
sDrawozdanie z wykonania planu f inansowego instyt!cj i  kultury
' 

Gminnej Bibi ioteki Publicznej w Starczy za 2010 rok

Przvcnodv GTnrne Blb lole( '  P.blcznej w Sta-cz/ za 20'O roi slanow '(wota 36 779'97zl Na

r".; i;;-'";ft;" ooi'a"la z o,,ozetu cr.i Sr"'"tu '" *v-tohosc 13 899 zl;^d^o.j1:ja ze srod\ow
Bibrrotei Narodowei w (woc e - 2 000,00 zl oraz ootacja z FJrdaclr o dnge 9/9 vt zr

fla f<oniec ZOIO roku na koncre rachunku biezEcego biblioteki pozostalo 942,37 zt. Srodkl te zostaly

uwzglQdnione w planie budzetowyrn nowego 2011 roku'

Poniesione pEez instytucj9 koszty stanowiqwartosc 35 837,60 zl izgodnie z klasyfikacjq fodzajowq

przedslawiaie si8 nastQP!jeco:

1 Zakup materialdw i wyposazen a - w kwoc e 743,01 zl
Zakuoone rnaterialy to

- tusz karta katalogowa, ka.ta ksiqzki- 235,39 zl
- Srodki czystolici - 7'1,21 zt
- szyba do drzwi, kt-115,2421
_ mater alv zakuplone w zwtazKu z rcarzaqq progfamu Fundacji oRANGE ( Mikobj swlateczny,

lVikolai iawieszka, ksiAzeczk dLa dz eci, slodycze) - 321,17 zl

2. Zakuo enerqi - 3.4'17,08 zl
kosziy w tej-gruple zwiezane saz zakupem gazu energiielektrycznel I wooy

3 Zakup irstug obcych- 1.436'09 ztsqtol
- usiugi kanalizacyjne - 25.92 zl
_ r.trit t"t"tonicine - 1.273.427:t Kwota 658.80 zl tj. za dostQp do sieci Internet, zostaia pol(ryta

Srodiami pochodzqcymi z Fundacji ORANGE
- odnow enle certyfikatu kwalifikowanego -96,75 zl

badanie ekarskie - 40 00 zi

4 Wynagrodzenia - 20.946,86 zl, ( w tym nagroda woita dyrektora )

5. Nazuty na wynagrodzenia (sEto skladki emerytalne rentowe wypadkowe oraz lundusz pracy)

- na kwote - 3 658,26 zl

6. Zakup ks ezek - 4.792,66 zl w tym zakup ksiEzek ze srodk6w Biblioteki Narodowel na Kwote -

2.000,00 zt.

7 Podr6ze sluzbowe - '111,74 zt

8 Pozosla'e <osay - 731,90 zl. Sroo"r wy<o'zystano ra ooracen e p-o-rsy

PIU w lwocie 77.00 zl rwyprate swraoczei u lopowvcf w fwoce b!4 9u 7l

-qi


