
Za rządzen i e nr 28 | 201'4

Wójta Gminy Reńska Wieś

z dnia 3l marca 2OI4r.

w sprawie : zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki

Publicznej w Reńskiej Wsi.

Na podstawie art.2 ust.1 pkt. 7 , art.53 ust.1, art.70 ustawy z dnia 29 września 1994r. o

rachunkowości (tj' Dz' U. z2ot3r' poz.330 zpoźniejszymi zmianami ), art' 9 ust.2 ustawyz

dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz.

U. z ŻatZr. poz. 406 z poźniejszymi zmianami) oraz Statutem Gminnej Biblioteki Publicznej w

Reńskiej Wsi, nadanego Uchwałą Rady Gminy Reńska Wieś nr xxll/L63/Żo0o , zarządzam, co

następuje :

5r

Zatwierdzam roczne sprawozdanie finansowe Gminnej Biblioteki PubIicznej w Reńskiej Wsi

za2oL3r. zawierające:

L. Bilans na dzień 3t.L2.2ol3r. Wraz z załącznikiem - Załącznik nr 1 do niniejszego

zarządzenia:

aktyula t8.732,o8 zł.

pasywa t8.732,o8zł.

2. Rachunek zysków i strat - sporządzony na dzień 31'.t2.2ot3r. - załącznik nr 2 do

niniejszego zarządzenia.

wynik finansowy - strata 26.390,52 zł. jest to kwota amortyzacji otrzymanego

nieodpłatnie w roku 2o1-2 programu komputerowego.

3. lnformację dodatkową załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

5z

7arządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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REGON 531'l 18348 BlLANs sporządzony na dzień 31.12'2013 r.

UWAGA: w powyższym toĘe usunięto pozycje niemające zastogowania W instytucjach kultury, zachowując jednak oznaczenla pozycji zastosowane we Eoaach zalączonych
do ustawy o rachunkowośEi (np' w powyższym toue nie ma pozycji Aktywów B'll.1 "Należności od jednostek powiązanych", więc piemszą pozycją jest poŻycja B'll'2).
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REGON 531 1 18348
Rachunek zysków i strat - wariant

porównawczy według stanu na 31.12.2013
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UWAGA: w powyższym'wzorze usunięto pozycje niemające zastosowania w ins$/tucjach kultury, zachowując jednakoznaczenia pozycji zastosowane we wzorach załączonych do ustawy o rachunkowości (np' w powyższym wzorze nie mapozycji G'l ''Dywidendy i udziały w zyskach od jednosteł pozostał}rch", więc pienvszą pozycją jest pozycja G'll).

Urszula Marks - tel 88g22T296
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Reńska Wieś
27.A3.2A14 r.

Barbara Franica
Zatwierdził:
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lnformacja dodatkowa

Do sprawozdania finansowego Gminnei Biblioteki Publicznej w Reńskiej Wsi za rok 2013'

GminnaBibliotekaPublicznawReńskiejWsizostałautworzonanamocyUchwałynr5VXVI/1986Gminnej
Rady Narodowej w Reńskiej Wsi z dnia 26 września ]"986 r'

Do podstawowych zadań GBP zgodnie ze statutem jednostki należy :

- gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów

dotyczących własnego regionu' 
. l^L *^ onttlnztrzi na iei ie wypożyczeń

-udostępnianiezbiorówpoprzezwypożyczanieichnazewnątrzinajejmiejscuorazstosowanl
międzybibliotecznych,

- prowadzenie działalności informacyjno_bibliograficznej'

.organizowanieczytelnictwaiudostępnianiemateriałówbibliotecznychosobomchoryminiepełnosprawnym,

- popularyzowanie książki i czytelnictwa'

- współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami i organizacjami w zakresie rozwoju czytelnictwa i

zaspokajania potrzeb edukaryjnych i kulturalnych mieszkańców gminy'

- doskonalenie form i metod PracY'

okres obięty sprawozdaniem finansowym:

sprawozdanie finansowe obejmuie okres od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku'

Przyięte zasady rachunkowości:

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku

obrotowym 2013 zgodnie z zasadami rachunkowości wynikającymi z przepisów ustawy z dnia 29 września

1994 r.z późniejszymi zmianami oraz zgodnie zZarządzeniem nr L/2001 Kierownika GBP w Reńskiej Wsi z

późniejszymi zmianami w sprawie Zakładowego Planu Kont'

źlódła przychodów GBP:

GminnaBibliotekaPublicznawReńskiejWsirealizowaław2013r.zadaniastatutowe.
Jej źródła finansowania przychodów to:

o dotacja z budżetu Gminy Reńska Wieś w wysokości to9'845'247ł

o dotacja ze środków finansowych Ministra Kultury na nowości wydawnicze w ramach projektu

,,Promocja czytelnictwa" w wysokości 5'820'00 zł'

. zwrot: za czasoPisma-4,6621'

Wydatki GBP kształtowaĘ się następuiąco:

r zużycie materiałów 4.599,66 zl

r zakup książek i czasopism 11'898'70zł

ł usługi obce 2'794'a7 zł

. wynagrodzenia osobowe 72'497 
'4521

o należne składki ZUS t3'8Ż1'42zł

. amortyzacja programów komputerowych 26'39o'52 zł

o pozostałe koszty rodzajowe 4'233'94zl

razem wYdatki to9.845,24 zł.



Aktyra trwałe to otrzymane programy komputerowe na kwotę 52.78t,!2 zł poix

umorzenia 35.787,36 zl.

Aktywa obrotowe stanowią środki pieniężne na rachunku zrŚS na kwotę 1'138,32 zł'

Złącznej kwoty otrzymanej dotacji niewykorzystana została kwota 154,76 zł która zgodnie z

zwrócona została na rachunek Urzędu Gminy w Reńskiej Wsi.

Na dzień 31.grudzień 2073 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Reńskiej Wsi nie posiada żadnych

zobowiązań ani należności. Stan konta bieżącego rachunku bankowego oraz stan kasy wynosi 0,00 zł,

stan na rachunku Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na dzień 3l.grudzień 2ot3 r. wynosi

L.138,3221.

Struktura zatrudnienia:

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Reńskiej Wsi na dzień 31 grudnia 2013 roku zatrudnione są 3 osoby, w

tym1osobawpełnymwymiarzeczasupracy,1osobawwymiarze1{'etatuoraz1osobawwymiarze%
etatu.

Wynik finansowy Gminnej Bib|ioteki Publicznej w Reńskiej Wsi na dzień3t.L2.2013 r. wynosi -26.39o,52zl.

Jest to kwota amortyzacji otrzymanego nieodpłatnie w roku 2012 programu komputerowego.
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