
UCHWAtA NR XLIV/300/14
RADYGMINYStAWNO
z dnia 31 marca 2014 r.

w sprawie zatwierdzenia bilansu Gminnej Biblioteki Publicznej wSfawnie

przyjecia sprawozdania z jego dzialalnosci za rok 2013.

Na podstawie art. 53 ust.l ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 r.

o rachunkowosci ( Dz. U. z 2013 r. poz. 330 i poz. 613) Rada Gminy Stawno

uchwala

co naste,puje:

§ 1. 1. Zatwierdza sie. bilans Gminnej Biblioteki Publicznej w Stawnie

za 2013 r. stanowi^cy zata^cznik nr 1 do uchwaty.

2. Przyjmuje sie_ sprawozdanie z dziatalnosci Gminnej Biblioteki Publicznej

w Stawnie za 2013 r. stanowi^cy zata^cznik nr 2 do uchwaty.

§ 2. Wykonanie uchwaty powierza si§ Wojtowi Gminy Stawno.

§ 3. Uchwata wchodzi w zycie z dniem podj^cia.

PRZEWPDNICZACY

mgr inz, fafiadimz Knap

mgr



Uazwa i adres jednostki sprawozflawczej
Gminna Biblioteka PubJfczna BILANS

V/ Stewnie jednostki budzetowej, zaWadu
ul Zieiona 2, 26-332 Sjawjw budzetowego, gospodarstwa

w;p768-n-Mj-555,REG. tOOUlU/v pomocniczego jednostki
budzetowej

Nurner identyflkacyjny REGON

100131070

AKTYWA

A. Aktywa trwaie

I. Wartosci niematerialne

i prawne

II. Rzeczowe aktywa

trwate

1. Srodki trwaie

1.1. Grunty

1.2. Budynki, lokale i obiekty

inzynierii lajdowej i wodnej

•.3. Urz^dzenia techniczne i

maszyny

1.4. Srodki transports

1.5. Inne srodki trwaie

2. Inwestycje rozpocz^te

(srodki tnwale w

budowie)

3. Srodki przekazane na

poczet inwestycji

III. Naleznosci

dJugoterminowe

IV. Dtugotermlnowe

aktywa finansowe

1.1. Akcje i udzialy

f
1.2. Papiery wartosciowe

dlugoterminowe

1.3. Inne dlugoterminowe

aktywa finansowe

V. Wartosc mienla

zlikwidowanych jednostek

B. Aktywa obrotowe

I. Zapasy

1.1. Materialy

1.2. Polprodukty i produkty

w toku

Stan na
pocz^tek

roku
100.497,71

290,58

100.207,13

100.207,13

7.880,29

92,326,84

-

277,87

sporza^dzony na dzien
31 grudzien 2013r. GMINA SLAWNO

Stan na
koniec
roku
97.358,21

96,85

97.261,36

97.261,36

7.880,29

89.381,07

-

13.422,26

PASYWA

A. Fundusz

I. Fundusz jednostki

II. Wynik finansowy netto

1.1. Zysk netto (+)

1.2. Strata netto (-)

III. Nadwyzka srodkow

obrotowych (-)

IV. Odpisy z wyniku

finansow^ego

V. Fundusz mienia

zlikwidowanych jednostek

VI. Inne

B. Fundusze celowe

1.1

1.2

C. Zobowia^zania

dfugoterminowe

D. Zobowiqzania

krotkoterminowe i

fundusze specjalne

I. Zobowla^zania

krotkoterminowe

1.1. Zobowia^zania z tytulu

dostaw i uslug

1.2. Zobowia,zan!a wobec

budzetow

1.3. Zobowia^zania wobec

ubezpieczeri spolecznych

1.4. Zobowia^zania z tytutu

wynagrodzen

1.5. Pozostafe zobowia^zania

l.G. Sumy obce

(depozytowe, zabezpieczenie

wykonania umow)

Stan na
poczq_tek

roku
100.775,58

106.086,35

-5.310,77

-5.310,77

Stan na
koniec
roku

110.780,47

100.775,58

10.004,89

10.004,89

i



1.3. Produkty gotowe

1.4. Towary

II. Naleznosci

krotkoterminowe

1.1. Naleznosci z tytutu

dostaw i ustug

1.2. Naleznosci od budzetow

1.3. Naleznosci z tytulu

ubezpieczeri spoiecznych

1.4. Pozostate naleznosci

1.5. Rozliczenta z tytuJu

srodkow na wydatki

^Dudzetowe i z tytutu

•rochodow budzetowych

III. Srodki pieni^zne

l.l. Srodki pienie_zne w kasie

1.2. Srodki pieriie_zne na

rachunkach bankowych

1.3. Inne srodki pieni^zne

IV. Krotkoterminowe

papjery wartosciowe

V. Rozliczenia

mi^dzyokresowe

C. Inne aktywa

Suma aktywow

^77,87

277,87

100.775,58

13.422,26

13.422,26

110.780,47
. .

1.7. Rozliczenia z tytulu

srodkow na wydatki

budzetowe i z tytuiu

dochodow budzetowych

1.8. Rezerwy na

zobowia^zania

II. Fundusze specjalne

1.1. Zakladowy fundusz

swiadczen socjalnych

1.2. Inne fundusze

G. Rozliczenia

rni^dzyokresowe

I. Rozliczenia

mi^dzyokresowe

przychodov^

II. Inne rozliczenia

miQdzyokresowe

F. Inne pasyv/a

Suma pasywow
- . . .

100.775,58 110.780,47
. —

. GUJW

Krystyna Paw

(glo^Tiy ksi?gowy)

wlik 2014-03-14

(rok, micsisic, dzicii)

K i e r c> vv n i k
Gminnoj r;/-..: ,;-M .

\'J i - i - iyf l i /

mgr Zuzi\s
(kicrown ik jednostki)



JNazwa i aaresjeaMs^kiiczila
spraWyzut! wczej ,^n; e

') 1.6-332 Stav/no Racliunekzysk6\ i strat jcdnostki
i n(& r> '"vS55 REG. 100\3H70 (wn riant pormvnft \vc7.y)

Numer identyfikacyjny sporz^dzony na azien
RECON 100131070 31 grudnin 2013r.

A. Przychody netto ze sprzedazy i zrmvnanie z mm, w tym;
I. Przychody netto ze sprzedazy produktow
1 . AY tym: dotacje zaiiczane do przychodow (podmiotowc, przedmiotowe, na
pi&rwsze wyposazenie w srodkl obrotowe)
IT. Zmiana stanu produktow (zwie_kszenie - wartosc dodatnia, zmniejszenie -
wartosc ujemna)
III, Koszt wytwarzania produktow na wjasnc potrzeby jednostki
IV. Przychody netto ze sprzedazy towarow i materialow
V.. Pozostale dochody budzetowe
B. Koszty dzialalnosci operacyjnej
I. Amortyzacja
II. Zuzycie materialow i energii
III. Uslugi obce
IV. Podatki i oplaty
V. Wynagrodzenia

fr/I. Ubezpieczenia spoieczne i inne swiadczenia dla pracownikow
VII. Pozostalc koszty rodzajowe
VIII. Wartosci sprzedanych towarow i materiatow
IX. Udzielonc dotacje
X. Inne swiadczenia fmansowane z budzeai
XI. Pozostalc obciqzenia
C. Zysk (strata) ze sprzedazy (A-B)
D. Poznstnlc przychody operacyjne
I. Zysk ze zbycia nie fmansowych aktywow trwarych
II. Dotacje
TTL Pokrycie amnrtyzacji
IV. Inne przychody operacyjne
E. Pozostale koszty operacyjne
I. Koszty inwesrycji finansowanych ze srodkow wlasnych zakladow
budzctowych i dochodow wlasnych jednostek budzetowych.
11. Pozostale koszty operacyjne
F, Zysk (strata) z dzialalnosci operacyjnej (C+D-E)
G. Przychody finnnsowe
I. Dy\videndy i udzialy w zyskach

B... Odsetki
III. Inne
H. Koszly flnansowe
I. Odsetki
II. Inne
1, 7,vsk (s(rata) z (IzialHlnosci ^ospodarczej (F+O-H)

*-

GMINA SLA WHO
Stan na koniec

roku poprzedniego

110.537,13
9.747,44

13.000,03
4.302,57

67.428,00
12.285,62
3.773,47

-110.537,13
105.200,00

105.200,00
-

-5.337,13
26,36

26,36

-5.310,77
.]. \ V \ n i k /.daiaen i iadz^vvcza j in cli (J.1.-.J.1 J .) i
1. /,yski nadz\vyczajne
11. Straly nadzwyczajae
K. Zysk (strata) brut to (I+J)
L. Podatek dochodowy
M. Pozostale obowiqzkowe zmnlejszeaia zysku (zwigkszenia straty) oraz
nadwyzki srodkow obrotowych
N. Zvsk (strata) netto (K-L-M)

-5.310,77

„ -5.3'!1'0,77r

Stan na koniec roku
biezacejro

108.896,24
12.102,15
16.044,06
3.992,19

61.372,87
12.197.82
3.187,15

-108.896,24
IIS.900,00

118.900,00
_

10.003,76
13,13

7,23
5,90

12,00
12,00

10.004,89

10.004,89

'"' -'.'n i k 10.004,,S9

2014-03-14

( rok, miesia_c, dzieii) ( kierowuik jednosLki)



Gminna Biblioteka Publiczna
w Stawnie

ul. Zielona 2, 26-332 Stewno
NIP768-17-36-555, REG. 100131070 SPRAWOZDANIE OPISOWE

Z WYKONANIA PLANU KlNANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SLAWNIE

ZA2013ROK

Plan fmansowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Slawnie zostal ustalony zarzajdzeniem Nr
1/2013 Klerownika Gminnej Biblioteki Publicznej z dn.07.G1.2013r. na kwote. 115.000,00 zl.
Biblioteka nie planowala dochodow wiasnych. Srodki pieniezne na rachunku bankowym na
pocza_tku roku wynosily kwot$ 277;87zl. Biblioteka otrzymala srodki fmansowe w rarnach
Programu Biblioteki Narodowej na zakup nowosci wydawniczych do bibliotek publicznych
w kwocie 3.900;00zl. Kapitalizacja odsetek od srodkow na rachunku bankowym na koniec
2013r.wynosi kwote_ 7,23zl.Przych6d z korekty faktury 5,90zh Dochody Gminnej Biblioteki
Publicznej w 2013r. na prowadzenie dzialalnosci statutowej stanowia ogoleni kwot$
119.177,S7zl.
Gminna Biblioteka Publiczna w zwiazku z funkcjonowaniem poniosla wydatki na
wynagrodzeniapracownikow i ich pochodne w kwocie 76.514;51zl.
w tym:

Konto 407 wynagrodzenia osobowe pracownikow - 61.102387xJ.
Konto 407 wynagrodzenia bezosobowe (urnowa—zlecenie) - 270,OOzL
Konto 408 szkolenie pracownikow - 36-,90zt.
Konto 409 skladki ZUS od pracodawcy - 10.723,22zh
Konto 409 skladki na Fundusz Pracy - 1.437,70zL
Konto 410 odpis na ZFSS - 2.826,OOzL
Konto 412 podroze sluzbowe krajowe - 117,82zJt.
Wydatki zwiazane z utrz3mianiem lokali Gminnej Biblioteki Publicznej w Slawnie, Filii w
Gawronach, Filii w Prymusowej Woli, oraz na dzialalnosc statutow^ wyniosly kvvot^
29.242,23zl.w tym:
Konto 401 zakup nowosci wydawniczych - 8.962,65zL
Konto 402 zakup materialow i wyposazenia - 5.348,36zt,
w tym:- materialow biurowych i reklamowych - 4.47S;95zi.

- srodki czystosci - 41,49zl.
- zakup nagrod (ksia_zek) na konkurs Palmy Wielkanocnej - 484,72zi.
- prenumerata gazet TOP - 343320zi.

' Konto 403 zuzycie energii elektrycznej - 5.360,58zl.
Konto 403 zuzycie energii cieplnej - 5.273362zL
Konto 404 przeglajd gasnic - 36,90zl.
Konto 405 oplaty telefoniczne - 2.467,00zl.
Konto 406 czynsz najmu lokalu Filii Biblioteki Prymusowa Wola - 1.200,00zt.
Konto 406 badanie kontrolne pracownika - 50,00zl.
Konro 406 koszty i prowizje obslugi bankowej - 270,49zK
Konto 406 wyrob pieczatki - 29,30zl.
Konto 415 koszty ubezpieczenia mienia - 220,00zl.
Konto 415 koszty zebrania bibliotekarzy - 23,33zL
Wydatki na plan 119.177,87zl. zostaly zrealizowane w 2013 roku w kwocie 105.756,74 zl.
Wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej w uje_ciu tabelarycznym ksztaltowaly si?
nast^puja^co:
Wydatki

Konio

401

Nax,\va konta

Zakup nowosci wydawniczych
- z Biblioteki Narodowej
- 2 dotacji podmiotowej budzetu gminy

Plan

9.000,00

Wykunaniii ilo
31.12.2012r.

S.962,65
3.900,00
5.062,65

402 5.34S,5u



403

404

405

406

407

408

409

410
412

415

malerialy pods ta wo we
zakup nagrod ( ksiazek)
materialy biurowe i reklamowe
zakup wydawnictw i czasopism
zakup Srodkow czystoSci

Zuzycie energii:
energia eleklryczna
energia cieplna

Ushigi remontowc (remont, naprawa,
konserwacja urza_dzen i sprz^tu)

przegl^d i konserwacja urzajdzen
Uslugi telekomunikacyjne i pocztowe:

oplaty telcfonicznc
oplaty pocztowe (znaczki)

Pozostale uslugi obce:
koszty i prowlzje bankowe
inne (czynsz najmu )
inne optaly

Wynagrodzenia:
osobowc
bczosobowe (umowa-zlecenie)

Pozostale swiadczenia na rzecs; pracownikow (
szkolenie BHP)

szkoleiiie
Skladki na ubezpieczenia spoleczne:

- skladki 2US
skladki na Fundusz Pracy

Odpisy na ZFSS
Podroze sluzbowe:

delegacje
Pozostale koszty:

ubezpleczenie mienia
koszty reprezentacyjne (zebranie
bibliotekarzy)

Razem:

14. 000,00

200,00

3.000,00

2.500,00

65.000,00

500,00

13.000,00

3.500,00
1.000,00

2.077,87

119.177,87

926,49
484,72

3.552,46
343,20

41,49
10.634,20
5.360,58
5.273,62

36,90

36,90
2.467,00

2.367,00
100,00

1.549,79
270,49

1.200,00
79,30

61.372,87
61.102,87

270,00
36,90

36,90
12.160,92
10.723,22
1.437,70

2.826,00
117,82
117,82
243,33
220,00

23,33

105.756,74
W Gminnej Bibliotece Publicznej w 2013 roku zatrudnionych bylo 3 osoby, tj. 1,75 etatow.
Koszty fmansowe zwiazane z odsetkami wynosily 12,00zl.
Na dzien 31.12.2013r. jednostka nie posiadaJa zobowia_zati wymagalnych i niewymagalnych.
Jednostka nie posiadala na dzien 31.12.2013r.naleznosci W3'magalnych i niewymagalnych.
Jednostka posiadata na dzien 31.12.2013r. naleznosci tj. srodki zgromadzone na rachunku
bankowym ( depozyty na za_danie) w kwocie 13.422,26 zl.

Slawno, dn.!4.02.2014r.

Sporza^dzila:
K i o r o w n i k

Gminnoj Riblio'-ski IBubUcznej
w ~

rnr



Gmmna Biblioteka Pubiiczna
w Slawnie

ul. Zielona 2, 26-332 Slawno
MP768-I7-36-555, REG. 100131070 INFORMACJA DODATKOWA

DO BILANSU NA DZIEN 31.12.2013 R.

I. Wprowadzenle do sprawozdania finansowego.

1. Informacje porza.dkowe

Grninna Biblioteka Publiczna wSfawnie jest samorzqdowa. instytucja. kultury, ktora realizuje zadania wlasne Gminy

Stawno w dziedzinie prowadzenia dziaialnosc: bibliotecznej. Organizatorem Gminnej Biblioteki Publicznej jest

Rada Gminy Siawno. Stedzib^ Biblioteki jest miejscowosc Slawno ul. Zielona 2, a terenem dziatatnosci Gmina

SJawno. Na podstawie Uchwaiy Rady Gminy Slawno NrXXIX/206/05 z dnia 2 listopada 2005 roku przeksztatcita sie.

w samorzqdowa. instytucje. kultury i nabyia osobowosc prawnq.

2. Prezentacja sprawozdania finansowego.

Gminna Biblioteka Publiczna w Siawnie przedstawia sprawozdanie finansowe za rok 2013 rozpoczynaj^cy si$ od

01 stycznia 2013 roku i koriczqcy sie. 31 grudnia 2013 roku.

3. Porownywalnosc danych.

Niniejsze sprawozdanie finansowe zawiera dane finansowe za rok 2013.

4. Stosowane metody i zasady rachunkowosci.

Sprawozdanie finansowe zostato przygotowane zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 roku

0 rachunkowosci obowia_zuje|cymi jednostke_.

Gminna Biblioteka Publiczna w Siawnie sporza_dza rachunek zyskow i strat w ukiadzie porownawczym.

W sprawozdaniu finansowym instytucja kultury wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich trescia.

ekonomiczn^.

Na podstawie art.28 ust.l rozdzial 4 ustawy o rachunkowosci ,,wycena aktywow i pasywow oraz ustalenie wyniku

finansowego", aktywa i pasywa wycenia sie^ nie rzadzie] niz na dzien bilansowy. Srodki trwaie stanowigce fundusz

jednostki umarzane sg wg stawek amortyzacyjnych przepisdw ustawy o podatku dochodowym od osob prawnych.

Niskowartosciowe zakupy urza,dzeri majqcych znamiona srodka trwafego wprowadza sî  do ewidencji

w rzeczywistych cenach zakupu i pod data, otrzymania faktury odpisuje si^ w koszty, wprowadzajqc jednoczesnie

do ewidencji ilosciowej. Za niskowartosciowe przedmioty o okresie uzywalnosci dfuzszym niz jeden rok uznaje sie.

zakupy w cenie nie przekraczajacej 3.500,00 ?i. ,a o wartosci wyzszej amortyzuje si^ wg stawek wynikaja.cych

z okiesu ekonomicznej uzytecznosct srodka tiwalego. Powyzsza zasada dotyczy rowniez wartobci niernaterialnych

1 prawnych. Wartosci niernaterialne i prawne amortyzuje sie, w oparciu o identyczne zapisy jak dla srodkow

trwaiych.

Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiqcu przyj^cia do uzytkowania, umarza si^ ksiqzki i inne zbiory

biblioteczne.

Na dzieri sporzqdzenia informacji nie zaistniaiy znacza^ce zdarzenia, ktore nastqpily po dniu bilansowym i miatyby

wpiyw na sytuacj^ finansowq instytucji kultury.

Dodatkowe informacje i objasnienia.

Zmiana wartosci niernaterialnych i prawnych oraz srodkow trwalych wartosc brutto



Grupa rodzajowa

Wartosci niematerialne
i prawns
Srodki trwaie
G runty
Budynki
Obiekty inz.lgdowej
Kotiy i maszyny
energetyczne
Maszyny, urza,dz. i
aparaty ogol.zast.
Specjal. maszyny, urzqdz.
i aparaty
Urzgdzenia techn.
Srodki transport.
Narze.dzia, przyrz.,
ruchom. i wyposaz.

Stan na dzieri
pocz^tek roku

7.304,65

125.711,04
7.880,29

117.709,91
120,84

-

0,00

-

-

-

-

Zmiana wartosci w cia.gu roku
obrotowego

zwi^kszenia

-

-
-
-
-

-

-

-

-
-

-

zmniejszenia

-

-
-
-
-

-

-

-

-
-

-

Stan na koniec roku

7.304,65

125.711,04
7.880,29

117.709,91
120,84

-

0,00

-

-

-

-

Zmiana wartosci niematerialnych i prawnych oraz srodkow trwatych wartosc umorzenia

Grupa rodzajowa

Wartosci
niematerialne
i prawne
Srodki trwa-fe
G runty

Budynki
Obiekty inz. Igdowej
Kotiy i maszyny
energetyczne
Maszyny, urzqdz. i
aparaty ogol. zast.
Specjal. maszyny,
urza,dz. i aparaty
Urza.dzenia techn.
Srodki transport.
Narze.dzia, przyrz.,
Ruchom. i wyposaz.

Stan na
pocza.tek roku

7.014,07

25.503,91

0,00

25.434,83
69,08

-

0,00

-
-
-

-

Zrniana wartosci w cia.gu roku
obrotowego

zwie.kszenia

193,73

2.945,77

-

2.942,75
3,02

-

-

-

-

-

-

zmniejszeni
a

-

- .

-

-
-

-

-

-

-

-

-

Stan na koniec
roku

7.207,80

28.449,68

0,00

28.377,58
72,10

-

0,00

-

-

-

-

Wartosc netto
srodkow
trwatych na
koniec roku

96,85

97.261,36

7.880,29

89.332,33
48,74

-

0,00

-

-

-

-

l.W Gminnej Bibliotece Publicznej w Stawnie i jej filiach znajduja. si^:
- zbiory biblioteczne o igcznej wartosci 101,953,31 zt

- umorzenie zbiorow bibliotecznych wynosi 101.953,31 zt.

2.Gminna Biblioteka Publiczna w Siawnie posiada:

- grunry na wartosr 7.880,?9 7).

- budynki na wartosc 117.709,91 zt.

- umorzenie wynosi 28.377,58 zt.
- pozostaie srodki trwafe o wartosci 120,84 zt.

- umorzenie wynosi 72,10 zt.
3. Gminna Biblioteka Publiczna w Siawnie posiada:

- wartosci niematerialne i prawne o la,cznej wartosci 7.304,65 zi.

- umorzenie wynosi 7.207,80 zi.
4. Gminna Biblioteka Publiczna w Siawnie w roku obrotowym nie tworzyta rezerw

5. Gminna Biblioteka Publiczna w Stawnie w roku obrotowym nie dokonywata odpisow

aktualizacyjnych na naleznosci.
6. Gminna Bibliotcka Publiczna w Siawnie nie posiada zadnych :obcwig.zan na koniec

roku obrotowego.



7. W roku obrotowym instytucja kultury nie osiggngta przychodow przysziych okresow.

8. Gminna Biblioteka Publiczna w Siawnie nie udzielaia gwarancji ani pore.czeri.

III. Informaqe I objasnienia do rachunku wynikow.,

1. Podstawowa, dziaialnoscia. Gminnej Biblioteki "Publicznej w Stawnie jest upowszechnianie kultury na terenie
GminySfawno. '' .'

2. W roku 2013 instytucja kultury nie dokonaia nie planowanych odpisow amortyzacyjnych srodkow trwafych.

3. Rokiem obrotowym dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Siawnie byt okres od

1 stycznia 2013roku do 31 grudnia 2013 roku, '-' .-.-

4. Wynik finansowy za rok 2013 zamkna.1 sii? zyskie'rj)' w.kwocje 10.004,89 zi.

5. Rachunek zyskow i strat sporzgdzony postal \^edfug wariantu porownawczego, zawiera dane

o kosztach rodzajowych.

6. W roku obrotowym nie wysta.piiy zdarzenia zalicz'ane do zyskow i strat nadzwyczajnych.

IV. Informacja o sprawach osobowych

1. Gminna Biblioteka Publiczna w Siawnie nie prowadziia zadnych wspolnych inv^estycji.

2. Przede.tne w roku obrotowym zatrudnienie w gr'upach zawodowych ksztattowato si^

naste.puja.co:

a) na stanowiskach nie robotniczych - 3

- w tym kobiet — 3

b) na stanowiskach robotniczych-0

ogoiem osob: 3

3. Wynagrodzenia brutto w roku 2013 wyniosiy 61,'372,87 zt.

wtym :

-osobowe 61.372,87 zi.

-bezosobowe 0,00 zi.

Siawno, dn. 18 marzec 2014 rok.

SporzqdzHa:

K i o r o wn i k
Gminnej B;b! ;l3kl Publiczne)

W
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