
                                                 Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 6.2015                                                      
                                         Wójta Gminy w Lipowcu Kościelnym  

                        z dnia 26 marca 2015r.     

Informacja z wykonania planu finansowego 

Gminnej Biblioteki Publicznej  w Lipowcu Kościelnym 

za  2015 rok 

 
               Uchwałą Rady Gminy w Lipowcu Kościelnym  Nr 175.XXXV.2013 z dnia 27 grudnia 

2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy, przeznaczono kwotę  96.000,00 zł jako 

dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipowcu  Kościelnym na 2014 r. 

              Na podstawie Umowy Nr  BN/6991/14 z dnia 04.08.2014 dotyczącej dofinansowania 

zadań w ramach Programu Biblioteki Narodowej  - Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek, 

Priorytet 1 - otrzymano dotację  w wysokości 4.950,00 zł na zakup książek 

            Na podstawie Umowy Nr  BN/23102/14 z dnia 21.08.2014r.  dotyczącej 

dofinansowania zadań w ramach Programu Biblioteki Narodowej  - Zakup nowości 

wydawniczych dla bibliotek, Priorytet 2 - otrzymano dotację  w wysokości 9.000,00 zł na zakup 

książek 

              Zaplanowano również przychody z tytułu świadczonych przez Bibliotekę usług 

kserograficznych i odsetek bankowych.  

 

Przychody w  2014 roku :                                     

- dotacja podmiotowa                        -   96.000,00 zł   

- dotacja na książki Priorytet 1         -    4.950,00 zł 

- dotacja na książki Priorytet 2         -    9.000,00 zł 

- wpływy za usługi ksero                  -      1.545,50 zł    

- odsetki bankowe                              -           3,46 zł 

Przychody w  2014r. ogółem                     -   111.498,96 zł 

Środki na początku roku  wynosiły        -           971,54 zł 

 

 Koszty wg rodzaju  w  2014r. wynosiły  jak niżej : 

401 -  Zużycie materiałów –           plan   7.850,00 zł           wykonanie   7.835,23 zł 

Z tego zakupiono : 



- nagrody, dyplomy i słodycze dla dzieci   -     2.701,24 zł 

- art. papiernicze i gry dla dzieci                -      1.835,96 zł 

- prenumerata prasy                                    -         838,25 zł  

- folia do książek                                        -         750,30 zł 

-  programy antywirusowy                         -         503,32 zł 

- odkurzacz                                                -          380,98 zł                

- okulary dla pracownika                           -          250,00 zł 

- środki czystości                                        -         214,00 zł 

- ziemia do kwiatów, doniczki                   -         127,03 zł 

- kawa, herbata                                           -         112,24 zł 

- wyrobienie pieczątki                                -           66,91 zł 

- znaczki pocztowe                                     -           40,00 zł 

- zakup wycieraczki                                    -           15,00 zł 

 

402 – Usługi obce   -                     plan     2.660,00 zł           wykonanie     2.650,08 zł 

Wydatkowano na  : 

- ubezpieczenie mienia                         -      1.207,00 zł 

- internet                                               -         500,00 zł 

- prowizja bankowa                              -         300,00 zł 

- badania pracownicze                          -         290,00 zł 

- telefon                                                 -         183,08 zł 

- przegląd kserokopiarki                       -         100,00 zł 

- przegląd sprzętu p.poż.                       -           70,00 zł 

 

404  Wynagrodzenia                    plan    63.390,00 zł              wykonanie    63.360,15 zł 

404 -1 Wynagrodzenia osobowe   plan      52.715,00 zł               wykonanie     52.714,60 zł 

404 -2 Nagroda  3%                      plan        1.450,00 zł                wykonanie      1.430,00 zł      

404-3  Nagroda roczna                  plan        4.185,00 zł                wykonanie      4.184,55 zł 

404-4 Nagroda jubileuszowa         plan        5.040,00 zł               wykonanie      5.031,00 zł 

 

405 Ubezpieczenia społeczne        plan 13.481,00 zł               wykonanie     13.414,10 zł 

405-1 Ubezpieczenia społeczne   plan    10 620,00 zł           wykonanie    10 610,05 zł 

405-2 Składki na  fundusz pracy  plan      1 461,00 zł            wykonanie     1 429,05 zł 

405-3 Odpis na ZFŚS                   plan      1 400,00 zł            wykonanie    1 375,00 zł 



409  - Pozostałe koszty rodzajowe     plan    24.612,00 zł          wykonanie      24.611,16 zł 

409/1  Zakup książek                            plan    24.200,00 zł          wykonanie        24 .00,00 zł 

409/2  Pozostałe koszty                        plan         412,00 zł           wykonanie           411,16 zł 

 

                                 Ogółem koszty za  2014r.                           wykonanie     111.870,72 zł 

 

 

Zobowiązania niewymagalne za   2014r. wynoszą   5.048,23 zł   

Na dzień 31.12.2014r. należności nie występują. 

Stan na pocz. roku                                               -        971,54 zł 

Przychody  za   2014 r. ogółem                           -  111.498,96 zł 

Koszty za    2014r.                                               -   111.870,72 zł 

Stan środków na koniec 2014 roku  wynosi     -          837,62 zł 

 

 
 


