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Informacja opisowo-analityczna
z wykonania dotacji
w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Praszka
za rok 2003.


	Plan dotacji dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Praszce na rok 2003 wynosi kwotę 157.000,00zł. Do końca roku 2003 Urząd Miasta i Gminy przekazał dotację w kwocie 156.334,00 zł co stanowi 99,5% planowanej kwoty. Z w/w dotacji kwota 5.000,00 zł została dodatkowo przyznana na zakup książek, celem powiększenia zbiorów bibliotecznych w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Praszce. Kwota ta została wydatkowana w całości zgodnie z przeznaczeniem celowym.
	Oprócz otrzymanej dotacji z Urzędu Miasta i Gminy wypracowano własne przychody w kwocie 1.183,58 zł.
Na przychody składają się następujące wpłaty:
	za zagubione książki						-   55,00zł

naliczone odsetki bankowe					-   28,18zł
	przychód za terminowe wpłacanie podatku 
dochodowego								-   13,50zł
wpłaty sponsorów w formie darowizn z 
przeznaczeniem na działalność 
statutową biblioteki						- 500,00zł
przychody otrzymane w darze 
nieodpłatnie (książki)						- 586,90zł

Otrzymaną dotację oraz wypracowane przychody wykorzystano w kwocie 								    160.824,65zł
z przeznaczeniem na poszczególne koszty wymienione poniżej :

431	-	wynagrodzenia osobowe			- 105.854,12zł

445	-	składki na ubezpieczenia społeczne 
		i na Fundusz Pracy opłacone 
		przez pracodawcę					-   21.091,13zł

432	-	świadczenia na rzecz pracowników	-    4.441,76zł
		w tym :
	odpis na Zakładowy Fundusz 
Świadczeń Socjalnych			-     3.664,27zł

odzież ochronna, robocza i środki 
BHP dla pracowników			-        512,89zł
szkolenia pracowników			-	  224,60zł
okresowe badania lekarskie
pracowników					-	    40,00zł

411	-	materiały						-   19.083,02zł
		w tym:
	zakup książek					-   11.404,40zł

zakup prasy i czasopism			-     4.664,78zł
materiały biurowe i piśmiennicze	-        291,91zł
środki do utrzymania czystości 
w pomieszczeniach biblioteki 
w Praszce i w filiach bibliote-
cznych na terenie gminy			-        377,23zł
zakup opału dla Filii Bibliotecznej
w Wierzbiu i Strojcu na okres grzewczy-   955,00zł
zakup materiałów do przeprowadzenia
bieżących remontów w bibliotece
w Praszce (wymiana 5 lamp
oświetleniowych)				-	  377,62zł
dla Fili Bibliotecznej w Ganie 
zakupiono firany, oprawy oświetleniowe
materiały do remontu pieca elektrycznego,
instalacji elektrycznej, wentylacji
i materiały malarskie				-	  591,47zł
dla Biblioteki w Praszce zakupiono
stojak do CD, komplet dyskietek
oraz antyramy					-	  120,60zł
dla Biblioteki Publicznej Miasta i 
Gminy oraz dla Filii Bibliotecz-
nych zakupiono folię do 
oprawy książek					-	  300,01zł

419	-	energia elektryczna i woda			-      2.990,35zł

429	-	usługi obce						-      2.853,73zł
		w tym:
	rozmowy telefoniczne abonament
RTV i opłaty pocztowe			-	  933,73zł

opłata czynszu za Filię Bibliote-
czną w Strojcu					-      1.920,00zł

462	-	prowizja od obrotów strony Wn i
		za prowadzenie rachunku bankowego	-	  850,94zł

463	-	delegacje służbowe pracowników 
		biblioteki						-	  484,30zł

401	-	koszty amortyzacji					-      3.175,30zł
		w tym :
	koszty amortyzacji środków 
trwałych						-      1.872,48zł

koszty amortyzacji wartości 
niematerialno-prawnych			-	  715,92zł
koszty amortyzacji 100% 
(książki otrzymane w darze)		-	  586,90zł


