
                     
Biblioteka Publiczna 
Gminy Kościan 

                                                                                                                 
Kościan, dnia 21 stycznia 2020r. 

 
Sprawozdanie z wykonania planu finansowego  

przez Bibliotekę Publiczną Gminy Kościan  
za okres od dnia 01.01.2019r. do dnia 31.12.2019r. 

 
 
I. W okresie od dnia 01.01.2019r. do dnia 31.12.2019r. Biblioteka Publiczna Gminy Kościan uzyskała         

następujące przychody:   
   

Lp. W y s z c z e g ó l n i e n i e Nr konta 
Plan  

na rok 2019  
(po zmianach) 

Wykonanie 
planu 

Wykona-
nie  

planu     
w % 

1. Dotacja z budżetu Gminy Kościan na działalność 
bieżącą (dotacja podmiotowa) 

740-1 
 

535 000,00 zł 534 869,20 zł   99,98 

2. Dotacja ze środków finansowych Ministra Kultury         
i Dziedzictwa Narodowego dot. dofinansowania zada-
nia w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy     
Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 – „Zakup 
nowości wydawniczych do bibliotek publicznych” 

741-1 12 032,00 zł 12 032,00 zł 100,00 

3. Pozostałe przychody operacyjne 
 
1) inne przychody operacyjne - przychody ze sprzedaży 
makulatury 

   2) inne przychody operacyjne -  darowizny pieniężne                 

760 
 

760-3-2 
 

760-3-4 

103,00 zł 
 

23,00 zł 
 

80,00 zł 

99,95 zł 
 

19,95 zł 
 

80,00 zł 

  97,04 
 

   86,74 
 

 100,00 

 Przychody ogółem:  547 135,00 zł 547 001,15 zł   99,98 

 
II. W okresie od dnia 01.01.2019r. do dnia 31.12.2019r. Biblioteka Publiczna Gminy Kościan poniosła następu-

jące koszty:   
                     

Lp. W y s z c z e g ó l n i e n i e Nr konta 
Plan 

na rok 2019 
(po zmianach) 

Wykonanie 
planu 

Wykona-
nie  

planu     
w % 

 Koszty działalności operacyjnej     
1. Amortyzacja jednorazowa 401-2 69 842,00 zł 

 
69 840,00 zł 100,00 

 
 1) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne  401-2-1, 401-2-3  25 810,00 zł 25 808,00 zł   99,99 

 

2) zbiory biblioteczne  
 

     - zbiory biblioteczne zakupione  z dotacji z budżetu   
Gminy Kościan 

  - zbiory biblioteczne zakupione z dotacji ze środków finan-
sowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego        

401-2-2 
 

401-2-2-1 
 

401-2-2-2 

44 032,00 zł 
 

32 000,00 zł 
 

12 032,00 zł 

44 032,00 zł 
 

32 000,00 zł 
 

12 032,00 zł 

100,00 
 

100,00 
 

100,00 

2. Zużycie materiałów 402 13 300,00 zł 13 267,53 zł      99,76 
3. Zużycie energii  403 1 300,00 zł 1 245,80 zł   95,83 
4. Usługi remontowe 404 5 050,00 zł 5 045,64 zł   99,91 
5. Usługi telekomunikacyjne i pocztowe 405 5 400,00 zł * 5 328,82 zł      98,68 
6. Pozostałe usługi obce 406 14 270,00 zł 14 268,25 zł   99,99 
7. Wynagrodzenia  

 
407 

 
361 210,00 zł 361 203,52 zł    100,00 

 1) wynagrodzenia osobowe 407-1 360 010,00 zł 360 003,52 zł     100,00 
 2) wynagrodzenia bezosobowe 407-2 1 200,00 zł 1 200,00 zł     100,00 

8. Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie     
zaliczane do wynagrodzeń 

408 868,00 zł 862,00 zł      99,31 

9. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 409 66 520,00 zł 66 512,23 zł   99,99 
10. Odpisy na ZFŚS 410 8 835,00 zł     8 835,00 zł    100,00 
11. Podróże służbowe 412 0,00 zł 0,00 zł     0,00 
12. Pozostałe koszty 415 540,00 zł * 539,15 zł   99,84 

 Koszty ogółem:  547 135,00 zł 546 947,94 zł      99,97 
 

* „Usługi telekomunikacyjne i pocztowe” (saldo k. „405”) 5 327,04 zł + 1,78 zł „Rozliczenie kosztów – usługi teleko-
munikacyjne” (saldo k. „490-2”) = 5 328,82 zł 

* „Pozostałe koszty” (saldo k. „415”)  611,04 zł  -  71,89 zł „Rozliczenie kosztów – ubezpieczenia majątkowe środków 
trwałych i wyposażenia” (saldo k. „490-1) = 539,15 zł 



 
 
 
III. POZOSTAŁE  INFORMACJE 
 
 

 
Wyszczególnienie 

 

Stan na początek 
roku 

Planowany stan      
na koniec roku 

Stan na koniec 
roku 

Należności 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

Zobowiązania 21 857,71 zł 200,00 zł 177,54 zł 

Środki pieniężne 
 
1) w kasie 
2) na rachunku bankowym 

25 870,19 zł  
 

0,00 zł 
25 870,19 zł  

4 220,00 zł 
 

0,00 zł 
4 220,00 zł 

 

4 173,12 zł  
 

0,00 zł 
4 173,12 zł  

 
      Na dzień 31.12.2019r. Biblioteka Publiczna Gminy Kościan nie posiada żadnych należności i  
zobowiązań wymagalnych. Krótkoterminowe zobowiązania wynoszą – 177,54 zł  i dotyczą  
krótkoterminowego zobowiązania wobec Gminy Kościan z tytułu rozliczenia    niewykorzystanej  
dotacji na działalność bieżącą na rok 2019 – 130,80 zł oraz krótkoterminowego  zobowiązania wobec 
dostawców –  FLEXCOM Sp. z o. o. z tytułu usług telekomunikacyjnych za m-c grudzień 2019r. 
kwota 46,74 zł. 
    Na dzień 31.12.2019r. stan środków na bieżącym rachunku bankowym wynosi   kwota 4 173,12 zł. 
       
 
 
                                                                                                             Dyrektor 
 
                                                                                                      Katarzyna Wopińska   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



              Załącznik do sprawozdania  
                z wykonania planu finansowego przez 

                                  BPGM Kościan za okres  
                                                                                                                              od dnia 01.01.2019r. do dnia 31.12.2019r. 

 
I. W okresie od dnia 01.01.2019r. do dnia 31.12.2019r. Biblioteka Publiczna Gminy Kościan      

uzyskała następujące przychody: 
1. 

 
dotacja z budżetu Gminy Kościan na działalność 
bieżącą (dotacja podmiotowa) 
 

  – 534 869,20 zł 

2. dotacja ze środków finansowych Ministra Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego dot. dofinansowania 
zadania w ramach  Programu Wieloletniego 
„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” 
Priorytet 1 – „Zakup nowości wydawniczych do 
bibliotek publicznych” 
 

  – 12 032,00 zł 

3.  
   

pozostałe przychody operacyjne 
 

 
 

 
 

– 
 
 

99,95 zł 
 
 
 

 inne przychody operacyjne  
– przychody ze sprzedaży makulatury 

– 
 

19,95 zł 
 

 inne przychody operacyjne 
– darowizny pieniężne  

– 80,00 zł 

 Przychody ogółem:  547 001,15 zł 

 
II. W okresie od dnia 01.01.2019r. do dnia 31.12.2019r. Biblioteka Publiczna Gminy Kościan         

poniosła następujące koszty: 
1. 

 
amortyzacja jednorazowa  – 69 840,00 zł 

  środki trwałe  
(amortyzacja zakupionego monitora, zestawu 
komputerowego z oprogramowaniem Windows 
10 PL 64 bit, szafy z drzwiami suwanymi i  
maszyny tnąco-wytłaczającej A4 + wykrojniki do 
Biblioteki w Kiełczewie   – 8 947,00 zł,  szafy z 
drzwiami suwanymi, stołu i regałów do F. B. w 
Racocie – 6 534,00 zł,  szafy z drzwiami  
suwanymi, komody i maszyny tnąco-
wytłaczajacej A4 + wykrojniki do F. B. w St. 
Luboszu – 6 787,00 zł,  stołów  do F. B. w   
 Turwi  – 2 000,00 zł, tabletu Lenowo 7” do 
księgowości – 390,00 zł;  
razem środki trwałe – 24 658,00 zł) 
oraz wartości niematerialne i prawne  
(amortyzacja zakupionego programu 
komputerowego Office 2019 PL do Biblioteki w 
Kiełczewie – 1 150,00 zł) 
 

– 25 808,00 zł   

  zbiory biblioteczne  
- zbiory biblioteczne zakupione z dotacji       z 

budżetu Gminy Kościan 
– zbiory biblioteczne zakupione z dotacji        ze 

środków finansowych Ministra Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego  

 

– 
 
– 
 

  – 

44 032,00 zł 
 

32 000,00 zł 
 

   12 032,00 zł 

  

2. zużycie materiałów 
 

– 13 267,53 zł 

  materiały biurowe – 4 346,28 zł   
  prasa – 1 955,86 zł   
  poradniki – 2 808,20 zł   
  drobne wyposażenie 

(zakup dziurkaczy ozdobnych, wentylatorów, 
zszywacza, torby do notebooka…) 

– 864,00 zł   



  materiały i nagrody na organizację 
konkursów i innej działalności kulturalno - edu-
kacyjnej  

– 2 593,97 zł   

  środki czystości – 699,22 zł  
 

 

3. zużycie energii 
 

 – 1 245,80 zł 

  energia elektryczna – 1 245,80 zł 
 

  

4. usługi remontowe  
 

 – 5 045,64 zł 

  naprawy sprzętu i urządzeń oraz naprawy       i 
konserwacje instal. elektr., wodno – kanal.   i 
gazowej(konserwacja kserokopiarki, przegląd 
techniczny i naprawa gaśnicy w Bibliotece           
w Kiełczewie  – 495,69 zł,  konserwacja 
 kserokopiarki, przegląd techniczny i naprawa 
gaśnicy w F. B. w Racocie – 435,42 zł, 
 konserwacja kserokopiarki, naprawa oświetlenia, 
naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej,  
przegląd techniczny i naprawa gaśnicy w  F. B. w  
St.  Luboszu – 2 466,97 zł, naprawa instalacji 
wodno-kanalizacyjnej, przegląd techniczny i 
naprawa gaśnicy w F. B. w   Turwi – 1 067,34 zł 
oraz naprawa sieci komputerowej,  przegląd 
techniczny i naprawa    gaśnicy w F. B. w  
Widziszewie  – 580,22 zł) 
 

– 5 045,64 zł   

5. usługi telekomunikacyjne i pocztowe  
 

  – * 5 328,82 zł 

  usługi  telekomunikacyjne   – * 5 028,40 zł   
  usługi pocztowe 

 
– 300,42 zł   

6. pozostałe usługi obce 
 

  –      14 268,25 zł 
 

  opłaty radiofoniczne – 378,00 zł   
  opłaty za ścieki i odpady komunalne – 264,00zł   
  opłata za stronę internetową – 300,00 zł   
  usługi informatyczne – 3 584,40 zł   
  inne usługi obce 

(aktualizacja oprogramowania „SOWA”        – 
2 844,00 zł, opłata za uczestnictwo w portalu 
w.bibliotece.pl – 744,00 zł,  
aktualiz. programu finansowo-księgowego 
REWIZOR GT – 485,85 zł, podpis elektroniczny 
– 450,00 zł, usługi Inspektora Ochrony Danych 
Osobowych – 4 428,00 zł oraz aktualizacja  
programu komp. antywirusowego NOD 32 – 
790,00 zł)  
 

– 9 741,85 zł   

7. wynagrodzenia 
 

– 361 203,52 zł 

  wynagrodzenia osobowe – 360 003,52 zł   
  wynagrodzenia bezosobowe – 1 200,00 zł  

 
 

8. pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie 
zaliczane do wynagrodzeń 
 

 
 
 

 
 
 

– 862,00 zł 

  badania pracowników  
(wstępne, okresowe i kontrolne) 

– 322,00 zł   

  szkolenia i konferencje pracowników – 540,00 zł   
9. 
 

składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 
 

 – 66 512,23 zł 

  składki na ubezpieczenia społeczne – 61 395,02 zł   



  składki na Fundusz Pracy 
 

– 5 117,21 zł 
 

  

10. odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń        So-
cjalnych 
 

 – 8 835,00 zł 

11. podróże służbowe 
 

– 0,00 zł 

12. pozostałe koszty  
 

 
 

 – *539,15 zł 

  składki na rzecz instytucji ubezp.                  – 
ubezpieczenia majątkowe  

– *539,15 zł   

 Koszty pokryte dotacją z budżetu Gminy Kościan:  534 869,20 zł 

 
Koszty pokryte ddotacją ze środków finansowych  
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: 

 12 032,00 zł 

 
Koszty pokryte pozostałymi przychodami operacyjnymi 
(koszty zapłacone w m-cu styczniu 2020r.): 

 46,74 zł 

 Koszty ogółem:  546 947,94 zł 

 
* „Usługi telekomunikacyjne i pocztowe” (saldo k. „405”) 5 327,04 zł + 1,78 zł „Rozliczenie kosz-

tów – usługi telekomunikacyjne” (saldo k. „490-2”) = 5 328,82 zł 
* „Usługi telekomunikacyjne” (saldo k. „405-1”) 5 026,62 zł + 1,78 zł „Rozliczenie kosztów – 

usługi  telekomunikacyjne” (saldo k. „490-2”) = 5 028,40 zł 
 
* „Pozostałe koszty” (saldo k. „415”)  611,04 zł – 71,89 zł „Rozliczenie kosztów – ubezpieczenia 

majątkowe środków trwałych i wyposażenia” (saldo k. „490-1) = 539,15 zł 
* „Pozostałe koszty  –  składki  na  rzecz  instytucji ubezpieczeniowych – ubezpieczenia mająt-
kowe” (saldo       

k. „415-1”)  611,04 zł – 71,89 zł  „Rozliczenie  kosztów  –   ubezpieczenia  majątkowe  środ-
ków  trwałych i wyposażenia” (saldo k. „490-1) = 539,15 zł 

      
 
III. Pozostałe informacje 
 
    Na dzień 31.12.2019r. Biblioteka Publiczna Gminy Kościan nie posiada żadnych należności i zo-
bowiązań wymagalnych. Krótkoterminowe zobowiązania wynoszą – 177,54 zł                  i dotyczą 
krótkoterminowego zobowiązania wobec Gminy Kościan z tytułu rozliczenia    niewykorzystanej do-
tacji na działalność bieżącą na rok 2019 – 130,80 zł oraz krótkoterminowego  zobowiązania wobec 
dostawców –  FLEXCOM Sp. z o. o. z tytułu usług telekomunikacyjnych za m-c grudzień 2019r. – 
46,74 zł. 
    Na dzień 31.12.2019r. stan środków na bieżącym rachunku bankowym wynosi                    – 
4 173,12 zł. 
 
 
 
 
                                                                                                             Dyrektor 
 
                                                                                                      Katarzyna Wopińska   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


