
Informacja 
o przebiegu wykonania planu finansowego 

 Biblioteki Publicznej Gminy Krzykosy w I półroczu 2010 roku 
 

 
 
Biblioteka Publiczna Gminy Krzykosy finansowana jest w 100 % z budżetu 
gminy. Na 2010rok zaplanowane zostały dochody z tyt. dotacji w wysokości 
208.000 zł. W tej samej wysokości zaplanowano wydatki na 2010 rok.  
Realizację przychodów i wydatków przedstawia poniższa tabela. 
 

      

treść plan wykonanie 

Stan środków na początku roku 255,50 255,50 
dotacja z budżetu gminy 208 000,00 96 500,00 
dotacja z budżetu państwa 0,00 0,00 
dochody własne 0 4,37 
Razem 208 255,50 96.759,87 
Wynagrodzenia osobowe pracowników 136 000,00 62 365,04 
Składki na ubezpieczenia społeczne 21 700,00 8 898,94 
Składki na Fundusz Pracy 3 310,00 1 260,35 
Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 1 508,00 
Zakup materiałów i wyposażenia 4 766,00 1 633,82 

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 8 000,00 4 017,99 
Zakup energii 6 600,00 5 039,98 
Zakup usług remontowych 2000 0 
Zakup usług zdrowotnych 350 0 
Zakup usług pozostałych 8 600,00 5 573,80 
Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 050,00 424,29 
Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych 2 200,00 969,32 

Szkolenia pracowników niebędących członkami 
korpusu służby cywilnej 500 40 

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu 
drukarskiego  200 35,99 
Zakup akcesoriów komputerowych 1 000,00 1 120,85 
Podróże służbowe krajowe 1 000,00 408,1 
Różne opłaty i składki 3 300,00 0,00 

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 424,00 3 241,80 
Razem wydatki 208 000,00 96 538,27 

Stan środków obrotowych na koniec okresu 
sprawozdawczego 255,50 221,60 

 



Przychody w I półroczu 2010r. zostały zrealizowane w 46,46%. Otrzymana 
dotacja z budżetu gminy wyniosła 96.500 zł. Ponadto uzyskano dochody własne 
uzyskano w wys. 4,37 zł. 
Wydatki w okresie sprawozdawczym wykonano na kwotę 96.538,27 zł, tj. 
46,41%. planu. W tym: 
- wydatki sfinansowane dotacją podmiotową z budżetu j.s.t. 96.500 zł, 
- wydatki sfinansowane ze środków własnych                         38,27 zł. 
 
W Bibliotece  zatrudnionych jest 6 osób na 3,75 etatu. Wydatki dotyczą 
wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz innych wydatków bieżących. 
W I półroczu 2010r. zaprenumerowano czasopisma za 357,33 zł. Za materiały 
biurowe (w tym papier ksero i akcesoria komputerowe) zapłacono 1.156,84 zł., 
a za książki na przeznaczone na nagrody w konkursach 523,49 zł.  
Ponadto za najem lokali zapłacono 2.430 zł, za spotkania autorskie 
organizowane dla dzieci zapłacono 450,00 zł, a za pozostałe usługi 2.693,80 zł. 
Za energię, gaz i wodę zapłacono 5.039,98 zł, za usługi telefoniczne 969,32 zł  
oraz za dostęp do sieci Internet 424,29 zł.  
 
Na dzień 30.06.2010r. nie wystąpiły należności wymagalne i niewymagalne. 
Zobowiązania niewymagalne wyniosły 4.723,36 zł i wynikają z faktur, których 
termin płatności jeszcze nie upłynął (118,80), składek ZUS (3.986,56) oraz 
zaliczki na podatek dochodowy od wypłaconych wynagrodzeń (618,00). 
Zobowiązania wymagalne na koniec I półrocza nie wystąpiły. 
 
Wydatki dokonywane były w sposób oszczędny i racjonalny a realizacja planu 
finansowego przebiegała prawidłowo. 
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