
Uchwała Nr XXXVIII/200/2010 

Rady Gminy RozdraŜew 

z dnia 29 kwietnia 2010 roku 

 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej 

za 2009 rok 

 

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 ze zm.)  oraz art. 53 ust. 1 ustawy z 
dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r., Nr 152, poz. 1223, 
ze zm.) uchwala się co następuje: 

 

§ 1 

 

Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej, które stanowi 
załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy 

        mgr Renata Zych - Kordus 

 

 



Uzasadnienie 

 

 Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy o rachunkowości roczne sprawozdanie finansowe  

jednostki podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, nie później niŜ 6 miesięcy  

od dnia bilansowego, w związku z czym podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione. 

 

 

Wójt  Gminy  

         /-/ Mariusz Dymarski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik  
`      do Uchwały Nr XXXVIII/200/2010 

Rady Gminy RozdraŜew 
z dnia 29 kwietnia 2010 

 
 

Sprawozdanie 
o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej 

w RozdraŜewie za 2009 rok 
 
I Przychody 

1. Na planowane przychody w kwocie 154.986,-zł uzyskano w kwocie 155.304,03 
tj. 100,2% planu 

w tym: 
Plan    Wykonanie 

- dotacje z budŜetu gminy   134.550,-   134.550,- 
- dotacje z Biblioteki Narodowej      2.964,-       2.964,- 
- drukowanie+ksero           500,-                 664,50 
- wypoŜyczenie kaset     -            54,60 
- sprzedaŜ wydawnictw i biletów       4100,-        3853,80 
- odsetki z banku           200,-          455,89 
- sprzedaŜ kaset            100,-          189,- 
2. Stan środków na początku roku  12.572,-   12.572,24 

 
II Koszty 
Na planowane koszty w kwocie 154.986,- zł poniesiono w wysokości 125.903,28 zł tj. 
81,2% planu 
w tym:      Plan    Wykonanie 
- płace z pochodnymi    90.210,-   69.113,78 
- zakup ksiąŜek     17.700,-   17.693.69 
- bieŜące utrzymanie biblioteki   47.076,-   39.095,28 
w tym  między innymi: 
- energia        3.926,28 
- odpis na zfśs       1.825,07 
- delegacje           579,57 
- meble        3.852,56 
- wykładzina        1.985,60 
- program komputerowy      1.036,00 
- wykonanie banerów         929,43 
- usługi telef.        1.725,36 
- koszt występów artystycznych     4.000,- 
- zakup folii do ksiąŜek      2.293,60 
- zakup odkurzacza          189,- 
- naprawa podłogi          410,- 
- zakup tapet i kleju       1.097,- 
- malowanie, tapetowanie      1.700,- 



- Ŝaluzje           300,- 
- zakup drzwi do Filii w Nowej Wsi    3.060,04 
- tonery i tusze       1401,26 
Nie wykorzystano wszystkich środków, poniewaŜ część mebli do biblioteki zostanie 
zakupiona w 2010r. oraz pozostały środki na płace.   
Na dzień 31 grudnia 2009 roku biblioteka nie ma Ŝadnych naleŜności oraz 
zobowiązań. 
 
 
RozdraŜew, dnia 26 lutego 2010 r.  
 

 

 

        Dyrektor  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
mgr Alicja Banaszek 

 


