 zł , 


zużycie materiałów i energia - 15 .855 ,94 zł, w tym: 
- zakup książek - 10.500,00 zł, z dotacji budżetu gminy 6.000,00 zł i dotacji biblioteki 
narodowej 4.5000,00 zł, 
- otrzymane książki w darze - 317,90 zł, 
- prenumeraty czasopism - 840,99 zł , 

- materiały biurowe i artykuły przemysłowe na realizację warsztatów dla dzieci 
2.108,86 zł, 


- wyposażenie - 1.798,35 zł, 


- pozostałe - 289,84 zł, 


usługi obce - 2.694,69 zł, w tym: 

- usługi telekomunikacyjne i dostęp do sieci Internet - 2.053,63 zł , 


- miesięczne opłaty za abonament za korzystanie z programów - 628,06 zł, 


- opłaty pocztowe - 13,00 zł, 


pozostałe koszty rodzajowe - 350,58zł, 


- podróże służbowe i ubezpieczenie mienia - 350,58 zł. 


http:12.700.68


Ze sporządzonego rachunku zysków i strat na dzień 31 grudnia 2015 roku wynika, iż Gminna 
Biblioteka zamknęła się zyskiem w wysokości 30,99 zł. Należności vvymagalne i niewymagalne 
oraz zobowiązania wymagalne nie \V)'stąpiły. Stan środków na koniec 20 15r. na rachunku jednostki 
wynosił 5.366,08 zł, z czego 5.335,09 zł to zobowiązanie niewymagalne wobec budżetu gminy. 

Zestawienie przychodów i kosztów na dzień 31 grudnia 2015 roku przedstawia tabela: 

Lp. Treść Plan Wykonanie 

PRZYCHODY 

1. Dotacje otrzymane z budżetu gminy 100.000,00 94.664.91 

2. Dotacje otrzymane z innych źródeł 
Dotacja z Fundacji Orang e 
Dotacja Biblioteki Narodowej 

553,16 
4.500,00 

553,16 
4.500,00 

~ 
3. Odsetki od rachunku bankowego 0,00 17,99 

4. Pozostałe przychody 1.536,47 1.867,37 

Razem 106.589,63 101.603,43 

5. Stan środków na początek roku 01.01.2014 0,00 4.006,03 

Ogółem 106.589,63 105 .609,46 

KOSZTY 

l. Wynagrodzenia 68.700,00 65 .307,38 

2. Ubezpieczenia i inne świadczenia 18.436,47 17.363,85 

3. Zużycie materiałów i energia 16.100,00 15 .855,94 

4. Usługi obce 2.953 ,16 2.694,69 

5. Pozostałe koszty rodzajowe 400,00 350,58 

Ogółem 106.589,63 101.572,44 

Stan środków na 31.12.2014 r. 0,00 5.366,08 

Ogółem 106.589,63 106.938,52 

l. 
Zobowiązania niewymagalne z BZ na 
dzień 31.12.20 14r. 

- 5.335,09 

2. Zobowiązanie niewymagalne z BO - 4.006,03 

3. Zobowiązanie wymagalne - 0,00 

4. Należności na dzień 31.12.20 15r. - 0,00 



• •... 

... Gminna Biblioteka Publiczna w Gzach posiada Filię biblioteczną w Skaszewie Włościańskim . 
Księgozbiór bibliotek na koniec 2015 r. Liczył 19.016 szt. woluminów. 

W b· .roz IClU na 'lposzczego ne typy Iteratury dprze stawIa SIę następująco: 

Lp. Typ literatury GBPw Gzach Filia w Skaszewie Razem 

1 Literatura piękna dla dzieci 3.062 2.147 5.209 

2 Literatura piękna dla dorosłych 5.900 3.559 9.459 

3 Literatura popularnonaukowa 3.043 1.305 4.348 

Ogółem 12.005 7.011 19.016 

W ciągu roku przybyło 593 woluminów, z czego 386 dla GBP w Gzach i 207 dla Filii 
w Skaszewie. Ze środków własnych zakupiono 284 książki , 260 ze środków finansowych 
Biblioteki Narodowej. W darze otrzymaliśmy 49 książek o wartości 317,90 zł. od Pułtuskiej 
Biblioteki Publicznej im. 1. Lelewela oraz od prywatnego darczyńcy. 

W 2015 r. usunięto z księgozbioru 712 książek. Były to selekcje książek zniszczonych 
i zdezaktualizowanych. 

W 2015 r. zarejestrowaliśmy 296 czytelników, z czego w GBP 202, w Filii 94. 
W 2014r. wypożyczyliśmy naszym czytelnikom 4780 książek, z czego 3820 w GBP i 960 w Filii. 
Zamawiamy w prenumeracie 6 tytułów czasopism, z czego 5 dla GBP, a 3 dla Filii . 

Współpracujemy ze szkołami i instytucjami będącymi na terenie naszej gminy. Czytelnicy 
mogą korzystać z 3 komputerów i bezpłatnego dostępu do sieci Internet. Lokal w GBP 
przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych. W pracy codziennej urządzamy wystawki 
książek związane z rocznicami sławnych ludzi i pisarzy. 

W czasie ferii zimowych organizowane były spektakle teatralne dla naj młodszych 
czytelników. Podczas wakacji biblioteka zorganizowała warsztaty taneczne dla dzieci, wycieczki 
przyrodnicze, wyjazdy do kina. 

Biblioteka bierze czynny udział w organizowaniu spotkań dla seniorów. W 2015r. 
zorganizowaliśmy wspólnie z GOPS spotkanie wielkanocne oraz wigilię dla członków Klubu 
Seniora "Druga Młodość", kombatantów i osób samotnych. 




