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Informacja 
o przebiegu wykonania planu finansowego 

samorządowej instytucji kultury w 2017 roku 
Biblioteka Publiczna Gminy Krzykosy  

 
 
Biblioteka Publiczna Gminy Krzykosy finansowana jest zasadniczo w 100 % z 
budżetu gminy. Na 2017 rok zaplanowane zostały dochody z tyt. dotacji 
podmiotowej w wysokości  268 000,00 zł. oraz dotację celową  na ocieplenie i 
elewację budynku w kwocie 37 700,00 zł i dotację celowa  na realizację 
projektu ”Przebudowa i wyposażenie filii bibliotecznej w Pięczkowie z 
uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych” 52 300,00zł. W pierwszym 
półroczu wykonano wydatki w wysokości 51 % zaplanowanych dochodów. 
  
Plan oraz realizację przychodów i wydatków przedstawia poniższa tabela. 
 

treśc Plan wykonanie % 

Stan środków na początek okresu 118,50 171,19 
Dotacja podmiotowa 268 000,00 149 000,00 55,01 
Dotacja celowa(docieplenie bud.) 37 700,00 37 000,00 98,14 
Dotacja celowa(realizacja projektu)  52 300,00 
Przychody finansowe 1,00 0,61 61,00 

Razem Przychody 358  001,00 186 000,61 51,95 
Planowane i wykonane koszty 
Wynagrodzenia osobowe pracowników 170 400,00 80 945,21 47,50 
Składki na ubezpieczenie społeczne 30 820,00 14 522,12 47,11 
Składki na FP 1 000,00 511,85 51,18 
Wynagrodzenie bezosobowe 5 000,00 2 550,00 51,00 
Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 4486,95 89,73 

Zakup pomocy naukowych i książek 8 001,00 5651,03 70,63 
Zakup energii 15 000,00 14152,30 94,34 
Zakup Usług zdrowotnych 400,00 50,00 12,50 
Zakup Usług pozostałych 19 205,00 14 288,82 74,40 
Zakup Usług telekomunikacyjnych 6 000,00  3 460,54 57,67 
Szkolenia pracowników 1 400,00 1 40,00 100,00 
Podróże służbowe  krajowe 1 000,00 949,30 94,93 
Różne opłaty i składki 500,00 
Odpis na ZFŚS 4 675,00 3 510,00 75,08 

Wydatki inwestycyjne 90 000,00  36 122,78  40,13 

Razem Koszty 358 001,00 182 600,90 51,00 

Stan środków na koniec okresu 
sprawozdawczego 3 399,71 
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PRZYCHODY 
 
Przychody w I półroczu  2017 r. zostały zrealizowane w wysokości186 000,61  
złotych   tj.  51,95% planu. Otrzymana dotacja podmiotowa z budżetu gminy 
wyniosła 149 000,00zł.Dotacja celowa to kwota 37 000,00zł na dokończenie  
projektu „Przebudowa i wyposażenie filii bibliotecznej w Pięczkowie „ 
Uzyskano również przychody finansowe w wysokości 0,61 zł.  
. 

 
 

WYDATKI 
 
Wydatki w   I półroczu 2017r.  zostały wykonane w 51,00%.  Na planowane 
358 000,00 zł wydatkowano 182 600,90 zł.  
 
W tym: 
- wydatki sfinansowane dotacją podmiotową z budżetu JST-149 000,00zł 
-wydatki inwestycyjne 36 122,78 zł 
   
Struktura wydatków przedstawia się następująco: 

 
I. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń obejmują wynagrodzenia osobowe, 
pochodne od wynagrodzeń, oraz odpisy na ZFŚS. Na zatrudnionych 6 osób tj. 
3,75 etatu zaplanowano kwotę 206 895,00 zł, wydatkowano 99 489,18 zł  tj. 
48,08%. Natomiast na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano 5000,00zł i 
wydano 2 550,00zł. T.j 51 % planu 
 
 
II. Materiały i wyposażenie: 
Na zakup materiałów zaplanowano kwotę  5 000,00 zł., wydatkowano 4 486,95 
zł tj. 89,73% planu , w tym:  
- prenumerata czasopism( roczna)  1017,60zł 
- drobne wyposażenie  684,90zł             
- książki na nagrody    65,88zł  
- materiały biurowe, tonery 604,40zł 
- pieczątki   178,00zł 
- materiały do   remontu ( lampy)  1586,40zł 
- środki czystości 278,99zł 
- pozostałe ( woda)  70,78zł    
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III. Pomoce naukowe,  dydaktyczne i książki:  
Na pomoce dydaktyczne zaplanowano kwotę 8 000,00zł wydatkowano 5651,03 
zł tj. 70,63% planu. Środki zostały przeznaczone na zakup książek celem 
zwiększenia zbiorów bibliotecznych. 
 
IV. Zakup energii: 
Wydatki na zakup energii zrealizowano w wys. 14 152,30 zł tj. 94,34% w 
stosunku do 15 000,00 zł planowanych.(1 620,00zł to faktury zapłacone 09-01-
2017 r  
 
V. Zakup usług pozostałych: 
Na usługi pozostałe zaplanowano kwotę 19 205,00 zł, wydatkowano 14 288,82  
zł tj. 74,40% planu. 
W tym: 
- najem lokali   5200,00 zł,  
- prowizje i eksploatacja systemu      1 195,00zł  
- opłata abonamentowa( w tym Sowa ) 830,51 zł 
- spotkania autorskie    2 500,00zł 
-  usługi pocztowe      400,00zł 
- wykonanie pieczątek  105,01zł 
- środki  żywności     267,35zł 
- badanie windy      280,00zł                
- monitoring       510,45zł    
- wywóz śmieci ( ZYS)      95,00 zł 
-usługi naprawcze sprzętu komp   2009,50 zł  
-przeglądy( gaśnice inst .gaz)     896,00 zł   
  
     
Ponadto na usługi telefoniczne wydatkowano 3 460,54 na szkolenia 
pracowników wydano 1400,00 zł, natomiast na podróże służbowe 949,30 zł w 
tym również koszty delegacji związane z rozbudową biblioteki. Na usługi 
zdrowotne wydatkowano 50,00 zł, zł.  
 
Wydatki inwestycyjne – w Pierwszym  półroczu 2017 r realizowano ciąg dalszy 
zadania pn. „Przebudowa i wyposażenie filii bibliotecznej w Pięczkowie z 
uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych”. Z dotacji na inwestycje z 
budżetu Gminy Krzykosy wydano 36 122,78 zł. 
Wykonano elewację budynku za 26 530,61zł 
Utwardzenie terenu kosztowało 3 809,94 zł 
Zainstalowano alarm za 3 937,23 zł 
Instalacja drabiny  na budynku kosztowała 984,00zł 
Pełnienie nadzoru i kontrola budowy to koszt 861,00 zł  
 
Na dzień 30 czerwca 2017r nie występują należności wymagalne i 
niewymagalne. Zobowiązania wymagalne nie występują, natomiast  
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zobowiązania niewymagalne wynoszą 291,09 zł i wynikają z faktur, których 
termin płatności jeszcze nie upłynął. 
 

 
 
Dyrektor Biblioteki 

 
         (-) Alicja Golińska 
 
Krzykosy dnia 31-07-2017 
 
          
 


