
 Objaśnienie do wykonania planu finansowego za I półrocze  2013 roku

 Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego      

Rozdział 92116 Biblioteki  

W Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Zdzieszowicach na podstawie umowy o pracę zatrudnionych

jest 13 osób, w tym 7 osób w wymiarze ½ etatu.

Przychody zrealizowane zostały w 46 % w stosunku do planu, w tym:

– dotacja na działalność bieżącą z Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach zrealizowana została w 47%,

– dotacja z Fundacji Orange na usługi telekomunikacyjne i internet w 100%,

– dotacja na inwestycja z Urzędu Miejskiego na inwestycje w 29%.

Przychody  własne  zrealizowano  w  50%.  Są  to  przychody  z  tytułu  usług  ksero,  usług  informatycznych,

upomnień za nieterminowy zwrot książek.

Koszty zrealizowane zostały w 46 % w stosunku do planu. 

Konto 402  (zużycie materiałów) wykonano w 64%. 

Środki czystości  oraz tonery i tusze do drukarek dla MiGBP w Zdzieszowicach oraz filii bibliotecznych w:

Januszkowicach,  Krępnej,  Rozwadzy,  Żyrowej   kupowane  są  na  bieżąco  w  miarę  potrzeb.  Na  drugie

półrocze  2012 r.  przewidziane  są  zakupy nalepek  na książki,  kody kreskowe niezbędne  do oznaczania

książek  wprowadzanych  w  system  elektroniczny  „SOWA”  oraz   opłata   aktualizacji  programów

komputerowych: Kadry, Płace, Przelewy i Finanse. 

Konto 403  (zużycie energii) wykonano w 41%. Na wykonanie składają się wydatki z tytułu zakupu energii

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

Konto 404  (usługi telekomunikacyjne) wykonano w 25%. Na wykonanie składają się wydatki z tytułu opłaty

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

wynika z otrzymanej dotacji z Fundacji Orange na usługi telekomunikacyjne i internet.

Konto 406 (pozostałe usługi) wykonano w 43%. 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 MiGBP w Zdzieszowicach, szkolenia i doskonalenia zawodowe, spotkania autorskie i

inne usługi obce (szkolenia BHP, przeglądy sprzętów, usługi serwisowe)

Spotkania  autorskie  wykonano  w 11%.  W pierwszym  półroczu   przeprowadzono  spotkania  autorskie  w

MiGBP z Romanem Pankiewiczem. Były przeprowadzane spotkania autorskie z twórcami lokalnymi oraz z

autorem Janem Grzegorczykiem w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki sfinansowane w całości z Instytutu

Książki.  Na  drugie  półrocze  planuje  się  spotkania  autorskie  we  współpracy  z  Wojewódzką  Biblioteką

Publiczną Opole.

Usługi informatyczne zostały zrealizowane w 17%. Niski procent realizacji wynika z tego, że w II półroczu

zostanie zapłacona roczna polisa serwisowa programu do automatyzacji procesów bibliotecznych SOWA.



Opłaty za szkolenia i doskonalenie zawodowe (wykonanie 73%). W pierwszym półroczu pracownicy dostali

dofinansowanie do studiów, oraz skorzystano ze szkoleń. Na drugie półrocze przewiduje się szkolenie dla

pracowników i dyrektora.

Inne (44% wykonania) – w pierwszym półroczu wydatkowano środki na opłatę strony www, odbiór odpadów,

badania  pracowników,  naprawę  systemu  alarmowego.  W  II  półroczu  zaplanowano  badania  i  pomiary

natężenia oświetlenia budynku MiGBP w Zdzieszowicach, przegląd systemu alarmowego, usunięcie usterek

elektrycznych, dostęp do wersji elektronicznej ibuk, odmalowanie filii  w Krępnej i Żyrowej- ze względu na

uczestnictwo w programie Rozwoju Bibliotek. 

konto 407  (wynagrodzenia) wykonano w 48%. 

Konto 411  (ubezpieczenie biblioteki) wykonano w 0%. Brak wykonania wynika z zaplanowania tego kosztu

na II półrocze 2013 roku.

Konto 413 (świadczenia na rzecz pracowników) wykonano w 0%. Brak wykonania spowodowana jest tym,

iż  wypłata ekwiwalentu za odzież przypada na drugie półrocze 2013 roku oraz w drugim półroczu planowany

jest zwrot kosztów zakupu okularów dla trzech pracowników.

Konto 011  (środki trwałe)  wykonano w 37%. 

Zakupiono ksero, które sfinansowano w części z dotacji na inwestycje z Urzędu Miejskiego i ze środków

własnych.

Konto 012 (środki trwałe amortyzowane jednorazowo) wykonano w 2%. 

Na II półrocze zaplanowano zakup zestawów komputerowych.

Konto 014 (zakup książek) wykonano w 40%. Na wykonanie składają się wydatki z tytułu zakupu książek w

celu  uzupełnienia  księgozbiorów  w  MiGBP  w  Zdzieszowicach,  Januszkowicach,  Krępnej,  Rozwadzy  i

Żyrowej. 

Poniesione wydatki nie podlegają wymogom ustawy z dnia 29.01.2004r.- Prawo Zamówień Publicznych na

podst.art.4 ust.8., gdyż wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych. równowartości 14 000 euro.

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

poniesionych nakładów. Zakupy powyżej 3 500 zł dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem nr 1/2008 Dyrektora

Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Zdzieszowicach z dnia 02 stycznia 2008r. w sprawie określenia

zasad udzielania zamówień, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości

kwoty  14  000  euro.  W tym  trybie  dokonano  zakupu  ksera  sporządzając  protokół  rozeznania  rynku,  na

podstawie którego spośród czterech ofert wybrano najkorzystniejszą pod względem cenowym i technicznym.


