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. spr'wozd'nie fin.nsowe z $Tkon'nia p|anu finansowego za I pólrocze
. 2008roku

Bibliotek Publicaa w Kałuszynie prowadzi swoją działalność w oparciu o
dotacj€ podmiotową otŹymaną z budżetu 8miny.
Ponadto dodatkowo Biblioteka pozyskał& ś.odki : nagrodę z Powiatowe8o Bium
Pracx wpłaty za usługi GcI i ksiązki otrzymane w daŹe'

Planowme przychody finansowe m 2008 rok w},noszą 222.300,00 zł
fostały zrealizowan€ w kwoc|e |21'593 93ń rj' 54,69 % w stosunku do
przychodów planowanych 

' 
koszty uealimwano w wysokości l l8'419,o8zł' , tj'

53,26 % w stosuoku doplmowmych.

Na \łYkonanie pżychodów B;blioteki Publicznej złoż!'ły się wpływy w nizej
xynienionych kwotach ' /tabela N! 1/

Lp. Ptd

1 Dotacja z budxtu sminy 217.000,00 I t7.000,00 5391
2 5.300,00 4.562,49 86,08

- na$oda z Powiatowe8o
Biura Pracy

2.000,00 2.000,00 t00,00

ksiązki otrzymale w ddze 800,00 7J6,00 92,00
.wpłaty za usluei GCI 2.500.00 t.826,49 '/3,05
. odsetki od środków na 3 t ,44

oeó|em: 222.300,00 121.593,93 54,69

Pllnowde rozchody roku 2008 syloszą222'300,002ł' i zostały frealizowane w
wyśokości 1 l 8'4 ] 9'082ł. ' 

co stanowi 53.26 % kosaów p]anowanych.
Na działalność Biblioleki składają się koszly wynagrodzeń oraz obowiązkowych
świadczeń na Źecf Facowników / składki na Ltb€zpieczenie społecae 

'iundusz Pracy 
' 
odpisy !a zakłado$y Fundusz swiadcreń socjalnych/ 

'wynagrodzenia dla zaaudnionych na podśawie umów cywilno'prawnych'
Równocześn;e ponoszone sąkosziy związane zprowadzonądziałalnościątj'
zkup prasy , książ€k oEz bieżąca eksploatacja pomieszczeń i urfądzeli - opłaty
za eneraię elektryczna 

' 
ciep]ną. zakup środków czystości ' materiałów

paliemiczych i wlposafenia.
szczegółowy pod'ał poszczególnych kosŹów prcrentuje pon iższe Zstawienie:



TabelaNr 2
Lp.

l . Wvnasrodzenie osobowe l14.00ą00 ó0.8ó6'98 53,39
t02.000,00 52'80ó,98

- nagrcda ncaa i z okazji Dnia r2.000,00 8.060,00 67,t6

składki na ubEpi€czenie 20.000,00 '10.434,42

Sldadki na Fundusz Pracy 3.r00,00 t.59t,83 srp4

fglicztn€ do lrYnagrodzeń
8.,{00,00 4.200,00 50,00

' ŚpŹątanie pońiesfceń 8.400,00 4.200,00 50,00

3.700,00 2.800,00 15,61

Różne opl'tv i sk|adki 1.000,00 921,50 92.I5
. rcńDdrcja 2 ubezpieczenie

kięgofbio!ów o@ oplary.

1.000,00 921,50 s2,15

Enersia r7,000,00 7.527,97 44,28
3.500,00 l .8ó9,33 53,40

500,00 63,09 12,61
l].000,00 5.595,55 41,04

Usluei | 1.400,00 6.215,61 s5,04

.mÓntaż i konńguacja sieci
kompulelow€j' konsMacja

1.400,00 3 288'ó2 96.72

' ni*zyŚtości stale i plynńc L 000,00 I38,33 13,E3
. usługi lelekomunikacyjne 3 000,00 l '970'8ó 65'ó9

i500,00 712,00 48,80
500,00 t45,80 29,16

ś7|^ on]elń(oMiLól' 2.000.00
MaterialY i \rYDos!żenia r7.000,00 9.r69,30
. nateialy biuowe' żkupy i5 000,00 8'6q9'6ó

r.000,00 46,96
młer]aly do biezący(h nJprJw 1.000,00

Prasa i  zbiorv bibl iotccTne 2r.300,00 9'580'ó l Ą1,97
r5 000,00 7.236,04



800,00 716,00 92,00
-zbiory specjalne/ksidi prtly/ r.000,00 95,40 9,54

4.500,00 L5l l , r7 33,62
500,00 236,80 47,36

4.900,00 4.814,06 98,24
' im€ (ksiązki fu mgrcdy ,

okulłóq orgmizowmle

4814,06 94,24

ogóIem: 222.300,00 rr8,419,08 53,26

Na 30.06.2008 roku zobowiązania \łynikając€ z biezącej dfiałalności Bibliotek
wynoszŁ4ol ,82zł',składają się na nie bieżące' lgótkotenninowe abowiązania z
q4ufu dostaw i usług w ramach powadzon€j działalności tj.za wodę i
nie.zystości pł}'nne32'31z}'rozmovy telefoniczne.8s 

'40zł'ańykuły 
spożywcze.

234,l tzł' €zasopisna 50'002ł.

ste środków fi.a!śolł]ch na racbunku bieŹącym Bib]ioreki Publicznej w
Kałuszynie na 30.06'2008r. wynosi 4.493' l9zł' , a na rachunku zakładowego
funduszu świadczeń socjalny.h- 2.25,1,06zł.

Łączna wańość majątku Bibljoteki Publicznej wynosi
- środki trwałe brutto - 47D'994'|2zł'
" pozostałe środki trwałe w |.Ż'Ńafiu. 5l'56z.26a
. wartości niematerialne ipraMe ' 2'600'002ł'
- zbiory biblioteczne - 173 750,2921

698.946,61d z czeEo:


