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Wójta Gminy Gzy 
z dnia 27 marca 20 17r. 

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego 

Gminnej Biblioteki Publicznej w Gzach 

za 2016r. 

PRZYCHODY 

-Plan 108.200,00 li Wykonanie -103.425,70 li 

W budżecie gminy na rok 2016 dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Gzach zaplanowano dotację 
w kwocie 104.200,00 zl. Wykonanie tej dotacji zaś wyniosło 99.310,84 zł. W ciągu roku pozyskano 
dotację z Biblioteki Narodowej w wysokości 4.000,00 zł na zakup nowości wydawniczych. Odsetki 
na rachunku bankowym wyniosły 20,86 zł. Zryczahowane wynagrodzenie płatnika składek z tytułu 
terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa - 14,00 zł. Otrzymano również 
w darze książki w kwocie 80,00 zł. 

KOSZTY 

Plan -108.200,00 zl Wykonanie - 103.421,83 li 

Koszty związane z funkcjonowaniem biblioteki dotyczyły: 
• wynagrodzenia zatrudnionych pracowników 70.309,08 zł, 
• ubezpieczenie i inne świadczenia - 15.339,96 zł, w tym: 


- pochodne od wynagrodzeń - 12.878,62 zł, 

- odpis na ZFŚŚ - 2.461,34 zł, 

• zużycie materiałów i energia - 14.050,29 zł, w tym: 
- zakup książek - 9.500,00 zl, z dotacji budżetu gminy 5.500,00 zł i dotacji biblioteki 

narodowej 4.000,00 zł, 
- otrzymane książki w darze - 80,00 zł, 
- prenumeraty czasopism - 724,62 zł, 
- materiały biurowe i artykuły przemysłowe na realizację warsztatów dla dzieci -

2.420,15 zł, 
- wyposażenie - 1.325,52 zł, 

• usługi obce - 3.601,34 zł, w tym: 
- usługi telekomunikacyjne i dostęp do sieci Internet - 1.852,68 zł, 
- miesięczne opłaty za abonament za korzystanie z programów i inne - 691,44 zł, 
- remonty - 1.000,00 zł 
- opłaty pocztowe i bankowe - 57,22 zł, 

• pozostałe koszty rodzajowe - 121,16 zl, 
- podróże służbowe i ubezpieczenie mienia - 121, ł6 zl. 

Ze sporządzonego rachunku zysków i strat na dzień 31 grudnia 2016 roku wynika, iż Gminna 
Biblioteka zamknęła się zyskiem w wysokości 3,87 zl. Należności wymagalne oraz zobowiązania 
wymagalne nie wystąpiły. Stan środków na koniec 2016r. na rachunku jednostki wynosił 
4.384,02 zł, należności niewymagalne - 540,00 i zobowiązanie niewymagalne wobec budżetu 
gminy - 4.889,16 zl. 
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Zestawienie przychodów i kosztów na dzień 31 grudnja 2016 roku przedstawia tabela: 

30,99 

Ogółem 108.200,00 108.791,78 

KOSZTY 

I. Wynagrodzenia 71.920,00 70.309,08 

2. Ubezpieczenia i inne świadczenia 16.317,00 15.339,96 

3. Zużycie materiałów i energia 15.669,00 14.050,29 

4. Usługi obce 3.844,00 3.601,34 

5. Pozostałe koszty rodzajowe 450,00 121,16 

Ogółem \08.200,00 \03.421,83 

Stan środków na 31.12.2016 r. 0,00 4.384,02 

Ogółem 108.200,00 107.805,85 

I. 
Zobowiązania niewymagalne z BZ na 

4.889,16
dzień 31.12.2016r. 

2. Zobowiązanie niewymagalne z BO 5.335,09 

3. Zobowiązanie wymagalne 0,00 

4. 
Należności niewymagalne na dzień 

540,00
31.12.2016r. 

Lp. Treść Plan Wykonanie 

PRZYCHODY 

I. Dotacje otrzymane z budżetu gminy 104.200,00 99.310,84 

2. Dotacje otrzymane z innych źródeł 
Dotacja Biblioteki Narodowej 4.000,00 4.000,00 

3. Odsetki od rachunku bankowego 0,00 20,86 

4. Pozostałe przychody 0,00 94,00 

Razem 108.200,00 103.425,70 

Stan środków na początek roku 01.01.2016 0,00 5.366,08 

5. - w tym zysk z 201 05r. (przychody własne 
instytucji kultury) 
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Gminna Biblioteka Publiczna w Gzach posiada Filię biblioteczną w Skaszewie Włościańskim. 
Księgozbiór bibliotek na koniec 2016 r. liczył 19.017 woluminów. 

W rozbiciu na poszczególne typy literatury przedstawia się następująco: 

Lp. Typ literatury GBP Filia Razem 

Literatura piękna dla dzieci 2.823 2.234 5.057 

2 Literatura piękna dla dorosłych 6.023 3.617 9.640 

3 Literatura popularnonaukowa 3.017 1.303 4.320 

Ogółem 11.863 7.154 19.017 

W ciągu roku biblioteka zakupiła 461 książek. z czego 290 dla GBP w Gzach i 171 dla Filii 
w Skaszewie. Ze środków własnych zakupiono 270 książek, 189 z dotacji Biblioteki Narodowej. 
W darze otrzymaliśmy 2 książki o wartości 80,00z!. z Puhuskiej Biblioteki Publicznej 
im. J. Lelewela. 

W 2016r. usunięto z księgozbioru 460 książek wartości - 1.731,54 zł, były to książki 
zniszczone i zdezaktualizowane. 

W 2016r. zarejestrowaliśmy 311 czytelników, z czego 216 w GBP w Gzach i 95 w Filii. 

W 2016r. wypożyczyliśmy czytelnikom 4593 książki, z czego 3631 w GBP w Gzach, oraz 962 

w Filii. Zamawiamy w prenumeracie 5 tytułów czasopism, z czego 3 dla GBP w Gzach i 2 dla Filii. 
Czytelnicy mogą korzystać z 2 komputerów i bezpłatnego Internetu. Lokal przystosowany 

jest dla osób niepełnosprawnych. W pracy codziennej urządzamy wystawki książek związane 
z rocznicami sławnych ludzi i pisarzy oraz organizujemy konkursy dla dzieci i młodzieży. 
Współpracujemy ze szkołami, instytucjami i stowarzyszeniami funkcjonującymi na terenie naszej 
gmmy. 

Podczas wakacji biblioteka zorganizowała warsztaty taneczne dla dzieci i młodzieży, 
wycieczki przyrodnicze oraz warsztaty plastyczne. Biblioteka bierze również czynny udział 
w organizowaniu spotkań dla seniorów np. wigilia dla kombatantów i osób samotnych. 

WÓJT 




