
  

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Oporowie przedkłada 

sprawozdanie  z   wykonania planu finansowego za 2011  r. 

 

 

 

 

I.DOCHODY  

 

Plan finansowy  Gminnej Biblioteki Publicznej w Oporowie  na rok 2011 

stanowił  kwotę   :                                                                                136.374,08 

 
 

Dochody Gminnej Biblioteki Publicznej w Oporowie w 2011 r. stanowiły kwotę 

ogółem:                                                                 136.374,08   

                                                                                                                                                          
w tym :    

    

                                                            

-dotacja przekazana z budżetu Gminy Oporów dla Gminnej Biblioteki                                               

  Publicznej w Oporowie                                                                          120.000,00                      

                                                                                                                     

- inne dotacje  (dof. do wypoczynku letniego i ferii zimowych)                10.500,00 

 

- dotacja z Ministerstwa Kultury na nowości książkowe                              4.200,00 

 

- pozostałe środki z 2010 roku                                                                     1.674,08                                                                                                           

 

 

II.WYDATKI  
 

Wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej w Oporowie w 2011 r. stanowiły kwotę  

ogółem:                                                                                                    136.235,15                      
 

 

 

1.Wynagrodzenia osobowe  i bezosobowe , pochodne od wynagrodzeń i odpisy 

 

na ZFŚS ogółem  :                                                                                    94.863,58 

 
a) wynagrodzenia osobowe pracowników biblioteki ogółem :                 74.490,00   

 

 

                                                                           



b) wynagrodzenia bezosobowe ogółem :                                              5.487,00 
                            

                              w tym :      umowy zlecenia                                             3.600,00 

                                                                                                                       1.887,00                                                                                                                           

                                                                                                                      

 

                                                                                                                                                         

c) pochodne od wynagrodzeń osobowych ogółem :                                  12.698,72 
 

                               w tym:        składki ZUS pracodawca  -                        11.866,31 

                                                 składki na Fundusz Pracy -                              832,41  

 

                                                                                                                   

Odpisy na ZFŚS   ogółem :                                                                         2.187,86    
 

 

 

2.Ekwiwalent za odzież roboczą , świadczenie rzeczowe 

z zakresu BHP                                                                                               441,80                                                                                                     
  

                                                                                                                                                                                      

                                                                                                  

3. zakup materiałów  ogółem:                                                            16.648,88 
           

         w tym:   gaz                                                                                              613,00 

              opał                                                                                         2.013,60 

              środki czystości                                                                       1.203,01 

             prenumerata czasopism  i wydawnictw fachowych               1.026,64                    

              materiały biurowe  i druki                                                      1.033,47 

               zakup komputera i  akcesoriów komputerowych                   3.062,71     

                       zakup odkurzacza                                                                       325,00 

                       zakup firan                                                                                 130,00  

                       zakup okna i szyby                                                                    826,00 

                       zakup wiązanki pogrzebowej                                                    100,00                   

                       pozostałe materiały                                                                 6.315,45 

 

4. zakup usług pozostałych ogółem:                                                 11.317,26 
 

    - w tym : ochrona obiektu                                                                   1.672,56   

                            usługi kominiarskie                                                               147,60 

                            wywóz nieczystości                                                              270,00 

                            naprawa   systemu alarmowego                                            492,00  

                             naprawa ksera                                                                       193,27 

                             pozostałe usługi                                                                 8.541,83 

 



                           

 pozostałe wydatki ogółem:                                                            12.963,63 
          w tym: 

 

          zakup nowości książkowych                                                                7.352,54  

          zakup usług internetowych                                                                  1.519,86 

          zakup usług telefonii stacjonarnej                                                       1.297,13 

          różne opłaty (ubezpieczenia)                                                                  768,00       

          szkolenia pracowników , delegacje                                                          26,10 

         energia elektryczna                                    2.000,00 

     

 

 

Zobowiązania  niewymagalne na dzień 31.12.2011 r. stanowiły kwotę  135,00,- 

dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych .  

          

Należności  na dzień 31.12.2011r.  stanowiły   kwotę    138,93,-  - 

/Stan  środków pieniężnych na rachunku bankowym Gminnej Biblioteki 

Publicznej/. 

Zobowiązania i należności wymagalne nie wystąpiły. 

                  

  

 

                            

Oporów dnia , 24  luty  2012 r. 

 

      


