Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Miejskiej Biblioteki Publicznej za okres od 01.01.2006 do 30.06.2006
ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Lp.

Wyszczególnienie

Plan na rok 2006

1
I
1.

2
Przychody
Przychody ze sprzedaŜy usług
-usługi poligraficzne
-usługi introligatorskie
-opłaty za kasety video
-opłaty za załoŜenie legitymacji
-pozostałe(Internet, wydruki
komputerowe i inne)
Przychody finansowe
-odsetki z konta
Pozostałe przychody operacyjne
-za przetrzymane ksiąŜki
-za zagubione ksiąŜki
-dopłaty z PFRON
Dotacje
Przychody ogółem
Rozchody
Wynagrodzenia osobowe
-płace
-premia 20%
-nagroda 3%
-nagrody jubileuszowe
-odprawy emerytalne
Pozostałe wynagrodzenia
-umowy zlecenia
-umowy o dzieło
-honoraria
Składki ZUS i FP
Zakup ksiąŜek
Zakup zbiorów specjalnych
ZuŜycie energii
-energia elektryczna
-energia cieplna
-gaz
-woda
-opał (filia 1)
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Wykonanie na
30.06.2006
4

38.800,-

17.777,58
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1.

2.
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6.

0

2.233,15

4:3

46%

0

30.500,-

16.085,34

53%

1.634.450,1.703.750,-

817.200,853.296,07

50%
50%

1.047.023,-

490.026,86

47%

37.000,-

15.044,42

41%

199.701,56.000,10.000,76.330,-

94.274,18
32.496,90
3.616,16
46.650,89

47%
58%
36%
61%
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7.

8.

9.

10.

11.

12.
13.
14
15.
16.

ZuŜycie materiałów, zakup
wyposaŜenia
-dla celów działalności kulturalnej
-art.gospodarcze, elektryczne,
środki czystości
-materiały biurowe,
komputerowe, reklamowe, druki
-materiały poligraficzne i
introligatorskie
-prenumerata czasopism
-pozostałe materiały
Usługi remontowe
-remont i konserwacja
pomieszczeń
-remont i konserwacja maszyn i
urządzeń
-naprawa przedmiotów
Usługi pocztowe
-usługi telekomunikacyjne
-usługi pocztowe
-znaczki
Pozostałe usługi obce
-czynsze
-usługi informatyczne
-wywóz nieczystości,
monitorowanie zdarzeń p-poŜ.,
włamaniowych
-opłaty TV
-usługi transportowe
-koszty i prowizje bankowe
-usługi związane z działalnością
kulturalną
-pozostałe usługi
Pozostałe świadczenia na rzecz
pracowników
-opłaty za badania specjalistyczne
-szkolenia
-odzieŜ ochronna i robocza
Podatki i opłaty
PodróŜe słuŜbowe
Ubezpieczenia rzeczowe
Odpis na ZFŚS
Wydatki ogółem

88.400,-

49.692,30

56%

42.000,-

19.470,57

46%

36.126,-

18.453,74

51%

54.520,-

25.926,26

48%

8.350,-

2.058,-

25%

499,12
4.887,65
982,70
27.723,831.802,75

100%
49%
28%
80%
49%

500,10.000,3.500,34.300,1.703.750,-
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Komentarz do zestawienia przychodów i rozchodów

Przychody
Ad.1 RóŜnica 4% między planem a wykonaniem to inne przychody, których
wykonanie zaplanowane jest w II półroczu (współudział w kosztach organizacji
VII Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im.Stanisława Grochowiaka.
Ad.2 Przychody finansowe to nieplanowane odsetki z konta.
Ad.3 Pozostałe przychody operacyjne są wyŜsze o opłaty za przetrzymane
ksiąŜki, których wysokość trudno przewidzieć.

Rozchody
Ad.1 RóŜnica 3%w wynagrodzeniach osobowych to planowane w II półroczu
nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne.
Ad.2 NiŜsze wykonanie pozostałych wynagrodzeń to honoraria dla zwycięzców
VII Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Stanisława Grochowiaka
planowane w II półroczu.
Ad.3 Wysokość składek ZUS jest niŜsza o 3% od planowanych, poniewaŜ
trudno przewidzieć zwolnienia lekarskie, których wartość nie podlega składkom
ZUS.
Ad.4 Zakup ksiąŜek związany jest z ukazującymi się tytułami, dlatego trudno
zaplanować wykonanie w wysokości 50%. Ponadto w II półroczu będziemy
realizować zakup ksiąŜek z dotacji budŜetu państwa.
Ad.5Wykonanie zakupu zbiorów specjalnych taśm magnetofonowych, kaset
video, płyt CD, map, starodruków i zbiorów multimedialnych jest niŜsze o 14%
od planu, poniewaŜ zakup tych zbiorów zaleŜy od dostawców (większość
zbiorów jest zamawiana) i od ukazujących się tytułów.
Ad.6 ZuŜycie energii jest wyŜsze od planowanego, co spowodowane jest długim
okresem grzewczym w I półroczu jak równieŜ tym, Ŝe nie były zaplanowane
koszty zuŜycia energii Filii nr 2-od lutego mieszczącej się przy
Aleja Jana Pawła II nr 14 w pomieszczeniach przejętych zgodnie z ustaleniami
prezydenta z Fundacją Ochrony Dziedzictwa Narodowego.
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Ad.7 ZuŜycie materiałów i zakup wyposaŜenia przekracza 50% planu, poniewaŜ
w I półroczu konieczny był zakup zestawu komputerowego.
Ad.8 Wykonanie prac remontowych jest niŜsze, gdyŜ większość prac
zaplanowano na II półrocze , w tym remont i konserwację kserokopiarki.
Ad.9 Usługi pocztowe, w tym zakup znaczków zaleŜy od ilości wysyłanych
upomnień oraz organizowanych imprez kulturalnych, których więcej będzie
w II półroczu.
Ad.10 RóŜnica 2% między planem a wykonaniem w pozostałych usługach
obcych to usługi związane z działalnością kulturalną w tym krajoznawcze
wakacje oraz usługi informatyczne, których realizację zaplanowano
na II półrocze.
Ad.11 Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników wykonane w wysokości
25% to głównie szkolenia, których większość odbędzie się w II półroczu..
Ad.12 Opłaty i podatki to podatek od nieruchomości i opłata za wieczyste
uŜytkowanie, które w całości uregulowano w I półroczu.
Ad.13 PodróŜe słuŜbowe, których wykonanie wynosi 49% zaleŜą od planu
wyjazdów słuŜbowych, w większości odbędą się one w II półroczu
Ad.14 Większość ubezpieczeń w tym ubezpieczenie sprzętu elektronicznego
i wyposaŜenia, aktualizowana będzie w II półroczu.
Ad.15 Zgodnie z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych 75%
odpisu naleŜy przekazać na konto funduszu do końca maja danego roku.
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Zestawienie stanu naleŜności i zobowiązań w tym wymagalnych
na dzień 30.06.2006 roku.

Nazwa podmiotu
I NALEśNOŚCI
1.Metalplast LOB Spółka z o.o.
Leszno
2.Antykwariat „RARA VIS” Kraków
3.Dom Wydawniczy „Syrenka”
Warszawa
4.Instytut im. Oskara Kolberga
Poznań
5.Polskie Towarzystwo
Biblioterapeutyczne Wrocław
6.Polska Agencja Prasowa Warszawa
7.Stowarzyszenie Bibliotekarzy
Polskich Warszawa
8.Stowarzyszenie Polskie „Kresy”
Lublin
9.Wydawnictwo „Wiedza i Praktyka”
Warszawa
10.Urząd Pocztowy Warszawa
11.Posostałe naleŜności
NaleŜności ogółem
II ZOBOWIĄZANIA
1.”Lespin” Spółka z o.o. Leszno
2.Miejski Zakład Oczyszczania
Leszno
3.Wielkopolska Spółka Gazownictwa
Poznań
4.Polskie Radio Warszawa
5.Zakład „Dar Natury” Warszawa
6.Leszczyńskie Stowarzyszenie
Dzieciom Niepełnosprawnym Leszno
7.Zobowiązania wobec Urzędu
Skarbowego Leszno
Zobowiązania ogółem

ogółem
120,-

120,-

22,20
600,-

-

90,-

-

16,-

-

99,130,-

-

35,-

-

88,50

-

60,39,50
1.300,20

120,-

122,174,80

-

174,10

-

138,29
2,2,16

-

15,-

-

628,35
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w tym wymagalne

-

