
ZarzCldzenie nr 12/2019 

W6jta Gminy Wisniewo 

z dnia 21 marca 2019r. 

w sprawie: przyj~cia bilansu oraz rachunku zysk6w i strat Gminnej 

Biblioteki Publicznej w Wisniewie 

Na podstawie art.267 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. 0 finansach 

publicznych ( Dz. U. z 2017r.,poz.2077 ze zm. ) oraz art.28 ustawy z dnia 25 paidziernika 

1991r. 0 organizowaniu i prowadzeniu dziatalnosci kulturalnej ( Dz. U. z 2018r., pOZ. 1105 ze 

zm. ) art.2 ust.1 i art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994r. 0 rachunkowosci ( Dz. U. z 

2018r., poz.2244 ze zm. ) Wojt Gminy Wisniewo zarzqdza co nast~puje: 

§ 1 

PrzyjqC bilans oraz rachunek zyskow i strat Gminnej Biblioteki Publicznej w Wisniewie 

za rok 2018 w brzmieniu zatqcznikow nr 1 i 2 do zarzqdzenia. 

§ 2 

Zarzqdzenie wchodzi w iycie z dniem podpisania i podlega ogtoszeniu. 



1 

m~mNA B!BUD1EKA PUBUCZNA 
Zalc!cznik Nr 1 

06-52'\ Wisnlewo Do zarzlldzenla Nr 12/2019 
Wisniewo 78 . W6jta Gminy Wisniewo 

z dnia 21.03.2019 r.\ivoi. mazowieckl8 
Nazwa I adres jednostki sprawozdawczej BILANS 	 Ad,es~fJMINi\ Wl:SNl~\I{O 

Gminna Biblioteka Publiczna kod 06-521 
Wisniewo78 Instytucjl kultury 


06-521 Wisniewo 
 Wisniewo86 
NiP 569-17·53-672 

Nume, identyfikacyjny REGON 000936693 SPorzlldzony na dzien 31.12.2018 r. 

Stan na poczlltek 	 Stan na poczlltekAKTYWA 	 Stan na koniec roku PASYWA Stan na koniec roku roku 	 roku 

A. : AKTYWA TRWAlE 0,00 0,00 A. 	 KAPITAl (fundusz) WtASNY -78,00 0,00 
........ . ::0;00 
 .... :::0;00 

........... 

1. ' koszty zakonczonych prac rozwojowych }i;: i<~pi~l:ffU~LiU:S:i)~iiP.~~,:~:tY~: :::::::::::::<:::O;~~ :.....:«:::::::::0;00 

nadwy:l:ka wartoscl sprzeda:l:y ( 
2. 	 Wartosc firmy wartosci emlsyjneJ) nad wsrtosclll 

nomlnaln" udzlal6w (akcjl) 
.<::: Kapll4l (fll(l(lusz):z IIktUllltzllPjl:3. 	 Inne wartosci niematerialne i prawne 0,00 0,00 )~.: .Iwvceriv::w :tvm::.:.: -: -:<.::: <.::::: -:':'. . ... 

4. 	 ~IiCZki na wartoscl niematerialne i z tytulu aktuallzacjl wartoscl'I 

prawne laodzlwel 

-::0;\1\1 : ::oici~ . . . . . . . 
tworzenle zgodnle z umowl! 1. 	 Srodkl trwale 0,00 0,00 
ilstatuteml sD6Ikl 


a) Grunty 0,00 0,00 na udzlaly (akcje) wlasne 


Grunty stanowlllC8 w/asnosc jednostki 
~ ~ samorzlldu terytorialnego, przekazane w 
,. , uiytkowanie wieczyste innym 

podmiotom 

b) Budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty 
0,00

inzynierii Ilidowej i wodnej 

c) Urzlldzenia technlczne i maszyny 	 0,00 

d) $rodkl transportu 	 0,00 0,00 B. ~~:~=::::~:: I rezerwy na 78,00 0,00 
e Inne srodki trwale 0,00 


Rezerwa z tytulu odroczonego podatku 

2. 	 Srodki trwale w budowle 0,00 1. 	 dochodoweao 

Rezerwa na swiadczenia emerytalne i 
3. 	 Zallczkl na srodki trwale w budowie 2. 'podobne 0,00 0,00 

............ . .. 
:)'1;: ~!~~~e:i~~I:~I~~~t~r!tiI~~);i«:::::< : ::::::::<:::«:::j);~O :<:<:< )i;OQ dlugoterminowe 0,00 

1, 	 Od jednostek powi<\zanych 0,00 0,00 kr6tkoterminowe 0,00 

Od pozostalych jednostek, w kt6rych 
2. 	 jednostka posiada zaangazowanie w 0,00 0,00 3. Pozostale rezerwy 0,00 0,00 

kapitale 

3. Od pozostalych jednostek dlugoterminowe 

.......... 

::ili;:: 'iI\;i4is:ttCJ.:lililil0(8rlit~~::::::::::::::: ..... 

1. 	 Nieruchomosci 

~ -.2.~w_a_rt_o_s_ci_n_ie_m_m_e_r_ia_ln_e_i~p_~_wne 0~,O_04-__________ __ 	 ____-1___________ O_'OO~______-4___________ 0~,_0_0+-_I.-+wo_be_C~j_ed_n_o_st_e_k~p_oW_I~II_Za_n_YC_h 	 0_,_00-r__________ 

• i_ 	 Wobec pozostalych jednostek, w 
3. 	' Dlugoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 2. kt6rych jednostka poslada 0,00 0,00 

zaangazowanle w kapitale 

a) w jednostkach powillzanych 0,00 0,00 3. Wobec pozostalych jednostek 	 :-:-::::::0;00 
.. 

udzialy i akcje 	 a) kredyty i potyczki 0,00 0,00 

b) z tytulu emisji dlutnych papierow 
inne papiery wartosciowe 	 0,00 0,00

wartosciowych 
udzielone poiyczki 0,00 0,00 c) inne zobowiazania finansowe 0,00 0,00 

inne dlugoterminowe aktywa finansowe 	 d) zobowiazania weks/owe 

w pozostalych jednostkach, w kt6rych 
b) jednostka poslada zaangaiowanie w 0,00 0,00 e) inne 0,00 0,00 

kapitale 

... :::78,Oli :-·:-::·:-:-:-:·:-:-:-:0,:00:udzialy i akcje 
1 	 Zobowiazania wobec jednostek 

inne papiery wartosclowe 	 0,00 0,00 
. 	 powiazanych 

z tytulu dostaw i uslug, 0 okresie)udzielone pozyczki 0,00 	 0,00 0,000,00 a wymagalnosci: 

inne dlugoterminowe aktywa finansowe 	 do 12 mieslecy 0,00 0,00 

c) w pozostalych jednostkach 0,00 0,00 powytej 12 miesi~cy 	 0,00 0,00 

udzialy i akcje 	 b) inne 0,00 0,00 

. .. z(;~~);iI~~I~~(;ii~ P.<iz~~IY~~:: 

Inne papiery wartosciowe :~;:: j,ij~oi;t!ik; w.llip;.ych:JililoQiltt(;i::::: 


::::: 1I1i~I~d~ 'z~ililiiiltii\;lailie i;ik~piti~ 


) z tytulu dostaw i uslug, 0 okresie
udzielone pozyczki 	 0,00 0,00 

a wvmaaalnosci: 

inne dlugoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 do 12 miesiecy 

4, 	 Inne inweslycje dlugoterminowe 0,00 0,00 powytej 12 miesi~cy 

..... ..,. 
0,00 ::vi; :ZY.~~~~~~tiiio~itj;: 

.. ...... . 

:::~~~;~ ::: ..... 

krotkoterminowe 0,00 

.·oioo· :0;00 



Stan na pOCZlltek 	 Stan na pocz'!tek AKTYWA Stan na koniec roku PASYWA 	 Stan na koniec roku roku roku 

b) linne 

a) Iz tytulu dostaw i uslug, 0 okresie splaty: 0,00 0,00 

1. IAktywa z tytulu odroczonego podatku 	 i" ,101 wobec3 78,00 0,00 . jednostek 

~ Iinne a) kredyty i potyezki 


b) Iz tytu/u emisji dlutnyeh pap/erow 
"B. [AKTYWA OBROTOWE 0,00 0,00 ,g, 


:,:: ... 
 :0;00 e) linne I finansowe 

d) z tytulu dostaw i uslug, 0 okresie1. Materialy 0,00 0,00 	 0,00 0,00
wymagalnosei: 

2. ;P!.In,,,, i Droduktv w toku 	 Ido 12 miesieev 0.00 ',00 
3. Produkty gotowe 	 lpowytej 12 miesi~ey 

4. Towary 	 0,00 e) Izaliezki otrzymane na dostawy I uslugi 

5. Z~IiCZki na dostawy i uslugi 	 f) Izob,owi;lzanlia wekslowe 

z tytulu podatk6w, eel, ubezpieezen 
g) LU'UWUl"Y"" oraz 78,00 0,00 

innyeh tytulOw I 

h) z tytulu wynagrodzen 	 0,00 

i) linne 	 0,00 0,00 

Ido 12 miesi~ey 4. IC"n""r ,speejalne 0,00 O,O/) 

lpowytej 12 miesi~ey :iV, ... :·0:011 :::::0;00 

[~Wlmn~e~~~J1J7J7~J75Z~11~~emna,wa::OOSC:~firmy::~----:t--~ 
0,0041:1!"l.::lietfili?i,felt;:".))1)//:::>#1: /)/}D~OO 2. Iinne rozliczenia mi~dzyokresowe 	 0,00 

a) Iz tytulu dostaw I uslug, 0 okresie splaty: 0,00 0,00 "u"" .... 	 0,00 0,00 

Ido 12 miesieev 0.00 0,00 

lpowytej 12 miesi~ey 0,00 0,00 

b)linne 0,00 0,00 
.. . .. 

. . . . . . .... 
: : : : .......... :::·0;0!l. 
.........
...... . ... 


a) z tytulu dostaw i uslug, 0 okresie splaty: 0,00 0,00 


Ido 12 miesi~ey 	 0,00 0,00 

lpowytej 12 mie.y 	 0,00 0,00 

Iz I podatk6w dotacji, eel, 

b) ubezpieczen spolecznych i zdrowotnych 0,00 0,00 


oraz innych tytul6w publicznoprawnych 


0,00 0,00 


d) IUU""VYLV"" na drodze s'!dowej 0,00 0,00 


1. 	 Krotkolenlliinolwe aktywa finansowe 0,00 0,00 


allw O.OC 0,00 

• Iudzialv i akeia 
• , linne pap/ery 

Iudzielone ootvczki 


inne krotkoterminowe aktywa finansowe 


b)lw o.oc 0,00 


C)ISrodki pieni~zne i inne aktywa pieni~zne 0,00 0,00 


Isrod/ci pieni~tne w kasie ina 
 0,00 0,00 

2. Ilnne 
::::~;~~ »:: o.~ 

0,00 0,00 

D. 	 Udzlalv lake leI wlaana O.O~ 1,00 

AKTYWA RAZEM 0.00 0,00 ......~ ...... RAZEM 0.00 0,00 

p.o. DYREKTORA 
Gminnej Bibtioteki PubllcznejSKARBNIl{ GIViI~Y , wWlSnl~e .e·~Uh·· <---"'0U\ V\ ~V( &.. 
mgr Honorata Sowmska '?P.·~:.H(1/gO'f.?!tf!:P.~~.zek 	 2019-03-06 

(gl6wny ksiegowy) 	 (rok, miesi9c, dzien ) (kierownik jednostki) 

INalezne wplaty na kapltall'ulluu .... / 



Za~qcznik Nr 2 

Do zarzqdzenia Nr 12/2019GMINNl BIBUOTEKA PUBLlCZNA 
W6jta Gminy Wisniewo

06-521 WIsnl8WO z dnia 21.03.2019 r. 
. Wisniewo 78 

,,..., i~r.kie 
' VVV].Nazwa i adres 

Rachunek zysk6w i strat jednostki Adrese;MINA WISNIEWO 

, Gminna Biblioteka Publiczna w 


jednostki sprawozdawczej 

kod 06-521 
Wisniewie Gminna Biblioteka Publiczna 	 Wisniewo 86

Wisniewo 78 NIP 569-17-53-67206-521 Wisniewo 

spolZC\dzony na dzieri 31.12. 2018 r. 

Nr indentyfikacyjny REGON wysiac bez pisma przewodniego 

000936693 

Stan na koniec roku Stan na koniec roku 
I poprzedniego biezliIcego 
I 

A. 	 Przychody; netto ze sprzedaZy i zr6wnane z nimi, w tym: 0,00 0,00 

- od jednoste~ poWillZanych 

I. 	 przychody netto ze sprzedazy produkt6w 

II. 	 Zmiana stanu produkt6w (zwi'lkszenie - wartosc dodatnia, zmniejszenie - wartosc ujemna) 

III. 	 Koszt wytworzenia produkt6w na wiasne potrzeby jednostki 

IV. 	 Przychody netlo ze sprzedaty towar6w i material6w 

B. 	 Koszty dziatalnosci operacyjnej 138025,75 133731,60 

I. 	 Amortyzacja 

II. 	 ZuZycie material6w i energii 12490,51 10522,05 

III. 	 Uslugi obce 3345,46 3317,44 

IV. 	 Podatki i oplaty, w tym: 1788,10 

- podatek akcyzewy 

V. 	 IWynagrodzenia 85888,90 83548,13 

VI. 	 Ubezpieczenia spoleczne i inne swiadczenia 17517,13 15863,32 

VII. 	 Pozostaie koszty rodzajowe 16995,65 20480,66 

VIII. Wartosc sprzedanych towar6w i materiai6w 

C. 	 Zysk (strata) ze sprzedaty (A - B) -138025,75 ·133731,60 

D. 	 Pozostate przychody operacyjne 137880,64 133737,54 

I. 	 Zysk ze zbycia niefinansowanych aktyw6w trwalych 

II. 	 Dotacje 124794,77 124303,14 

III. 	 inne przychody operacyjne 13085,87 9434,40 

E. 	 Pozos~e kosztv operacyjne 0,00 0,00 

I. 	 Strata ze zbycia nlefinansowych aktyw6w trwalych 

II. 	 Aktuaiizaeja wartosci aktyw6w niefinansowych 

III. 	 Inne koszty operacyjne 

F. 	 Zysk (strata) z dziatalnosci operacyjnej (C + D· E) ·145,11 5,94 

G. 	 Przychody finansowe 67,11 72,06 

I. 	 Dywidendy i udzialy w zyskach w tym: 

- od jednostek powillzanych 

II. 	 Odsetki, w tym: 

- od jednostek powillzanych 67,11 72,06 

III. 	 Zysk ze zbycia inwestyeji 

IV. 	 Aktualizacja wartoSci inwestycji 

V. 	 Inne 

H. 	 Koszty finansowe 0,00 0,00 

I. 	 Odsetki, w tym: 

dla jednostek powillzanyeh 

II. 	 Strata ze zbycia inwestyeji 

III. 	 Aktualizaeja wartosei inwestyeji 

IV. 	 Inne 



Stan na koniec roku Stan na koniec roku 
poprzedniego biez§cego 

I. Zysk (strata) z dziaJalnosci~os~odarczej (F + G - H) 

J. Wynik zdarzen nadzwyczajnych (J'!.- J.!I.) 

I. Zyski nadzwyczajne 

II. Straty nadzwyczajne 

K. Zysk(strata) brutto (I + - J) 

L. Podatek dochodowy 

M. PozostaJe obowillzkowe zmniejszenia zysku ( zwi~kszenia straty) 

N. Zysk ( strata) netto (K - L -M) 

SKARBNI~MINY 

2019-03-06rngr M(1lg0r~ata ~: 
(gl6wny ksi~gowy) (10k, miesi~c, dzien) 

-78,00 

0,00 

-78,00 

0,00 

0,00 

-78,00 

p.o. DYREKTORA 
Gmlnnej Bibtiot.etd..~PubIicznej

C, W WiSni/\1\,{' 
mgr 1f~2AtYi:Jir~/~ 

78,00 

0,00 

-

78,00 

0,00 

0,00 

78,00 


