
 

 

 

 

           Sprawozdanie z realizacji przychodów i wydatków Miejskiej Biblioteki Publicznej 

           w Nowym Targu  za okres od dnia 01.01.2020 do 31.12.2020 

 

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

w okresie od dnia 01.01.2020 do 31.12.2020 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 31.12.2020 wynosi 11,25 etatów.   

 

    Przychody w okresie sprawozdawczym stanowiły kwotę                926 948,10 

    w tym: 

    dotacja planowana  z Urzędu Miasta                                                    950000,00 

    w tym dotacja na zadania Biblioteki Powiatowej  81100,00 

    dotacja na zakup księgozbioru z Biblioteki Narodowej                         22540,00   

    odsetki bankowe                                                                                          206,25 

    wpływy własne                                                                                        40724,36  

    Nieodpłatne przyjęcie  księgozbioru  na stan                                              334,00 

    stan środków na 01.01.2020 rok                                                               4446,29  

 

   Wymienione przychody finansowały wydatki osobowe i rzeczowe Miejskiej Biblioteki 

   Publicznej w okresie sprawozdawczym następująco: 

 

 Wynagrodzenia  osobowe                                                                                     545 888,07 

  Ubezpieczenie społeczne ZUS ( osobowy fundusz płac i umowy zlecenia)         91 412,89                                                  

  Fundusz Pracy                                                                                                          6 848,58 

  Wynagrodzenia b.f.p./  umowy do realizacji Projektu;                                                                                                                     

umowa zlecenia  usługi  porządkowe                                                                       22 395,00                                              

świadczenia na rzecz   pracowników : badania okresowe/medycyna pracy              2 390,00  

  ZFŚS  /świadczenia urlopowe/                                                                               18 990,70     

 

  Zużycie materiałów, wyposażenia                                                                          11 802,47 

   w tym:   materiały biurowe, bhp : środki do dezynfekcji związane z pandemią 

                 COVID-19,  materiały  do kserokopiarki tonery, tusze , etykiety  foliowe 

                 samoprzylepne, czytnik kodów kreskowych, kuchenka mikrofalowa, 

                 czajnik,  artykuły do organizacji imprez w MBP ,                 

Zakup książek                                                                                                           39 239,74                   

w tym:  z dotacji Biblioteki Narodowej                                     13 460,00   

                ze środków własnych                                                 25 779,74 

                 

Zakup energii elektrycznej : Filia Nr 1                                                                       2 643,89 

Zakup usług obcych pozostałych                                                                            242 686,69  

  w tym:  telekomunikacyjne                                                             2097,14 

               pocztowe                                                                              255,59 

               usługi porządkowe                                                               600,00 

               Najmu /filia Nr 1, i 2/                                                       33974,43 

               Najem pomieszczeń ul. Kolejowa 23                             141996,09 

               Organizacja imprez, konferencje, szkolenia                       9271,70 



 

 

            Podatki,opłaty,ubezp..rzeczowe                                               1627,40 

            Usługi introligatorskie                                                                516,60 

            Stały dostęp do internetu                                                            602,80 

             Realizacja Projektu „Kultura w sieci”                                     7640,00 

             Pozostałe usług różne:                                                            33875,28                                               

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, 

certyfikat SSL dla domeny www.mbp.nowytarg.pl, usługi informatyka , zakup dostępu do 

ebooków w LEGIMI, usługa pełnienia IOD                

Pozostałe koszty  (nieodpł.przyj.księgozbioru                                                                334,00 

Podróże służbowe                                                                                                            321,85  

                                                                                  Ogółem rozchody                  984 953,88                                  

 

 

 Zobowiązania Miejskiej Biblioteki Publicznej na dzień 31.12.2020          33 404,77                     

w tym : 

 z tyt. dostaw i usług                                                          2 785,19  

          podatku od wynagrodzeń  do US                             4 239,00     

          składek ubezpieczenia społecznego do ZUS         26 380,58                                                      

 

Należności na 31.12.2020     .                                                                               0,00 

  

Środki pieniężne na 31.12.2020                                                                   66851,79 

w tym:                         

w kasie                                                                                    23,53 

w  banku                                                                           66828,26  

 

 

Należności wymagalne             0,00 

Zobowiązania wymagalne        0,00 

 

 

 

Nowy Targ, dnia 12.02.2020        

   

 

 

 
                   

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

