ANALIZA OPISOWA
działalności finansowej Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej
za 2008r.

Dotacja na 2008r. wynosiła
Dotacja z MKiDN na zakup nowości
wydawniczych

995 600.00 zł.

Osobowy fundusz płac
- wynagrodzenie zasadnicze
- dodatki funkcyjne
- wysługa lat pracy
- dodatki za sprzątanie
- nagrody jubileuszowe/2/
- nagrody jednorazowe
- wynagrodzenie za czas choroby
- odprawa emerytalna /4/

607 918.03 zł.
449 295.31 zł.
23 248.96 zł.
63 596.94 zł.
10 820.31 zł.
7 259.10 zł.
8 900.00 zł.
7 616.91 zł.
37 180.50 zł.

36 000.00 zł.

Średnia płaca ubruttowiona w 2008r. wyniosła 1 903.00zł., a stan zatrudnienia
na 31.12.2008r. wynosi 28 osób co stanowi 26.25 etatu.

Na podróŜe słuŜbowe wydano
Były to wyjazdy na szkolenia
Na zakup róŜnych materiałów wydano
- mat. biurowe,środki czystościznaczki
pocztowe
- gaśnice, oznaczenia informacyjne
- karty katalogowe, karty ksiąŜki
- pakiet rejestracyjny domeny
- atrament do drukarek, toner do
kserokopiarek
- zakup wykładziny dywanowej
- zakup firan
- pojemnik na śmieci
- Ŝaluzje pionowe
- aparat Panasonic

1 524.00 zł.

43 642.25 zł.
8 848.71 zł.
1 421.30 zł.
1 525.00 zł.
121.99 zł.
2 547.02 zł.
3 377.63 zł
148.80 zł.
190.00 zł.
537.18 zł.
119.00 zł.

-

2

-

- zakup drabiny i wózka dwuwiaderkowego
- maskownica regału
- szyld jednostronny i szyld informacyjny
- zakup antyram /6szt./ i sztalug /5szt./
- zakup mebli
- wałek teflonowy i olejowy do kserokopiarki
- zakup kosy spalinowej
- zakup folii do oprawy ksiąŜek
- stojak reklamowy
- aparat cyfrowy OLYMPUS
- ekran Projekt
- meble dziecięce – Filia nr 4
- kawiarka.termosy, 2 czajniki
-drukarka DESKJET 6940
- program antywirusowy /10st./
- cześci do inst.TV
- chłodziarka
- zakup sznurka do wiązania ksiąŜek, kaset,
wody,okleiny, mat. elektryczne, listwy alum.
Worki do odkurzacza

839.99 zł.
.
366.00 zł.
501.42 zł.
1062.46 zł.
5 535.76 zł.
607.44 zł.
679.00 zł.
1 230.00 zł.
518.50 zł.
1 046.00 zł.
475.80 zł.
1 857.02 zł.
626.99 zł.
334.16 zł.
609.76 zł.
660.50 zł.
800.00 zł.

7 054.82 zł.

Zakupy inwestycyjne
- zakup zestawów komputerowych /4szt./
- TV SAMSUNG
- kopiarka OLIVETTID-COPIA

21 215.99 zł.
14 816.99 zł.
2 900.00 zł.
3 499.00 zł.

Opłaty za centralne ogrzewanie, wodę,
ener.elektr.
- centralne ogrzewanie
- energia elektryczna
- zuŜycie wody

66 533.15 zł.
43 731.68 zł.
21 675.99 zł.
1 125.48 zł.

-
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Usługi materialne
67 831.61 zł.
- usługi telekomunikacyjne
18 068.24 zł.
- ochrona systemem monitoringu bud.
MiPBP przy ul. Akademickiej i Rzeszowskiej
3 481.06 zł.
- opłaty dla MOK-u za utrzymanie czystości we
wspólnie uŜytkowanych korytarzach i WC
770.40 zł.
- usługa fotograficzna
143.60 zł.
- roczne utrzymanie domeny europejskiej
120.78 zł
- przegląd kopiarki Konica
342.80 zł
- usługa montaŜowa RTV-AGD
125.00 zł.
- operat szacunkowy i ocena nieruchomości
2 440.00 zł.
- wykonanie systemu alarmowego wraz z podłączem
do stacji
9 906.40 zł.
- wykonanie tablicy informacyjnej i tabliczek
750.00 zł.
- pranie wykładzin i czyszczenie krzeseł
790.50 zł.
- udział w szkoleniu
400.00 zł.
- program komput, instalacja pakietu,procedura
waŜności certyfikatu
555.10 zł.
- wykonanie nadruku pieczątki
700.28 zł.
- czyszczenie rynien
366.00 zł.
- instalacja programu antywirusowego
122.00 zł.
- korekta koron i redukcja 2 szt.drzew
439.99 zł.
- montaŜ i wykonanie bramy przesuwnej przy
Ul. Akademickiej 10
3 233.00 zł.
- wykonanie zadaszenia nierdzewnego przy wejściu
do bud.MiPBP przy ul. Akademickiej 10
5 831.60 zł.
- remont dachu – krycie papą termozgrzewalną
bud.PSM w Dębicy
4 999.63 zł.
- wykonanie warsztatowe oraz montaŜ 4 szt.
2 807.71 zł.
segmentów ogrodzeniowych
- malowanie sali głównej biblioteki przy ul.
Rzeszowskiej 15
9 661.34 zł.
- inne usługi jak: wywóz śmieci, opłaty pocztowe,
- szklenie okien, dorobienie kluczy
1 776.18 zł.

-
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Usługi niematerialne
- wynagrodzenie umów zleceń i umów o dzieło
- opłaty za prowadzenie obsługi bankowej
- opłaty czynszowe
- udział w warsztatach szkoleniowych
- opłata za pobyt w hotelu krytyka literackiego
W. Smaszcza

21 991.84 zł.
13 733.40 zł.
4 425.27 zł.
2 493.17 zł.
1 190.00 zł.
150.00 zł.

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

104 731.79 zł.
98 056.52 zł.
6 675.27 zł.

Odpis na ZUS
Odpis na Fund. Pracy

81 197.80 zł.
13 460.97 zł.

Wydatki z Zakł.Fund. Św. Socjal.
/poŜyczki mieszkaniowe, dofinansowanie wypoczynku
„Wczasy pod Gruszą”/
24 403.00 zł.

Ogółem wykonanie budŜetu za 2008 r.
Stan środków obrotowych na 31.12.2008r

1054 450.43 zł.
- 26 097.83 zł.

Środki pienięŜne na rach. bank. na 31.12.2008r.

62 121.81 zł.

Zobowiązania na 31.12.2008r.

88 112.57 zł.

NaleŜności na 31.12.2008r.
Na 31.12.2008r. nie wystąpiły zobowiązania w
jednostce- kwart. sprawozdanie o stanie zobowiązań
RB-Z

107.07 zł.

00.00 zł.

-
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Kwartalne sprawozdanie o stanie naleŜności RB-N

62 121.81 zł.

Roczne sprawozdanie uzupełń. o stanie zobowiązań
wg tytułów dłuŜnych RB-UZ

00.00 zł.

Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie naleŜności
z tytułu papierów wartościowych wg wartości księgowej
RB-UN

00.00 zł.

