
Załącznik nr 1 

do Zarządzenia Nr 75/2010 

Wójta Gminy Ostróda 

z dnia 28 czerwca 2010r. 

 

SPRAWOZDANIE FINANSOWE 

 
Gminnej Biblioteki Publicznej w Szyldaku 

ul. Szkolna  1 

14-106 Szyldak 

za rok obrotowy od 01.01.2009r do 31.12.2009r. 

 

I Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. 

1. Przedmiotem podstawowej działalności  biblioteki w roku obrotowym było: 

gromadzenie i udostępnianie materiałów bibliotecznych oraz rozwijanie i zaspakajanie 

zróżnicowanych potrzeb czytelniczych, oświatowych, kulturalnych i informacyjnych 

mieszkańców Gminy Ostróda. 

2. Biblioteka wpisana została do rejestru prowadzonego w Urzędzie Gminy w Ostródzie. 

3. Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy od 01.01.2009r do 

31.12.2009r. 

4. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu możliwości dalszej 

kontynuacji działalności. 

5. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych 

prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad 

rachunkowości ustaloną i wprowadzoną do stosowania Zarządzeniem Dyrektora  

      Nr 1/06 z dnia 05.07.2006r. 

6. Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa wyceniono 

następującymi metodami wyceny wynikającymi z przyjętych zasad rachunkowości: 

     1/ środki trwałe w :  w cenie nabycia, 

     2/ inwestycje krótkoterminowe w: wg faktycznego stanu na koncie bankowym 

     3/ kapitały własne w: wartości netto 

     4/ zobowiązania w:  w kwotach wymagalnej zapłaty. 

     5/ należności w : kwotach wymagalnej zapłaty 

 

 

 



DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA 
 

 

1. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych. 

 

A) środki trwałe wartość początkowa: 

w zł i gr 

Wyszczególnienie wg 

pozycji bilansowych 

Wartość 

początkowa  

Zwiększenia z 

tytułu: 

-nabycia 

-aktualizacji 

-przemieszczenia 

-inne 

Zmniejszenia z 

tytułu: 

-sprzedaży 

-aktualizacji 

-przemieszcze 

  nia 

-inne 

Stan na koniec 

roku 

obrotowego 

wartości 

początkowej. 

Środki trwałe razem: 11.266,94 - - 11.266,94 

z tego: 

1) urządzenia 

techniczne  

       i maszyny 

 

11.266,94 

 

- 

 

- 

 

11.266,94 

 

 

B) umorzenia środków trwałych: 

w zł i gr 

Wyszczególnienie wg 

pozycji bilansowych 

Wartość 

początkowa  

Zwiększenia  

z tytułu: 

-nabycia 

-aktualizacji 

-przemieszczenia 

-inne 

Zmniejszenia  

z tytułu: 

-sprzedaży 

-aktualizacji 

-przemieszczenia 

-inne 

Stan na 

koniec roku 

obrotowego 

wartości 

początkowej. 

Środki trwałe razem: 9.684,81 1.265,70 - 10.950,51 

z tego: 

2) urządzenia 

techniczne  

       i maszyny 

 

9.684,81 

 

 

1.265,70 

 

- 

 

10.950,51 

 

 

 

2. Informacja o zyskach i stratach nadzwyczajnych- losowe 

 

a) zysk w kwocie 1.952,00 zł - odszkodowanie z tytułu zalania pomieszczeń biurowych, 

sprzętu komputerowego, mebli , książek, materiałów biurowych przez wodę deszczową 

pochodzącą z kanalizacji burzowej wyniku  ulewy. 

 

b) straty w kwocie 5.186,98 zł  wydatkowano na utracony sprzęt  zakup komputera oraz 

odzyskanie danych  komputerowych, naprawę drukarki, i usługi transportowe. 

 

 

 

3 Informacja o przeciętnym zatrudnieniu : 



a) przeciętne zatrudnienie  wyniosło  4,88 etatu. 

b) Zatrudnienie w osobach 

 

Wyszczególnienie  wg grup zawodowych 

Za rok poprzedni: Za rok obrotowy 

Ogółem w tym 

kobiety 

Ogółem  w tym 

kobiety 

Zatrudnienie razem: 

z tego: 

9 

 

9 9 9 

1) pracownicy merytoryczni 1 1 1 1 

2) pracownicy administracyjni 1 1 1 1 

3) bibliotekarze 7 7 7 7 

 

 

4.Wynagrodzenia. 

1) wynagrodzenia z umowy o pracę  brutto   136.503,52 zł. 

2) wynagrodzenia  z umowy zlecenia i o dzieło  brutto    2.000,00 zł, 

3) składki ZUS od wynagrodzeń   24.056,56 zł 

 

 

5. Należności i zobowiązania. 

    a)  należności  nie ma 

    b) zobowiązania w kwocie 708,95 zł 

   nie są wymagalne. 
 








