
 

 

 

 

           Sprawozdanie z realizacji przychodów i wydatków Miejskiej Biblioteki Publicznej 

           w Nowym Targu  za okres od dnia 01.01.2018 do 31.12.2018 

 

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

w okresie od dnia 01.01.2018 do 31.12.2018 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 31.12.2018 wynosi 12,25 etatów.   

 

    Przychody w okresie sprawozdawczym stanowiły kwotę                   838902,55  

    w tym: 

    dotacja planowana  z Urzędu Miasta                                                    787000,00 

    w tym dotacja na zadania Biblioteki Powiatowej  64000,00 

    dotacja na zakup księgozbioru z Biblioteki Narodowej                         48980,00   

    odsetki bankowe                                                                                         768,75 

    wpływy własne                                                                                         1708,80 

    Nieodpłatne przyjęcie  księgozbioru  na stan                                             445,00 

    stan środków na 01.01.2018 rok                                                             18433,10  

 

   Wymienione przychody finansowały wydatki osobowe i rzeczowe Miejskiej Biblioteki 

   Publicznej w okresie sprawozdawczym następująco: 

 

 Wynagrodzenia  osobowe                                                                                     470872,09 

  Ubezpieczenie społeczne ZUS ( osobowy fundusz płac i umowy zlecenia)         80704,15                                                  

  Fundusz Pracy                                                                                                          7003,32 

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

umowa zlecenia  usługi  porządkowe                                                                       24375,00                                              

świadczenia na rzecz   pracowników : badania okresowe/medycyna pracy                950,00  

  ZFŚS  /świadczenia urlopowe/                                                                               14524,33     

 

  Zużycie materiałów, wyposażenia                                                                          13341,48 

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

                 urządzenie UTM Cyberoam CM 10                 

Zakup książek                                                                                                           98360,00                   

w tym:  z dotacji Biblioteki Narodowej    48980,00 

                ze środków własnych                49380,00 

Zakup energii elektrycznej : Filia Nr 1                                                                       2765,94                                                                  

Zakup usług obcych pozostałych                                                                            142332,77   

  w tym:  telekomunikacyjne                                                             2293,03 

               pocztowe                                                                              330,60 

               Koszty utrzymania pomieszczeń w MOK                       71997,14 

               Prenumerata                                                                     10218,98                                                    

               Najmu /filia Nr 1, i 2/                                                       33088,68 

               Najem lokalu Dz-12-23-L                                                    189,89 

               Organizacja imprez, konferencje, szkolenia                       6463,70                                                                                                                                      

               Podatki,opłaty,ubezp..rzeczowe                                         2095,95 



 

 

               Usługi introligatorskie                                                         442,80 

               Stały dostęp do internetu                                                     592,80 

               Usługi przeciwpożarowe                                                       98,40 

               Usługi napraw kserokopiarki                                              848,70 

               Drobne remonty                                                                  450,00  

Pozostałe usług różne:                                                                    13222,10                                               

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, certyfikat SSL dla domeny 

www.mbp.nowytarg.pl, usługi informatyka,  

Pozostałe koszty  (nieodpł.przyj.księgozbioru                                                                445,00 

Podróże służbowe                                                                                                          1509,01  

                                                                                  Ogółem rozchody                    857183,09                                  

 

 

 Zobowiązania Miejskiej Biblioteki Publicznej na dzień 31.12.2018          28648,44                     

w tym : 

 z tyt. dostaw i usług                                                          2337,66 

          podatku od wynagrodzeń  do US                             4326,00       

          składek ubezpieczenia społecznego do ZUS         21984,78                                                      

 

Należności na 31.12.2018     .                                                                             0,00 

  

Środki pieniężne na 31.12.2018                                                                   32144,00 

w tym:                         

w kasie                                                                                1427,57 

w  banku                                                                           30716,43  

 

 

Należności wymagalne             0,00 

Zobowiązania wymagalne        0,00 

 

 

 

Nowy Targ, dnia 25.02.2019        

   

 

 

 
                   

http://www.mbp.nowytarg.pl/

