
Raport  o stanie  

Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Krapkowicach oraz podległych placówek za rok 2018 

 

 

1. Działalność merytoryczna, sytuacja kadrowa i majątek jednostki. 

Zadania Miejskiej i Gminnej  Biblioteki Publicznej w Krapkowicach, określone w Ustawie z dnia 25 

października 1991 roku, o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( Dz.U.Nr 114 poz.493 z 

późn.zm) oraz Uchwałą  Nr XVII/281/2000 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 27 czerwca 2000r. w sprawie 

zmiany statutu Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Krapkowicach. 

Zadania główne przyjęte w/w okresie sprawozdawczym do realizacji to: 

- promocja bibliotek i książek w środowisku, poprzez różnego rodzaju formy pracy z książką  

- działalność czytelni internetowych we wszystkich bibliotekach 

- przyjęcie zadań związanych z prowadzeniem biblioteki powiatowej zgodnie z  Porozumieniem RW.3153.2.2018 

z dnia 24.01.2018r 

- realizacja zadania w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 – 

Zakup  nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych, BN/3095/2018 z dnia 18.07.2018r 

 - działalność Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 

W bibliotekach miasta i gminy Krapkowice zatrudnione są  24 osoby, w przeliczeniu na pełne etaty 20,25 etatu. 

 

Wartość środków trwałych  bibliotek miasta i gminy Krapkowice wynosi:     4.798.522,13   

w tym: 

- budynek i grunty              3.000.931,54 

- zespoły komputerowe z oprogramowaniem                              313.731,38 

- księgozbiór                           1.036.063,35 

- wyposażenie                                            391.806,96 

- pozostałe                                              55.988,90 

 

2. Analiza przychodów i kosztów za 2018 rok. 

Plan finansowy przychodów i kosztów na rok 2018 został przyjęty Uchwałą Nr XXXVII/422/2018 Rady 

Miejskiej w Krapkowicach z dnia 15 grudnia 2017r. Plan finansowy wynosił 1.600.000,00,- w tym na realizację 

zadań biblioteki powiatowej 30.000,00. 

 Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Krapkowicach w 2018 roku uzyskała przychody z  

następujących źródeł: 

- dotacje samorządowe                          1.570.000,00 

- dotacja powiatowa                                            30.000,00 

- dotacja Biblioteki Narodowej                              25.156,00 

- dotacja Anna Land – Strefa Młodego Rodzica                              3.000,00 

- pozostałe przychody operacyjne                             172.169,13 

- pozostałe koszty operacyjne                                                                   - 10.561,19 

- przychody własne z działalności statutowej                              4.066,90 



w tym:  

 - usługi ksero                                         609,80 

- upomnienia                                                                                                                                                      357,60 

- wydruki                                                                                                                                                        1.792,30 

- usługi informacyjne                                                                                                                                 399,20 

- pozostałe                                                                                                                                                        908,00 

 

RAZEM PRZYCHODY                          1.793.830,84  

Wykonanie przychodów ogółem do 31.12.2018r  1.793.830,84 

 

Koszty bibliotek miasta i gminy Krapkowice w 2018 roku wyniosły         1.808.333,53 

Środki wydatkowano wg poniżej podanych kierunków: 

Amortyzacja 204.770,12 

- zakupione księgozbiory     74.268,40 

- amortyzacja środków trwałych  130.501,72 

 

Zakup materiałów i wyposażenia  28.607,36 

- środki czystości   2.228,53 

- materiały metodyczne i biblioteczne, prasa   5.429,84  

- materiały biurowe   4.894,10  

- materiały remontowo – gospodarcze  1.794,14 

- poczęstunek,  materiały dekoracyjne  3.684,60 

- zakup wyposażenia 10.576,15 

 

 

Zużycie energii  81.396,29 

- energia elektryczna   19.353,20 

- energia cieplna  50.250,09 

- gaz  6.858,37 

- woda  4.934,63 

 

Koszty usług telekomunikacyjnych i pocztowych 10.011,12 

 

Koszt usług obcych  88.650,73 

- wywóz nieczystości, sprzątanie  5.347,96 

- monitoring  8.295,38 

- czynsze, koszty użyczeń pomieszczeń  25.757,35 

- konserwacja i aktualizacja p.poż i usługi kominiarskie  2.782,32 

- usługi informatyczne 19.409,15 

- usługi transportowe i koszty przesyłek  212,37 



- usługi remontowe, naprawa sprzętu 24.634,20 

- szkolenia  1.160,00 

- RTV 252,00 

- spotkania artystyczne 800,00 

 

Koszty wynagrodzeń 1.135.185,64 

- wynagrodzenia osobowe 1.135.185,64 

 

Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników 40.916,19 

-  świadczenia urlopowe  24.009,63 

- ekwiwalent 15.213,72 

- badania okresowe pracowników  476,00 

- pozostałe 1.216,84 

 

Składki na ubezpieczenia społeczne i F-usz pracy  207.798,34 

 

Podatki i opłaty administracyjne  50,00 

 

Krajowe podróże służbowe  8.092,49 

- ryczałt  5.949,38 

- delegacje  2.143,11 

 

Pozostałe koszty  2.855,25 

- ubezpieczenia sprzętu  i mienia 2.855,25 

 

Koszty bieżące Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Krapkowicach wyniosły 1.808.333,53 co 

stanowi 100 % planu rocznego. 

 

3. Zobowiązania i środki na rachunku bankowym wg stanu na dzień 31.12.2018 roku. 

 

 Stan na 31.12.2018r 

Zobowiązania    14.296,03 

Należności      7.896,21 

Środki na rachunku bankowym     7.476,30 

 

 

 

 

 

 



4. Rokowania i wnioski końcowe 

Z przedstawionego raportu wynika, że praca Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Krapkowicach  do dnia 

31.12.2018r przebiegała prawidłowo. 

Wykazane zobowiązania na kwotę 14.296,03 dotyczą faktur z tytułu dostaw i usług i  są to zobowiązania 

niewymagalne, ponieważ ich termin płatności przypada na styczeń 2018r. 

Należności w kwocie 7.896,21  to faktury z tytułu sprzedaży, których termin przypada na styczeń 2019r. 

 

 

 

 

        Dyrektor  

               Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Krapkowicach 

          Maria Bartoszyńska 

     

 


