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Załącznik Nr 10 do 

Sprawozdania z wykonania   

 budżetu Gminy Pokój za 2013 rok 

 

 

 

 

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  

GMINNEJ BLIBLIOTEKI ZA OKRES  

OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Pokoju jest samorządową instytucją kultury, która 

realizuje zadania własne Gminy Pokój w dziedzinie prowadzenia działalności kulturalnej. 

Gminna Biblioteka Publiczna jest wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez 

organizatora i posiada osobowość prawną. Celem Gminnej Biblioteki Publicznej jest 

prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspokajającej potrzeby 

oświatowe, informacyjne i kulturalne mieszkańców oraz upowszechnianie i promocja kultury 

lokalnej. 

Do podstawowych zadań Gminnej Biblioteki Publicznej należy: 

1. gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych, bez względu na ich formę, 

służącą zaspokojeniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych, samokształceniowych     

i kulturalnych środowiska, z uwzględnieniem materiałów dotyczących własnej Gminy 

i regionu. Gromadzi materiały w języku mniejszości narodowej lub innych;  

2. pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznej i publicznej na 

terenie Gminy. Współpracuje też z biblioteką powiatową w zakresie organizacji 

sprawnej sieci informacji na terenie całego powiatu;  

3. udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie wymiany 

międzybibliotecznej, z uwzględnieniem potrzeb wszystkich mieszkańców Gminy, 

także chorych i niepełnosprawnych;  
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4. udostępnianie komputerowych baz danych - faktograficznych, katalogowych, 

bibliograficznych i tworzenie własnych, szczególnie przydatnych dla społeczności 

Gminy;  

5. organizowanie różnego typu imprez popularyzujących wiedzę, kulturę, książkę            

i czytelnictwo;  

6. współdziałanie z bibliotekami wchodzącymi w skład ogólnokrajowej sieci 

bibliotecznej oraz z innymi bibliotekami, instytucjami, organizacjami na rzecz i dla 

dobra mieszkańców Gminy i użytkowników biblioteki;  

7. realizacja działań w zakresie wychowania, edukacji i upowszechnienia kultury;  

8. wielokierunkowa działalność kulturalna i edukacyjna, zgodna z aktualnym 

zapotrzebowaniem społeczności lokalnej;  

9. animacja amatorskiego ruchu artystycznego.  

 

W Gminnej Bibliotece Publicznej pracują 4 osoby ( Dyrektor, Główna Księgowa, Starszy 

Bibliotekarz, Kustosz, ) 

W skład Gminnej Biblioteki Publicznej wchodzi: 

a. Gminna Biblioteka Publiczna w Pokoju  

b. Filia w Fałkowicach 

c. Filia w Dąbrówce Dolnej  

Podstawą gospodarki finansowej jest plan działalności, zatwierdzany przez dyrektora 

instytucji kultury z zachowaniem dotacji otrzymywanej z budżetu gminy. Wysokość rocznej 

dotacji na działalność ustala organizator. Pozostałymi przychodami mogą być: wypracowane 

środki własne, dobrowolne wpłaty, darowizny, zapisy osób prawnych i fizycznych, a także 

wpływy z innych źródeł - zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

W 2013 r. przychodem Gminnej Biblioteki Publicznej była dotacja z budżetu gminy Pokój 

w wysokości 209 962,09 zł. oraz dofinansowanie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego na zakup nowości wydawniczych w ramach Programu Operacyjnego Promocja 

Czytelnictwa Priorytet I Rozwój księgozbiorów bibliotek w kwocie 2.900,00 zł. Kwotę 

wydatkowano w całości na zakup nowości wydawniczych Jej rozliczenie przedstawiono 

poniżej.  
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ROZLICZENIE DOTACJI OTRZYMANEJ Z BUDŻETU GMINY POKÓJ NA DZIEŃ 

31.12.2013 r.  

 

Dział 921 

Rozdział 92116 
 

  I               Otrzymana dotacja                 209 962,09zł 

 

 

 

 II               Koszty ogółem                                                                                     209 093,97 zł 

 

 z przeznaczeniem na: 

 Zużycie materiałów i energii                10 504,41 zł 

 

 Usługi obce                                                               15 931,64 zł 

 

 Wynagrodzenia                                                                  137 194,27 zł 

 

 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia             28 859,24  zł 

 

 Pozostałe koszty rodzajowe                                                     451,52  zł 

 

 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek         16 152,89 zł 

 

 

                          

 

                                                                     

 

 

INFOMRACJA O NALEŻNOŚCIACH INSTYTUCJI Z NA 

DZIEŃ 31.12.2013 r. 

 
Biblioteka  na dzień 31.12.2013 r. nie posiada należności w tym należności wymagalnych. 

 

INFOMRACJA O ZOBOWIĄZANIACH INSTYTUCJI Z NA 

DZIEŃ 31.12.2013 r. 

 
Biblioteka  na dzień 31.12.2013 r. nie posiada zobowiązań w tym zobowiązań wymagalnych. 


