
 

 

 

 

           Sprawozdanie z realizacji przychodów i wydatków Miejskiej Biblioteki Publicznej 

           w Nowym Targu  za okres od dnia 01.01.2017 do 31.12.2017 

 

Miejska Biblioteka Publiczna w Nowym Targu, działając w oparciu o Statut oraz plan finansowy 

w okresie od dnia 01.01.2017 do 31.12.2017 realizowała swoje przychody i wydatki, wynikające z 

zadań merytorycznych biblioteki. 

Środki finansowe na realizację zadań otrzymywała w formie dotacji z Urzędu Miasta i z własnych 

wpływów. 

Przeciętna zatrudnienia na 31.12.2017 wynosi 12,25 etatów.   

 

    Przychody w okresie sprawozdawczym stanowiły kwotę                    815778,64  

    w tym: 

    dotacja planowana  z Urzędu Miasta                                                    732000,00 

    w tym dotacja na zadania Biblioteki Powiatowej  62000,00 

    dotacja na zakup księgozbioru z Biblioteki Narodowej                         47470,00   

    odsetki bankowe                                                                                       1131,24 

    wpływy własne                                                                                       14839,40  

    Nieodpłatne przyjęcie  księgozbioru  na stan                                             338,00 

    Dotacja na zakupy inwestycyjne  -zakup SERWERA                           20000,00 

    stan środków na 01.01.2017 rok                                                             22036,26   

 

   Wymienione przychody finansowały wydatki osobowe i rzeczowe Miejskiej Biblioteki 

   Publicznej w okresie sprawozdawczym następująco: 

 

 Wynagrodzenia  osobowe                                                                                     405540,85 

  Ubezpieczenie społeczne ZUS ( osobowy fundusz płac i umowy zlecenia)         76512,84                                                  

  Fundusz Pracy                                                                                                          5949,56 

  Wynagrodzenia b.f.p./honoraria, umowy o dzieło dot. spotkań autorskich,                            

umowy do Projektu  Partnerstwo dla książki  pt. Wiedza-Inspiracja-Rozwój,                               

umowy zlecenia informatyk, usł. porządkowe                                                         49310,00                                              

świadczenia na rzecz   pracowników : badania okresowe/medycyna pracy                  90,00  

  ZFŚS                                                                                                                       12153,02     

 

  Zużycie materiałów, wyposażenia                                                                          20476,92 

   w tym:   materiały biurowe, bhp,  materiały  do kserokopiarki, 

                 system terminalowy do czytelni internetowej                 

Zakup książek                                                                                                           81914,32                   

w tym:  z dotacji Biblioteki Narodowej    47470,00 

                ze środków własnych                34444,32 

Zakup energii elektrycznej : Filia Nr 1                                                                       2368,96                                                                  

Zakup usług pozostałych                                                                                         143635,92   

  w tym:  telekomunikacyjne                                                             2530,41 

               pocztowe                                                                              600,64 

               Koszty utrzymania pomieszczeń w MOK                       70749,96 

               Prenumerata                                                                       9568,42                                                  

               Najmu /filia Nr 1, i 2/                                                      31965,61 

               Najem lokalu Dz-12-23-L                                                   186,16 



 

 

               Oganizacja imprez, Projekt Partnerstwo dla książki,                                                                                                                               

pt. Wiedza-Inspiracja-Rozwój ,konferencje,szkol.                         12697,30 

               Podatki,opłaty,ubezp..rzeczowe                                        1598,84 

               Usługi introligatorskie                                                         390,06 

               Dostęp do internetu                                                             592,80 

               Usługi przeciwpożarowe                                                    666,37 

Pozostałe usług różne:                                                                     7687,42                                                 

Polisa serwisowa SOWA2/MARC21,  abonament w portalu biblioteka.pl, abonament dla 

programu Rewizor GT ,przedłużenie programu Antivirus NOD, Hosting Systemu Bibliografii 

Regionalnej , dostęp do wersji elektronicznej publikacji, opłata abonamentowa za bibliografie , 

przedłużenie podpisu certyfikat kwalifikowany 

Polisa serwisowa , abonament  m/o                                                 3343,00 

Pozostałe koszty  (nieodpł.przyj.księgozbioru                                                                338,00 

Podróże służbowe                                                                                                          1091,41 

Zakup SERWERA                                                                                                       20000,00 

                                                                                  Ogółem rozchody                    819381,80                                  

 

 

 Zobowiązania Miejskiej Biblioteki Publicznej na dzień 31.12.2017          2689,24                     

w tym : 

 z tyt. dostaw i usług                                                          2689,24 

 

Należności na 31.12.2017     .                                                                        310,77 

Rozliczenia m/o                                                                                            3343,00  

  

Środki pieniężne na 31.12.2017                                                                 20811,57 

w tym:                         

w kasie                                                                                  401,78 

w  banku                                                                            20409,79 

 

 

Należności wymagalne             0,00 

Zobowiązania wymagalne        0,00 

 

 

 

Nowy Targ 26.02.2018        

   

 

 

 
                   


