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Obja~ nrenla

do informacji o przebiegu wykonania planu fin ansowego

Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzeszycach jako sa morządowej instytucji
kultury za 2012 ro k.

Gminna Bibliot eka Publiczna w Krzesz ycach jest samorząd ową instytu cją kultury
Powolaną Uchwałą

Nr XXXV1/174/06 Rad y Gminy Krzeszyce.

Siedziba Biblioteki m iesci się w Krzeszycach przy ul. Gorzowskiej 7/8.
Średnie zatrudnienie w 2012 roku ksz tałtowa ło się na poziomie 4,20 eta tu

(w tym jedna osoba zatrudniona w ramach prac interwencyjnych - 1 etat od
13.02.2012 do 30.06.2012 ).
Na dzień 31.12.2012 r. przychody Biblioteki wyniosły 161222,69
• dotacja z budżet u gminy 135300,00
dotacja z Bibliot eki Narodowej 5557,00
przychody fin ansowe 237,32
pozos tale przychody operacyjne - 19988,26
-

ś rod k i

na roku bankowym z lat

Przychody te przeznaczone

ubiegłyc h .

zostały

142,78

na finansowanie dzi a ła lności statutowej

Biblioteki.
Wyda tki Biblioteki w 2012 roku wyniosły 160985,37 zł. Stan got ówki na kon cie
bankowym w dniu 31.12.2012r. wynosi! 239,99 .
Na dzi eń 31.12.201 2r. Biblioteka posiadała należności w wysoko ści 535,26 zł
i

zobowiązania

3183,05,

kró t kotermi nowe wobec Zakładu

U rzędu

11267,69.

Skarbowego 462,00 i

Ubezpieczeń

zobowiązania

Spolecznych

wobec kontrah entów

•

,oc,." i zobowiązań Gminnej Biblioteki Publicznej w ICneszvcach
na dzień 31.12.2012

f.

NAlE2:NOŚCI :

Należnoki z tytułu sprzedaży dóbr I us/ug • 0,00

Nale1noki od pracowników
Pozostałe naleinośc!

(wymagalne)

. 0,00
• 535,26

ZOBOWIĄZANIA :

Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług _
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń

2386,61
0,00

Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia

spoleczne

3183,05

Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego

od osób fizycznych z tyto wynagrodzeń
Pozostałe zobowiązania

462,00
8881,08

•
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Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki
Publicznej w Krzeszycach jako

samorządowej

instytucji kultury za 2012 rok.

107893,98
103847,98

103847,98

Wtym:
materiały

gospodo na utrzymanie czystości
materiały biurowe, dekoracyjne, druki
prenumerata czasopism
książki

energia elektryczna

Usługi

obce: w tym

G"
Woda, wywóz

nieczystości

17528,39
9113,00
636, 11

985,36
2590,69
303,04
7526,08
204 1,21

985,36
2590,69
303,04
7526,08
2041,21

17528,39
9113,00
636, 11

...

,

•

telekomu nikac.yine
Usłu gi bankowe
Pozostałe usługi

Pozostałe

kosz ty

W tym:
Ubezpieczenie majątku
Promocja czytelnictwa, imprezy
kultu ralno-oświatowe, ko nkursy,

5324,68

5324,68

600,00
1854,60

600,00
1854,60

1256,08

1256,08

1026,00
193,29

1026,00
193,29

