
Sprawozdanie roczne  
 

z  wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej                               
w Imielnie za 2012 rok. 

 
 
          Plan biblioteki na dzień 31 grudnia 2012 roku po stronie przychodu 
zamknął się kwotą 123.000,00 zł. Podstawowym źródłem przychodu dla 
Gminnej Biblioteki Publicznej jest dotacja z budżetu Gminy, która w całości 
przeznaczona jest na działalność bieżącą biblioteki. Planowane przychody 
123.000,00 zł. wykonano w kwocie 118.673,43zł. tj. 96,48% 
          Szczegółowe wykonanie przychodów stanowi załącznik nr 1 
 
Planowane koszty 123.000,00zł. wykonano w kwocie. 118.673,43zł tj.96,48% 
Wykonanie kosztów przedstawia załącznik nr 2 
 
Do kosztów zaliczamy: 
 
 wynagrodzenia ze stosunków pracy – plan  79.884,00zł. 
 wykonanie  - 76.563,77zł. 
 wynagrodzenia z tytułu umów zleceń – plan  600,00zł. 
 wykonanie  - 600,00zł. 
 ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – plan 13.772,00zł. 
 wykonanie  - 13.765,67zł. 
 podróże służbowe  - plan 300,00zł. 
 wykonanie  - 135,88zł. 
 zakup usług zdrowotnych – plan  50,00zł. 
 wykonanie  - 50,00 zł. 
 podatki i opłaty  - plan 1.088,00zł   
 wykonanie  - 1.088,00zł. 
 zaopatrywanie w energię elektryczną  - plan 1.940,00zł. 
 wykonanie  - 1.939,10zł. 
 pozostałe usługi  - plan 3.200,00zł 
 wykonanie  - 2.630,51zł. 
 zakup materiałów  - plan 12.600,00zł 
 wykonanie  - 12.586,98zł. 
 zakup książek – plan 6.480,00zł. 
 wykonanie  - 6.479,52zł. 
 ubezpieczenia majątkowe – plan 367,00zł. 
 wykonanie – 367,00zł. 
 odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 2.407,00zł. 
 wykonanie – 2.407,00zł. 
 szkolenia pracownicze – plan 312,00zł. 
 wykonanie – 60,00zł. 
 



Załącznik nr 1     
do Sprawozdania r ocznego  

 wykonania planu 
przychodów Gminnej 

Biblioteki Publicznej w        
Imielnie                             

za 2012 rok 
 

Zestawienie przychodów Gminnej Biblioteki Publicznej Imielno 
za 2012 rok  

 
 
 
 
 
Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie 

planu 
1. Przychody z 

dotacji 
podmiotowej 

120.000,00 115.673,43 

2. Przychody z 
dotacji celowej         
z Ministerstwa 
Kultury 

    3.000,00     3.000,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Załącznik nr 2      
do Sprawozdania 

rocznego z wykonania  
planu kosztów Gminnej 

Biblioteki Publicznej       
w Imielnie za 2012 rok 

 
Zestawienie kosztów Gminnej Biblioteki Publicznej w Imielnie                                              

za 2012 rok 
 

Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie 
 Koszty ogółem 123.000,00 118.673,43 
1. Wynagrodzenie ze  

stosunku pracy 
79.884,00 76.563,77 

2. Ubezpieczenia 
społeczne i inne 
świadczenia 

13.772,00 13.765,67 

3. Podróże służbowe 300,00 135,88 
4. Podatki i opłaty 1.088,00 1.088,00 
5. Zaopatrywanie w 

energię elektryczną 
1.940,00 1.939,10 

6. Pozostałe usługi 3.200,00 2.630,51 
7. Zakup materiałów 12.600,00 12.586,98 
8. Zakup książek 6.480,00 6.479,52 
 
9. 

Wynagrodzenia z 
tytułu umów zleceń 

 
600,00 

 
600,00 

 
10. 

Zakup usług 
zdrowotnych 

 
50,00 

 
50,00 

 
11. 

Ubezpieczenia 
majątkowe 

 
367,00 

 
367,00 

12. Odpis na fundusz 
świadczeń socjalnych 

 
2.407,00 

 
2.407,00 

13. Szkolenia 
pracownicze 

 
312,00 

 
60,00 

    
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                 



OŚWIADCZENIE 

o zobowiązaniach, należnościach oraz o stanie rachunku bankowego 

na dzień 31 grudnia 2012 roku 

 

                

                               Kierownik  Gminnej  Biblioteki  Publicznej   w   Imielnie  oświadcza,                     

że sprawozdanie  finansowe  za 2012  rok  jest prawidłowe, rzetelne i jasno przedstawia 

sytuację majątkową i finansową oraz obejmuje wszystkie zdarzenia gospodarcze dotyczące 

2012  roku zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości ( tekst jednolity  

z 2002r. Dz.U. Nr 76. poz. 694 ze zm. ). 

                               Jednocześnie  oświadczam, że GBP  w  roku  2012  terminowo  

regulowała  zobowiązania  publiczno prawne i na  koniec 2012  roku nie posiada   należności 

i zobowiązań wymagalnych. Do budżetu gminy zwrócono kwotę niewykorzystanej dotacji 

podmiotowej  w wysokości  4.326,57 zł. 

Stan rachunku bankowego na 31 grudnia 2012 roku wynosi 0,00 zł. 

 

 

 


