ANALIZA OPISOWA
działalności finansowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dębicy
za 2007 rok.

Dotacja na 2007 r. wyniosła ---------------------------- 951 000,00 zł.

Osobowy fundusz płac
- wynagrodzenie zasadnicze
- dodatki funkcyjne (10)
- wysługa lat pracy
- dodatki za sprzątanie
- nagrody jubileuszowe (5)
- nagrody jednorazowe (22)
- odprawa emerytalna (1)
- wynagrodzenie za czas choroby
- wyrówn. wyn. od stycznia do czerwca 2007 r.

534 438,19 zł.
385 313,27zł.
16 398,27 zł.
63 420,85 zł.
12 533,70 zł.
18 096,80 zł.
21 730,00 zł.
2 725,20 zł.
8 085,76 zł.
6 134,34 zł.

Średnia płaca ubruttowiona w 2007 r. wyniosła 1744,30 zł., a stan zatrudnienia
na dzień 31 grudnia 2007 r. wyniósł 28 osób co stanowiło 24,25 etatu.

Na podróŜe słuŜbowe wydano
Były to wyjazdy na szkolenia

Na zakup róŜnych materiałów wydano
- mat. biurowe, środki czystości, znaczki pocztowe
- atrament do drukarek, toner do kserokopiarek
- pakiet rejestracyjny domeny europejskiej
- zakup statywów do mini aparatury nagłaśniającej
- zakup rzutnika multimedialnego na lekcje biblioteczne
- zakup płyty głównej do komputera
- zakup ziemi do kwiatów
- zakup galanterii cukierniczej na spotkania
- karty katalogowe i karty zapisu
- zakup wody źródlanej
- zakup zamka
- zakup czajnika
- zakup Ŝarówek

1 014,00 zł.

98 338,57 zł.
4 558,25 zł.
4 266,21 zł.
109 78 zł.
450,00 zł.
2 989,00 zł.
238,70 zł.
142,49 zł.
1 128,61 zł.
1 438,90 zł.
410,70 zł.
81,51 zł.
60,00 zł.
684,33 zł.

- zawór hydrodynamiczny i uszczelka
- zakup kwitariuszy, baterii i kasety do kamery
- tablica korkowa
- program antywirusowy Kaspersky na 10 st.
- zakup mebli
- regały jezdne i stacjonarne
- zakup wazonu
- zakup folderów i zakładek
- zakup tkaniny

41,50 zł.
128,07 zł.
53,68 zł.
640.38 zł.
21 886,90 zł.
58 008,56 zł.
127,00 zł.
732,00 zł.
162,00 zł.

Opłaty za centralne ogrzewanie, wodę,
energię elektryczną

65 500,60 zł.

- centralne ogrzewanie
- energia elektryczna
- zuŜycie wody

42 222,99 zł.
21 887,63 zł.
1 389,98 zł.

Usługi materialne

19 466,51 zł.

- usługi telekomunikacyjne
13 093,41 zł.
- ochrona systemem monitoringu bud. MBP
1 464,00 zł.
- opłaty dla MOK za utrzymywanie czystości we wspólnie
uŜyt. koryt. I WC
770,40 zł.
- naprawa odkurzacza
55,00 zł.
- modyfikacja programu komputerowego
244,00 zł.
- przegląd kopiarki „Konica” i naprawa
kopiarki „Mita”
512,40 zł.
- konserwacja systemu alarmowego
97,60 zł.
- reinstalacja systemu „Płace”
195,20 zł.
- montaŜ i demontaŜ szyb (Filia nr4)
168,24 zł.
- naprawa drukarki laserowej
270,00 zł.
- wynajem autobusu
90,51 zł.
- przeprowadzenie procedury odnowienia certyfik.
292,80 zł.
- roczne utrzymywanie domeny
120,78 zł.
- usługi stolarskie
125,00 zł.
- pranie wykładzin
78,00 zł.
- inne usługi: wywóz śmieci, opłaty pocztowe
977,18 zł.
- wykonanie kopii DVD, wywołanie zdjęć, montowanie filmu z ok.
Jubileuszu 60-lecia MBP
912,05 zł.

Usługi niematerialne

14 026,30 zł.

- wynagrodzenie umów-zleceń i umów o dzieło
- opłaty za prowadzenie obsługi bankowej
- opłaty czynszowe
- opłaty za ksiąŜeczki czekowe
- program teatralny „St. Wyspiański”

6 196,90 zł.
4 262,66 zł.
2 316,74 zł.
50,00 zł.
1 200,00 zł.

Zakup ksiąŜek, prenumerata czasopism i gazet
- zakup ksiąŜek
- prenumerata czasopism i gazet

70 857,84 zł.
53 149,40 zł.
17 708,44 zł.

Odpis na ZUS
Odpis na Fund. Pracy

89 543,53 zł.
12 373,48 zł.

Wydatki z Zakł. Fun. Św. Socjalnych
(poŜyczki mieszkaniowe, dofinansowanie wypoczynku
„Wczasy pod Gruszą”)

19 600,00 zł.

Ogółem wykonanie budŜetu za 2007 rok

925 159,02 zł.

Stan środków obrotowych na 31.12.2007 r
10 150,38 zł.
Środki pienięŜne na rachunku bank. na 31.12.2007 r.
40 851,55 zł.
Środki pienięŜne na rach. pom./fund.cel.na 31.12.20007r.
5 185,24 zł.
Zobowiązania na 31.12.2007 r.
37 618,41 zł.
NaleŜności na 31.12.2007r.
1 732.00 zł.
Na 31.12.2007r. nie wystąpiły zobowiązania w jednost.- kwart. sprawozd.
o stanie zobowiązań RB-Z
00,00 zł.
Kwartalne sprawozdanie o stanie naleŜności RB-N
46 036,79zł..
Roczne sprawozdanie uzupeł. o
stanie zobowiązań wg tytułów dłuŜnych RB-UZ
00,00 zł.
Roczne sprawozdanie uzupeł. O stanie naleŜności z tytułu papierów
wartościowych wg wartości księgowej RB-UN
00,00 zł.

