
 

 

 

Informacja 
 

o przebiegu wykonania planu finansowego 
samorządowej instytucji kultury w i półroczu 2018 r 

Biblioteka Publiczna Gminy Krzykosy 
 
 
 Na 2018 rok zaplanowane zostały dochody z tyt. dotacji podmiotowej w 
wysokości  298 500,00 zł.  
Plan oraz realizację przychodów i wydatków przedstawia poniższa tabela. 
 
 

treśc Plan wykonanie % 

Stan środków na początek okresu 100,00 256,19 
 Przychody własne 528,75 528,75 100% 

Dotacja podmiotowa 298 500,00 180 000,00 61% 

Przychody finansowe 1,00 0,43 43% 

Razem Przychody 299 029,19 180 529,18 61% 

Planowane i wykonane wydatki 
   Wynagrodzenia osobowe 

pracowników 182 064,00 96 251,44 53% 

Składki na ubezpieczenie społeczne 34 300,00 17 151,69 50% 

Składki na FP 4 613,00 980,68 22% 

Wynagrodzenie bezosobowe 4 000,00 3 964,00 99,10% 

Zakup materiałów i wyposażenia 15 729,19 15 607,58 99,23% 

Zakup pomocy naukowych i książek 8 765,00 8 600,21 98,12% 

Zakup energii 15 000,00 14 175,68 94,51% 

Zakup usług remontowych 2 000,00 1 746,45 87,33% 

Zakup Usług zdrowotnych 600,00 124,00 20,67% 

Zakup Usług pozostałych 19 091,00 12 741,46 66,74% 

Zakup Usług telekomunikacyjnych 6 000,00 2 859,88 47,67% 

Szkolenia pracowników 235,00 235,00 100% 

Podróże służbowe  krajowe 800,00 753,60 94,20% 

Różne opłaty i składki 200,00 
 

0,00% 

Odpis na ZFŚS 5 632,00 4 224,00 75% 

Razem Koszty 299 029,19 179 415,67 60% 

Stan środków na koniec okresu 
sprawozdawczego 50,00 1 369,70 

  
 
  
PRZYCHODY 
 
Otrzymana dotacja podmiotowa z budżetu gminy wyniosła 180 000,00 zł. 



 

 

Przychody własne to – odszkodowanie z ubezpieczenia 528,75zł przychody 
finansowe -odsetki z rachunku bankowego-0,43 zł 

 
WYDATKI 
 
Wydatki w   I półroczu 2018 r.  zostały wykonane 60%.  Na planowane 
 299 029,19 zł wydatkowano 179 415,61 zł.  
 
W tym: 
- wydatki sfinansowane dotacją podmiotową z budżetu JST wynoszą 
179 415,67 zł 
 
 
Struktura wydatków przedstawia się następująco: 

 
I. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń obejmują wynagrodzenia 
osobowe, składki ZUS i FP. Na zatrudnionych 6 osób tj. 4,25 etatu 
zaplanowano kwotę 220 977,00 zł, wydatkowano 114 383,81 zł  tj 52% planu 
Na  ZFŚS dokonano odpisu w ustawowej wysokości tj 75 % jest to kwota 
4 224,00zł Natomiast na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano kwotę                                                                                                                                                                   
4 000,00zł i wydano 3964,00. tj 99,1% planu 
 
 
II. Materiały i wyposażenie:  
Na zakup materiałów zaplanowano kwotę 15 729,19 zł  a wydano 15 607,58 zł 
tj. 99,23% planu , w tym:  
- prenumerata czasopism( roczna )                                    1986,74 zł 
- wyposażenie razem :              -                                        7 799,39 zł     
    W tym   -  zestaw komputerowy S-ek - 4533,41zł  
                  - komputer do Pięczkowa -1559,64 
                  - szachy - 928,00zł 
                  - czajnik karta pamięci  -142,90 
                  - stelarz, blaty ,kołatki -635,44 zł 
                      
- książki na nagrody                                                       443,55 zł  
- mat biurowe                                                                       3 056,86 zł 
- materiały do   remontu                                                          202,99 zł 
- środki czystości                                                                1806,05 zł 
- znaczki pocztowe                                                                  312,00 zł 
 

III. Pomoce naukowe,  dydaktyczne i książki:  
Na pomoce dydaktyczne zaplanowano kwotę 8 765,00 zł wydatkowano  
8 600,21 zł tj.98,12% planu. Są to książki do wszystkich punktów 
bibliotecznych. 
 
Zakup energii: 
 



 

 

Wydatki na zakup energii zrealizowano w wys. 14175,68 zł tj. 94,51% w 
stosunku do 15 000,00 zł planowanych  
Zakup gazu do ogrzewania biblioteki w Sulęcinku  kosztował 2 625,92 zł 
Do biblioteki w Krzykosach  3 561,59 zł ,do biblioteki w Pięczkowie  5450,57 zł 
Zakup energii Krzykosy     -1030,99 zł 
                      Pięczkowo    -783,36 zł 
                      Sulęcinek      -670,60 zł 
Zakup wody Krzykosy           -16,78 zł 
                   Pięczkowo          - 2,78 zł 
                   Sulęcinek           -33,09 zł 
 
Zakup usług pozostałych: 
 
Na usługi pozostałe zaplanowano kwotę 19 091 zł, wydatkowano 12 741,46 zł 
tj. 66,74 % planu.  
W tym: 
- najem lokali  2400,00 zł,  
- prowizje i eksploatacja systemu bankowego     817,00 zł  
- konserwacja windy       700,00 zł 
- opłata abonamentowa( w tym program Sowa ) 942,00 zł 
-opracowanie broszury –Historia Gminy i prelekcja historyczna 700,00 zł    
-spektakle teatralne dla dzieci 2 100,00 zł              
- monitoring 713,40 zł    
- wywóz śmieci ( ZYS ) 158,76 zł 
- usługi remontowe 329,30 zł 
- przewóz dzieci na wierszowanie skrzatów  -594,00 zł 
- usługa inspektora (RODO)  615,00 zł 
- noc bibliotek-532,00 zł 
- usługa cateringowa „Dzień działacza kultury”   -2140,00 zł 
 
     

Ponadto na usługi telekomunikacyjne  wydatkowano 2 859,88 zł zł na 
szkolenia pracowników wydano 235,00 zł, natomiast na podróże służbowe 
753,60 zł. Na usługi zdrowotne wydatkowano 124,00 zł.  
 
Na dzień 30 czerwca 2018 r. nie występują należności wymagalne i 
niewymagalne. Zobowiązania wymagalne nie występują, natomiast  
zobowiązania niewymagalne wynoszą 413,98 zł i wynikają z faktur, których 
termin płatności jeszcze nie upłynął. 
 
Wydatki były dokonywane w sposób oszczędny i racjonalny, a realizacja planu 
finansowego przebiegała prawidłowo. 
 
        Dyrektor 
        (-) Alicja Golińska 
        
Krzykosy dnia 16-07-2018 
 


