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lnfbrmacja opisowa do sprawozdania z wykonania planu finansowego MBP
za rok 2017

Przychody -2.181.286,98 -99,91 % planu rocznego
W roku 2017 Gmina Miejska Glog6w przeznaczyla na prowadzenie sieci

bibliotek

publicznych w mieScie kwotg 1.890.000,00 zl, w tym:

.
.

dotacja podmiotowa (poz. 1) w kwocie 1.875.000,00 zl, przeznaczona na dziatalnos6.
podstawowq Miejskiej Biblioteki Publicznej w zakresie upowszechniania kultury; udzial
procentowy w pzychodach og6lem wyni6sl 85,96 %,
dotacja na dofinansowanie bie2qcej dzialalnoSci utwozonego pzy bibliotece Glogowskiego
Centrum lnformacji Ekologicznej (poz. 3) w kwocie {S.0O0,OO zl; dotacja stanowtla 0,69 lo
udzialu w przychodach ogolem.
Na mocy porozumienia, zawartego pomigdzy Powiatem Glogowskim a Gminq Miejskq Gtog6w

w sprawie powierzenia MBP w Glogowie zadah biblioteki publicznej dla powiatu glogowskiego
ptzekazano bibliotece Srodki w kwocie 50.000,00 zl (poz. 2). udzial procentowy dotacji na
pelnienie funkcji biblioteki powiatowej w przychodach ogdem wyni6st 2,29 %.

Przychody wlasne (poz. 4) na koniec roku wyniosly 73.970,53 zl i zostaly zrealizowane
97,0'1 % planu rocznego. Kwota ta stanowila 3,39 % udzialu w przychodach og6lem. Na

w

przychody wlasne skladajq sig:
. oplaty za upomnienia na kwotQ 33.009,94 zl (kary za nieterminowy zwrot zbior6w bibliotecznych
i zwrot kosztow wyslanych upomnieh),
. wpiywy ze sorzedazy kart czytelniczych, na kwote 2.503,16 zl (w tym 918 kart dla nowo
zapisanych czytelnik6w),
. wplywy z uslug reprograficznych (kserokopie iwydruki) - kwota 1.816,10 zl,
. oplaly za wypozyczenia miqdzybiblioteczne (45 wypozyczei z innych bibliotek dla czytelnik6w
biblioteki) - kwota 483,10 zl,
. oplaty za zniszczone, zgubione zbiory biblioteczne - kwota 759,01 zl,
. otrzymane dary ksiqzkowe od os6b fizycznych - kwota 565,00 zl,
. oplaty za korzystanie z dostqpu do internetu - kwota 120,00 zl,
. sprzedaZ ksiq2ek podczas spotkai autorskich - kwota 4.145,02 zt,
. odsetki bankowe i in. pzychody finansowe - kwota 2.364,77 zl,
. najem pomieszczen - kwota 724,20 zl,
. pozostale (m.in. refundacje wynagrodzen z PUP) - kwota 27.480,23 zl.
Biblioteka pozyskala r6wnieZ Srodki z:

.
.

Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Partnerstwo dla ksiEzki
Srodki na zadanie ,,Czas na czytanie, czyli 70 niezwyklych spotkari z ksiq2kq,' (poz. 7) kwotg
42.250,00 zl, kt6ra stanowila 1,94% udzialu w pzychodach og6lem,

-

Narodowego Programu Rozwoju czytelnictwa priorytet 1 zakup nowosci wydawniczych do
6) kwotg 37.800,00 zt, kt6ra stanowila 1,73% udziatu w
przychodach og6lem.

bibliotek publicznych (poz.

Kwota rozliczei migdzyokresowych przychod6w (poz. 5) w wysokosci 97.266,45 zl slanowi 4,oo %o
udzialu w przychodach og6lem. Sq to Srodki otzymane na sfinansowanie nabycia lub wytwozenia
Srodkdw trwalych (dotacje inwestycyjne) w latach 2ol3-20t7. Kwoty zaliczone do rozliczeh
miqdzyokresowych przychod6w zwigkszajq stopniowo pozostale przychody operacyjne,
r6wnolegle do odpis6w amortyzacyjnych od srodk6w tMalych sfinansowanych z tych 2r6del.
1t6
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Koszty bie2qce
7. Zatrudnienie

-

2.181.993,47 - 99,94 % planu rocznego

i gospodatka funduszem wynagrodzefi osobowych

Koszty wynagrodzeh wraz z pochodnymi na koniec okresu sprawozdawczego zostaly
zrealizowane w 100,00 ok planu rocznego. DotacjE podmiotowq zostala pokryta kwota
'1.351.484,55 zl, a z dotaqi na pelnienie zadai biblioteki publicznej dla powiatu glogowskiego
wydatkowano na ten cel kwotg 15.675,45 zl. Wykozystanie funduszu plac oraz pochodnych
w 201 7 roku zamknglo sig w kwocie 1 .390 .273,89 zl i zostalo przeznaczone na:
pracownicy

merytoryczni

pozostali

Wynagrodzenia osobowe og6lem

1 173 027,08

820 718,67

352 308,41

Wynagrodzenia osobowe

1 046 133,35

740 225,54

305 907,8'l

- wynagrodzenia zasadnicze

76'l 576,51

559 010,08

202 566,43

- dodalek za wieloletniq prace (stazowy)

122 524,37

87 866,93

34 657 ,44

' dodatek funkcyjny

129 099,78

71 044,73

58 055,05

- dodalek specjalny

13 'l'12,06

7 112,06

6 000,00

- wynagrodzenia chorobowe

19 820,63

15191,74

4 628,89

125 893,7s

80 493,13

46 400,60

- fundusz nagr6d, premiowy

90 934,60

48 800,00

42 134,60

- nagrody ,ubrleuszowe, odprawy i inne

35 959,13

31 693.13

4 266,00

Wynagrodzenia bezosobowe

6 000,00

0,00

6 000,00

2',t1 246,81

191 049,26

20 197,55

Wynagrodzenia nieperiodyczne

Sktadki na ubezpieczenia spoleczne i Fundusz Pracy
Srednie miesigczne wynagrodzenie brutto

3 678,28 zl

Srednie miesiqczne wynagrodzenie brutto (bez

3 586,09 zl

wynagrodzei nieperiodycznych)

Stan zatrudnienia na koniec roku wynosil 25 os6b co stanowilo 24 etaty przeliczeniowe

Wyszczeg6lnienie

osobach
- pracownicy merytoryczni
- pracownrcy admrnistrac,i iobslugr
Zatrudnienie w etatach
- pracownicy meMoryczni
- pracownicy administracji i obslugi
Zatrudnienie w

Stan na 01 01.2017

r.

ZwiQkszenia

27
20
7
24,5
19
5,5

Zmniejszenia

Stan ne 31.12.2017 r

1

3

25

'l

2

19

-

,|

1,5

2

24

1,5

1,5

19

05

5

Przeciqtne zatrudnienie w okresie sprar.rozdawczym

24,31

- pracowhicy meMoryczni

18,E3

- pracownicy administracji

i

obslugi

5.48

2t6
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Staz pracy oraz wyksztalcenie pracownik6w biblioteki obrazujq ponizsze tabele
- wyksztalcenie
Rodzaj Wksztalcenia

Pelnozatrudnieni

Niepelnozatrudnieni

'18

I

w tym bibliotekarskie

12

0

licencjat

2

0

2

0

studium policealne

4

0

w tym PSKO|B.
wydzial bibliotekarski

3

0

Sredn ie

1

0

w tym bibliotekarskie

0

0

zawodowe

0

1

23

2

wy2sze

- w tym

z bibliotekarstwa

Razem:
*Padstr /owe Studium Kulturalno-OSwiatowe

i Bibliotekarskie

- staz pracy w bibliotece
Og6lem liczba

zakudnionych

25

do lat 5
1

do

'10

lat

4

do 20 lat

powyzej 20 lat

10

10

Udzial procentowy wynagrodzefi osobowych wraz z pochodnymi (kwota 1.384.273,98 zl) w kosztach
biezqcych 2017 r. wyni6sl 63,44 %, a wynagrodzen bezosobowych - 0,27 o/o.

2. lnformacja o naiwainiejszych pozycjach kosztdw bieiEcych (99,84 % planu rocznego):
Zakup zbior6w bibliotecznych i prasy (poz. 16 - 18) na kwotg og6tem 167.482.98 zl, zostal
sfinansowany dotacjq podmiotowq w kwocie 120.010,28 zl, dotacjE na pelnienie zadari biblioteki
publicznej dla powiatu glogowskiego w kwocie 9.028,50 zl oraz dolaqq na dofinansowanie
dzialalnosci GCIE w kwocie 79,20 zl:
ksiEzki na kwote 141.945,37 zl (6761 wol.),
zbiory
specjalne (audiobooki) na kwote 9.783,29 zl (436 egz.)
prasa do czytelni gl6wnej iczytelni filii bibliotecznych na kwotQ 15.754,32 zl (47 tytut6w).

-

Materialy na dzialalno66 merytorycznq (poz. '14) na kwote '16.134,55 zl, stanowiq artykuly potrzebne
do pzygotowania organizowanych w bibliotekach imprez (zajecia dla dzieci, warsztaty, spotkania
autorskie, konkursy) oraz nagrody zeczowe i ksiEzkowe wrgczane osobom w nich uczestniczqcym
i laurealom konkurs6w.
Wydatek sfinansowany zostal z dotacji podmiotowei w kwocie 10.908,08 zl.
Koszty poniesione na zakup wyposaienia i Srodk6w trwalych niskocennych (poz. 13) w wysokosci

108.166,1'l zl zostaly sfinansowane dotacjE podmiotowA

w kwocie 97.945,31 zl oraz dotacjA

dofinansowanie GCIE w kwocie 10.220,80 zl. Zakupiono m.in.:
3 komputery AiO - kwota 9.180,00 zl,
- oprogramowanie MS Office 2016 - kwota 1 .199,00 zl,
przeno6ny projektor kompulerowy Epson EB-W31 3LCD - kwota 2.139,00 zl,
- szafy pzesuwne do magazynu filii N 1 - 4.674,00 zl,
- odkurzacz Zelmer Jupiter ZVC425HT - kwota 479,99 zl,

.

'
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'

wyposazenie filii nr 3 - kwota 77.280,90 zl,
- banery i rolFup promuiAce biblioteke - kwota 1.300,00 zl,
- 2 lampki biurkowe, acar dla fllii nr 1, szklanki i lyleczki, taca - kwota 640,33 zl,
- lampka biurkowa, naczynia, zestaw do sprzqtania dla filii nr 3 - kwota 570,59 zl,
- 3 aparaty telefoniczne - kwota 267,00 zl,
listwy zasilaiEce (5 szt.), myszka i klawialura komputerowa - kwota 398,88 zl,
radio RETRO Roadstar z odtwazaczem CD i gramofonem dla fllii nr 3 - kwota 643,95 zl,
'- 27 Gm aluminiowych pzeznaczonych na ekspozycje prezentowane w filii nr3-kwola2.1g1,74zl,
system szyn i ram aluminiowych pzeznaczonych na ekspozycje prezentowane w siedzibie biblioteki
- kwota 645,38 zl,
. aparat cyfrowy Canon EOST ze statywem, torbq i mikrofonem - kwota 2.915,98 zl,
- laptop ASUS R541UJ - kwota 2.349,00 zl,
- wyposa2enie ppoz. (gasnice) - kwola 177 ,12 zl,
ozdoby bozonarodzeniowe (choinka, lampki, bombki) - kwota 439,30 zl,
- gry planszowe ,,Descent", ,,Posiadlo56" - kwota 673,95 zl.

.
.

.

'

Koszty remont6w (poz.25) w wysokosci 20.873,56 zl dotycza remontu pomieszczerl w lokalu biblioteki
16.628,83 zl) oraz remontu systemu odgromowego w budynku
siedziby biblioteki (kwola 4.244,73 zl). Wydatki zostaly sfinansowane dotacjq podmiotowq.

pzy pl. Mieszka I 11 (filia nr 3; kwota

Koszty um6w zlecenia i o dzielo (poz. 39) na kwote 60.780,00 zl obejmujq:

wynagrodzenia 21 pisazy, podr6znik6w i artyst6w, z kt6rymi odbylo sie 39 spotkania dla dzieci,
mlodziezy i doroslych - kwota 39.730,00 zl,
wynagrodzenia za wykonywanie fotoreportazy z organizowanych peez biblioteke imprez - kwota
4.615,00 zl,
wynagrodzenia za napisanie ksiqzki i za nagranie audiobooka pt. ,,Wypozyczalnia czar6w" - kwota
12.500,00 zl,
wynagrodzenie za uszycie maskotki biblioteki - kwota 935,00 zl,
-wynagrodzenia za sponqdzenie dokumentacji na udzielenie zam6wienia publicznego, za rcczny
audyt w zakresie bezpieczenstwa informacji oraz za prowadzenie koncertu jubileuszowego kwota 3.000,00 zl,
Poniesione wydatki zostaly pokryte z dotacji podmiotowej w kwocie 12.023,95 zl i z dolacji na pelnienie
zadan biblioteki publicznej dla powiatu glogowskiego w kwocie 10.636,05 zl oraz dotacjq na
dofinansowanie GCIE w kwocie 3.450,00 zl.
-

Koszty z tytulu zakupionych uslug kulturalnych (poz.40) na kwotg 29.418,05 zl obejmujE:
12 spektakli edukacyjnych dla najmtodszych czytelnik6w - kwota 3.400,00 zl,
warsztaty papieru czerpanego (5 pokaz6w) - kwota 1-250,00 zl,
11 spotkan autorskich - kwota 8.216,05 zl,
warsztaty ,,Swiatlo pod kontrola", ,,Pies ratownik" - kwola 2.245,00 zl,
koncert poezji Spiewanej, koncert z okazji jubileuszu 7o-lecia biblioteki - kwota 14.307,00 zl.

Wydatki zostaly pokryte z dotacji podmiotowej w kwocie 2.916,95 zl, z dotacji na pelnienie zadah
biblioteki publicznej dla powiatu glogowskiego w kwocie 7.260,00 zl otaz dolacjq na dofinansowanie
GCIE w kwocie 1.250.00 zl.
Na pozostale uslugi obce (poz.44) w kwocie 50.623,04 zl skladajA sie m.in.:

-

okresowa kontrola budynkow siedziby biblioteki i filii n|I oraz wykonanie okresowych pomiarow
instalacji elektrycznej iodgromoweJ w plac6wkach biblioteki - kwota 6.033,90 zl,
uslugi konserwacyjne (drobne naprawy i remonty) - kwota 4.984,57 zl,
uslugi kurierskie i transportowe - kwola 624,97 zl,
4t6

Infbrmacja opisowa do sprawozdania z wykonanit planu finansowego MBP
za rck 2017
odnowienie certyfikatu podpisu elektronicznego - kwota 195,57 zl,
deratyzac.ja i dezynsekcja dw6ch plac6wek - kwota 1.100,00 zl,
projekl iwykonanie nakle.iek informacyjnych na dzwi filii nr 3 - kwota 250,00 zl,
organizacja imprezy pn. ,,Dzieh bibliotekaza" - kwota 2.224,80 zt,
uslugi hotelowe za noclegi zaproszonych artyst6w iobsluga techniczna - kwota 4.230,00 zl,
wydruk material6w promocy.inych i prac pokonkursowych, pzygotowanie wystawy - kwota 884,50 zl,
nadzor autorski i udzial w postepowaniu o udzielenie zam6wienia publicznego dotyczEcego zadania
aznzacji i wyposazenia pomieszczen fllii nr 3 - kwota 5.934,75 zl
uslugi cateringowe (otwarcie wyremontowane.i filii nr 3 oraz dla zaproszonych gosci) - kwota 1.500,00 zl,
koszty organizacji jubileuszu 7o-lecia biblioteki - 10.602,70 zl,

-

nagranie audiobooka ,,Wypozyczalnia czar6w" - 666,00 zt,
usluga powiadamiania sms o zam6wionych przez czytelnik6w materialach 492,00 zl,
oplaty za pzesylki w ramach wypozyczef migdzybibliotecznych (45 wypozyczen) - kwota 721,40 zl,
oplaty pocztowe za listy kaerowane do czytelnikow z wezwaniami do zwrotu pzetzymanych zbiorow
i rozliczenia naleznosci z tego tytulu - kwota 850,80 zl,
oplaty za uslugi windykacji naleznosci (niezwr6conych w terminie zbior6w) - kwota 744,95 zt,
zakup rocznego dostQpu do publikacji elektronicznych Legimi - 4.060,00 zl,

-

zakup rocznego dostQpu do publikacji elektronicznych wydawnictwa PWN - kwota 3.501,49 zl.
uruchomienie uslugi oraz wsparcie seMisowe dostQpu online do wyszukiwarki PRIMO zintegrowanej
z baza elektronicznego katalogu bibliotecznego z wykozystaniem technologii pzechowywania danych
w chmurze oraz integrac.ia zakupionych dostep6w do publikacji elektronicznych wydawnictwa PWN

-

kwota 1.020,64 zt.

Poniesione wydatki zostaty pokryte z dotacji podmiotowej w kwocie 35.114,35 zl i z dotacji na pelnienie
zadan biblioteki publicznej dla powiatu glogowskiego w kwocie 500,00 zl.

Koszty szkolefi i podr6iy sluibowych pracownlk6w (poz. 50 i 46) na lEcznq kwotQ 7.656,39 zl
zostaly sfinansowane z dotacji podmiotowej w kwocie 7.582,44 zl, a wydatkowano je na:
Lp.

Tytul

sz ko

Ie n i

Li c zba

a, ko n fere n cj i

Szkolenie 'Akqa bilans, podatek VAT, podatek dochodowy od os6b prawnych w instytucjach
kultury"
Szkolenie "Mistzowie
2
.-.-..r------

3

5
6

kodowania"

Udzial w wizytach studyjnych projektu "Strefa innowacji

w bibliotece"

rcalizgwanego ptzez

Udzial w X Forum Babliotek Dolnoslaskich we Wroclawiu

Rozliczanie wplat dluznika
komornikiem" we Wroclawiu

-

1

1

FLndacje Rozwoju Spoleczedstwa lnfomacylnego
.

zestn i c zA c ych

3

Szkolenie z zakresu sprawozdawczosci biblaotek za rok 2016 (GUS, AFB, MK|DN)

4

uc

pracownikSw

2
1

aspekty ksi?gowe, wspolpraca

z

dzialem windykacji oraz

7

Szkolenie "Zywa biblioteka" we Wroclawiu

8

Szkolenie z zakresu nowych technologii zorganizowane w ramach projeKu lntel young Makers
Be Creo w Wa6zawie

2
,1

-

1

.--.-l--

9

Udzial w warsztatach krytyki literackiej organizowanych w ramach Festiwalu Milosza w Krakowie

1

10

Udzral w warsztatach pn. "Kultura
Literatura 22 w Siennej

I

11

Udzial w Xl Konferencja Blbliotek Dolnoslqskaego Zasobu Bibliotecznego w Krzydlinie Malej

1

12

Udzial w warsztatach i szkoleniu dla moderatordw Dyskusyjnych Ktub6w Ksiqzki

1

H_

w

lnternecie') organizowanych

5/6

w

ramach Festiwalu Stacja
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Lp.

Li c zba u c ze stni c ze

Tytu, szkole nia, konfercncji

c ych

Pracownik6w

13

Udzial w Xl Forum Bibliotekarzy Oolnoslaskich we Wroclawiu

1

14

Szkolenie 'Akademia Umyslu SENIOR EDU" organizowanego pzez DBP we Wroclawiu

2

15

Warsztaty z programowania w trakcie spotkai Lokalnych Klubdw Kodowania w Warszawie

1

Koszty finansowe (poz. 54) dotycza zwrotu poniesionych koszt6w podatku VAT od Srodk6w
finansowych wydatkowanych w ramach porozumienia o wsp6lpracy partnerskiej zawartym w zwiEzku
z realizowanym w 2016 i 2017 roku projekcie ,,lnkubatory lnnowacji" - kwota 62,17 zl, ro2nic
wynikajqcych z zaokrEgleh skladek ZUS (kwota 0,04 zl) oruz zwtotu nadplaconych kar czytelnikom
(kwota 78,60 zl).
Udzial procentowy koszt6w biezEcych w kosztach ogolem roku 2017 wyni6sl 36,29

o/o.

3. lnwestycie
lnwestycja ztealizowana w 2017 roku dotyczyla nabycia wyposazenia dla filii nr 3 i objgla zakup:
lady bibliotecznej - kwota 3.690,00 zl,
regal6w w zabudowie (5 szt.) - kwota 27 .429,00 zl,

.
' regal6w bibliotecznych - kwota 15.990,00 zl,
. aneksu kuchennego - kwota 3.813,00 zl.

Wydatki zostaly stinansowane

z

dotacji celowej pzekazanej peez Gming Miejskq clogow

w

kwocie

50.000,00 zl. Kwota 922,00 zl pokryta zostala ze Srodk6w wlasnych bibtioteki.

Gtog6w, dn. 27 .02.2018 t.
,
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Podpis Dyrektora instytucji

Podpis Gl6wnej Ksiggowej

Ja*

Z*1u,,,
KIER
Dzialu K

Pa

i Sportu

agd

'

NACZELNIK

ix,drral6tdut"(l'

-praw spoleczny(n

5.tRoCou

Beita Staclsh

MIE',SKA EIELIOTE(A PUBTICZIIA

im. Gallrr Anonimo

ul, Jednoici Robotniczej

15

Sprawozdani€ z wykonania planu finansowego
Miejskiei Biblloteki Publicznej im. Galla Anonima w Glogowie

57-200 6log6w, tel./fax 76.726-55.2,
lllP 593-10-15-758, ne8.001107177

za 20i.7 tok

Tro6C

Srodkiplenlerno na dzien Ol.Ol.2O17 r

l

160 099..9!

Przychody og610mi
ootacla podmiotowa

1 875 000 0c

Dotacia na pelnienie funkcji biblroteki powEtowej

50 000 oc

ootacja na dzialalno6't Glogowskiogo Cenlrum lnrorm Ekolog.

15 000 0c

Pzychody wlasne, w tym:

73 970 53

- oplaty za

nElgmircwy

- oplaty za zoubione

Md

zbiqow bibliol@ny.Jr

izniszeon€ zbrorybibliot@no

75901

oplaty zawypozyeqia mQdzyblblioteq6

' oplaty za kozyslanG z inl6mtu

spz6da
- dary

-

kan czYleLni@ydl

zbrcdw

b

brlorecznych

565

0(

322

U

Rozlic:enie miedzyokresow€ pzychod6w

a7

26

4a

ootracja z BN na zakup nowosci wydawniczych

37 8@

OC

Dotacja z MKiDN'Czas na czytanie'

12 250 q,

RAZEM

(od

i

do 7)

ru!-rrr,lq

r lql

zss.ed

Koszty bloiec6:
Zuzycie material'aw na c€le BHP

2 995 3S

Zu2ycie matenak'w biurowych

595 6a

Malerialy eksploatacylno (lonery. l!sze, papier)
Malerialy do prac remonlowych zuzycie czegca zamiennych
Zakup srodkow trwalych niskoc€nnych, wypo*.tenia

Maleriat i lowary do dziatalnogci merylorycznej

o,o(
108166

11

16 134 55

Maieriaty i druki biblioteczn€
15 J54.32

1a1945,37
Zakup zbiorbw specjalnych

9 783,2!

Zuzycie pozoslavci maleriabw

3407,01
29159,01

3az

23 694,7€
2 A44,14

Ophty ua deszczdwke

496 93
33 000,3€
20

473.*

1562,12
1

528

1€

295 2C
178 3€
Ustugr pielggnacji teren6w zielonych

1 837,05

Usnrgi dosi9pu do intemetu

3 171,96

150 0c

Us].usi lelelonii komorkowel

523 35

LJshrg leleionir stacjonarnej

3434,91

Cbsluga rnformaiyczna

14 980.17

I855,00

99-91

Sprawozdanle z wykonania planu finansowego
Mlojskiej Biblioteki Publicznei im. Galla Anonima w Glogowie
za 2017 rok
Tresa
5 447 29

Ustugipoligraflczne

60 740 o0

lJmowy o dzielo, zlecenia, honoraria
Ustugi kulluralne

29500,00

29 418,05

Optala serwisowa za system biblioleczny ALEPH

20310,00

20803,61

Ushgi pocztowe i optaly RTV

5 989,60

2 A49.25
50623.04

Pozostale irslugi obco

557 74

Podr6ze sllZbowe kraiowe

1 579,06

Ryczally za lzylvan e samochod6wpryw do cel6w sru2bowych

3

Odpis na zFSs

217.43

28 823.39

425,00

zaklp uslug zdrowotnych

1

Szkolenia pracoMik6w

6 077,33

lkwiwalenlyza pranie in. Swiadaenia na

zee

pracownik6w

3 378 55

>odatek od nier]lchomosci

12 985 00

Cpfata za uzylkowanie wieczysie grunlu

1280 40
141,21

Amortyzacja sukc€swma

100 686,71

Razem

!!,!!

793 020.00

/Vynagrodzenia osobowe pracownikow

1 173 027,08

0/ynagrodzenia beeosobowe

6 000 00

Skladkr na Lrbezpieczenia spoleczne

191 049

Skladki na Fund'rsz Pracy

3.1

20197 56

RAZEM toszty wynagro.Izen

oc6tEM tosny blslqco

ts6.or

)

1 390 230,00

199p!

2133 300,00

99.91

lnw6stycjo
Zakup wyposazenia filii
zakup vyposa2enia r

n.3

sr

RAZEM wyd.tkl lnw€3iycyln.

v"

ooo,ool -r""q

","""""1 """,q

i nr 3

Stan Srodkow finansowych na rachunku bankowym na
dzien 31.i2.2o17 L

5r

ooo,ool

ap!

50 e22,oo1

165 774,64

Wvszczeoolnienie stanu nalerno6ci i zobowiazai:

1.

Nale2no3clna poczqtek roku:

2.

Nale2no6cina 31.12.2017 r.:

37,00 zl
0,00 zl
0,00 zl

- naleino'ici od budZeiu

0,00 zl

- naLeznosci od dostawc6w

0,00 zl
55 434.45 zl

- nale2nosci od czyielnik6w
- odpisy aklualizuiqce

naleaosci

-55 434,45 zl

3. Zobowiqzanb n. poczetek roku:

4

1672,02 zl

Zobowiqzania na 31.12.2017 r.:

1 846,05 zl
1

E46,05 zl

1

E46,05 zl

- zobowiqzania wobec bud2etu

0,00 zl

- zobowiazania wobec dostawcow

7*J^s,,

1.0

/1,

KIER
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Rozliczenie dotacii otrzymanych
0,,. .9.n,!).t.,.p!.1.'.,.
w 2017 roku
przez Miolskq Bibliotek9 Publicznq im. Galla Anonlma w Glogowle

l{lP 593-10-15-768, N?8.00U07177

,.
U,
I

Wykonanlo na 31.12.2017.

Tre3C
oGdrEM

Dotacje od organlzatora:

@@@r tIre
If,II

podm olowa

Dotacja na pelnienie funkcji biblioteki powialowej
Oolacta na dzialahos6 Gtcgowskrego Centrum

lnfom Ekorogi€nej

Dolacja lnwestycyjna na zakup wyposazenia dLa lilii nr 3

RAZEM

(od

t

GCIE

tfE

50 000,0c
15 000,0c

50 000,0c

13750000c

do 5)

oBzty bie2qce pokryto z dotacjl
Zlzyoe malenalr'w

na cele BHP

2 995 89

Zu2ycie maleial,ow biurowych

Ittarorla, oksploaiacyjna (ton€ry, tusze, papiso

595,65

2 289 7a

Itiaterraly do prac remoniowyci. zu2ycie czQsci amiennych
Zakup srodkow lrwalyctr niskocennycn, wyposazenia
Matenaly ilowary do dzlalalnosci meMorycznej

llalenat

i druhi biblioteczne

7!

0,0c
1oa 166,11
10 908 0€
6 605 a5

1575432
Zakup ksrqtek

2 239

t5 67512

103 580 37

Zakup zbiorow specFhych

9 743 29

Zlzyc e Pozostalych matenalow

3 407 S1

29 123 4E
Gaz

23 894 78

Oplaiy za deszcz6wk9
Energia cieplna

896 93
33 000,38
20 873,5€

$2,72

1 562 72

1 524,14

r 52313

1

295 2C
174,3€
U

sl!g r pielegnac]i tererow zelonych

1 837 0a
590,4C

Ustugi dosi?pu do iniemetu

150.0(

15000

3171 9€

3171,96

Us[igr lelelon i komorkowej

523.0:

Ustugr teleronri slacjonamej

3 434 91

Cbsluga intormatyczna

14 gao 17

I

118 oC

0oc
Jmowy o dzeb, zlecenia. hoookfta

26110,0C
11 426,94

oplata serwisowa za sysrem bibrioteczny ALEPH

20 803.61

5000000

t5 000.0c

!! !0!,!!

Rozliczenio dotacjl otrzymanych
w 2017 roku
przoz Mielskq BlbliotekQ Publicznq im. Galla Anonlma w Glogorvlo

Wykonrnl. n. 1t.12.20t7 r,

Tre6a

dot.cJl nr 2017

i

OG6tEM

GCIE

,------f-----i6 45l aC

JsiJgi pocaowe i ophty RTv

2U92a
Pozoslab uslugiobce

35 014 35

0,0c

)odrore sl'Jrbowe krajow€
iyeany

slt

150511

3217 83

3 211 A3

28 823,39

23 323 39

Zakup ustuO zdrowotnych

1425,0(

14250C

szkolenra pracownikow

6 077,33

zE uzywanE samochod6w

Pryw do c€Lw

1505,11
bowycn

3dpis na ZFSS

Ekwarenty za pranie, in. Swiadc.gnis na zecz pracownit6w

3 378,5:

)odalek od nreruchomoaci

12 985,0C

cprab za u2y,lkowanie wieczysle grunlu

1 230,4C

00t
00(

Amodyzacia sukcesy\ina

Razem

572310.U

512-!r4p!

Wynagrodzenia osobowe pracownikow

5?3 515 15

la l2,r 5!

15000.0c

s,@

1 153 227,OA
6 000,00

r'Vyna9rodzenla bezosobowe
Skladkr na lbezpieczenia spoleczne

187 735,36

Skladki na Fundusz Pracy

224215

20 197.5€

R ZEM ro.zty wyn.grodzei
OcOtEM to.:ry bloltce ($+5!)

Koszty inwestycji pokryto z dotacji:
Zakup wyposa:enia dla

ilii

.oo-,0{

nr 3

RAZEia

soo-,.{ o.o4 o.o4

,-r.r4 ,-r.r4 ,-r"r4

(5r.50)

Oatia

"rr4 --4

Podpis gl6wnego ksiegowego

GLOWI.IA KSI 4GO\./AM
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7.-luuJ
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lo olt,7^
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Dzialu Ku
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,tr
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B atd

tachah

$a@.g(

Podpis Dyreklora

31.01.2018 r
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\/vydr rat Finansdw Publicznych
Urzedu Miejstirego w Glogowre
MITJSI(A EIBIIOTEl(A PUBLICZNA

WPLYNELO

ul. iednoici Rohotni.zej 15
67-200 Glogdw, tel./far 76 ?26'56'22

.in,u ..11..*.L...4.6...*:..,.......

im. Galln Anoni,no

NIP 693-10-15'768, Re8 0011

'rl

2

1

Rodzaj
dotacji
3

Kwota dotacii (zl, gr)
pzyznana

wEiss.DKis.10/2017
z dnia 23.06.2017 t.
na realizacje zadania
Retroteka czyli
Biblioteka Retro -

kompleksowe
Wposaaenie
plac6wki filii nr 3
Miejskiej Biblioteki
Publicznej w
Glogowie przy pl.
Mieszka I

Opis inwestycji,
zakres finansowania

Wdatkowana

4

6

lnwestycja dotyczyla wyposazenia wyremontowanej plac6wki (filii nr 3
biblioteki na os. Piast6w Slqskich). Zakres inwestycji objqt zakup nowej lady
dostosowaneJ do elektronicznej obslugi czytelnik6w, nowych, ergonomicznych
regal6w systemowych w celu zwiekszenia powierzchni na nowy ksiegozbi6r a
takze wyposazenia uwzglqdniajqcego potzeby najmlodszych u2ytkownik6w
biblioteki, zakup regal6w umo2liwiajqcych gromadzenie publikacji na innych
no6nikach niz tradycyjne (audiobooki, plyty, komiksy), zakup urzqdzei do
korzystania z e-publikacji (w tym z elektroniczych wydan czasopism), zmiane

Gmina Miejska
Glog6w umowa nr

1

U

Sprawozdanie z wykorzystania otrzymanej w 2017 roku celowej dotacji inwestycyjnej
z budietu Gminy Miejskiej Glog6w

2r6dlo dotacji

Lp.

)

przeznaczenia pomieszczef funkcjonujqcych

celowa
inwestycyjna

50 000,00

jako

magazyny

Dotacjq wydatkowano na zakup:
1. lady bibliotecznej - kwota 3.690,00 zl,
2. aneksu kuchennego - kwota 3.81 3,00 zl,
3. regal6w bibliotecznych w zabudowie 5 szt. - kwota 27.429,00 zl,
4. regal6w bibliotecznych 2 szt. - kwota 15.068,00 zl.

/.*l^ruir--.o'TQ-leat
F
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Dzialu K
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r Spornr

'dga

na

poprzez
50 000,00 pomieszczenia do pracy, nauki i zabawy dla u2ytkownik6w biblioteki
zastosowanie zupelnie nowych rozwiqzan aranzacyjnych, doposaZenie filii w
meble biurowe spelniajEce wymagania do$czqce pzestzegania zasad
bezpieczenstwa i ochrony danych osobowych pzetwazanych w jednostce.
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