
Objaśnienie do informacji o przebiegu wykonania planu fi nansowego MiGBP w Zdzieszowicach 

za I półrocze 2010 roku 

 

 Dział 921  Kultura i ochrona dziedzictwa narodoweg o 

Rozdział 92116  Biblioteki 

 

W Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Zdzieszowicach zatrudnionych jest 13 osób na podstawie 

umowy o pracę, w tym 6 osób w wymiarze ½ etatu. 

 

Plan i wykonanie przychodów 
 

Przychody zaplanowano w kwocie 578 856, zrealizowano w kwocie 305 737 tj. w 53 % w stosunku do planu. 

Dotacja Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach na wydatki bieżące MiGBP w Zdzieszowicach wyniosła  

285 000 (51% w stosunku do planu).  

Przychody własne zrealizowano w 52%. Największą kwotę przychodów stanowią wpływy z tytułu usług oraz 

usług informatycznych. Ponadto MiGBP w Zdzieszowicach osiągnęła wpływy z tytułu upomnień za 

nieterminowy zwrot książek.  

 

Plan i wykonanie kosztów 
 

Koszty zaplanowano w kwocie 578 846, zrealizowano w kwocie 286 137 tj. w 49 % w stosunku do planu.  

 

Konto 012 (środki trwałe amortyzowane jednorazowo) wykonano w 49%. Na wykonanie składają się głównie 

wydatki z tytułu zakupu dwóch biurek komputerowych oraz komputera. 

 

Konto 014 (zakup książek) wykonano w 67%. Na wykonanie składają się głównie wydatki z tytułu zakupu 

książek w celu uzupełnienia księgozbiorów w MiGBP w Zdzieszowicach, Januszkowicach, Krępnej, 

Rozwadzy i Żyrowej.  

 

Konto 402  (zużycie materiałów) wykonano w 31%. W II półroczu planuje się zakupy materiałów biurowych, 

materiałów niezbędnych do wprowadzania księgozbioru w system elektroniczny (m.in.kodów kreskowych, 

nalepek na książki oraz tonerów do ksera i tuszy do drukarek) oraz środków czystości.  

 

Konto 403  (zużycie energii) wykonano 61%. Na wykonanie składają się głównie wydatki z tytułu zakupu 

energii cieplnej i elektrycznej do MiGBP w Zdzieszowicach oraz gazu do filii w Januszkowicach.  

 

Konto 404  (usługi telekomunikacyjne) wykonano w 41%. Na wykonanie składają się głównie wydatki z tytułu 

opłaty za stałe łącze internetowe oraz wydatki z tytułu abonamentu i połączeń telefonicznych.  

 

Konto 406 (pozostałe usługi) wykonano w 48%. Na wykonanie składają się głównie wydatki z tytułu opłat za 

czynsz w MiGBP w Zdzieszowicach, filii w Januszkowicach i Rozwadzy, opłaty za usługi informatyczne, 

opłaty za monitoring, opłaty za szkolenia. 



Konto 407  (wynagrodzenia) wykonano w 48%. Na powyższe wpływ ma fakt, że na II półrocze została 

zaplanowana nagroda jubileuszowa a także wypłaty nagród dla pracowników MiGBP.  

 

Konto 411  (ubezpieczenie biblioteki) wykonano w 0%. Powyższe spowodowane jest ubezpieczaniem 

biblioteki w II półroczu. 

 

Konto 413 (świadczenia na rzecz pracowników) wykonano w 13%. Powyższe spowodowane jest wypłatą 

ekwiwalentów w II półroczu 2010 roku.  

 

Zakupy materiałów i usług zostały zrealizowane zgodnie z art.4 ust.8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo 

zamówień publicznych. 

 

Wydatki dokonane zostały zgodnie z działalnością statutową MiGBP.  

 

Wydatków dokonywano w sposób celowy i gospodarny, zapewniając uzyskanie jak najlepszych efektów z 

posiadanych nakładów. Przy dokonywaniu wydatków kierowano się wyborem najkorzystniejszej oferty.  

 

 

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym i w kasie,  

stan należności i zobowiązań w tym wymagalnych na dzień 30.06.2010r.  

Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Zdzieszowicach  

 

 

Treść  Stan na dzień 30.06.2010r.  

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym i w kasie  19599,56 

Stan należności  0,00 

Stan zobowiązań 1046,64 

W tym wymagalne 0,00 

 

 

 

 

Sporządził:        Zatwierdził:  

Alina Hylińska-Lepich      Maria Staszewska 


