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Zarządzenie Nr 51/2O19
Burmistrza Sośnicowic

z dnaa 24 kwietnia 2o19 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki
Publicznej w SoŚniowicach za 2018 rok

Na podstawie: art. 30 ust, 2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samoządzie gminnym
(Dz.U.2019.506 t.j. ) w związku z art.3 ust.l pkt 7 iart,53 ust.1 ustawy z dnia 29 wzeŚnia
1994 r. o rachunkowości (Dz.U.2019.351 t.1 z póŹn,zm.) oraz w związku z aft.29 ust,s
ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizacji i prowadzeniu działalnoŚci kultury
(Dz.U.2018.1983 t,j. z ŃŹnzm.) zarządzam, co następuje:

§1

Zatwierdzam roczne sprawozdanie finansowe Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej
w Sośnicowicach za rok 2018 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zaęądzenia (stan
na 31.12.2108 r.), składające się z:

- Bilansu z sumami akłwów i pasywów w kwocie: 7 B43 782,4I zł
- Rachunku zyskÓW i strat i Wariant porównawczy,
- Zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym,
- Informadi dodatkowej.

§2

Wykonanie Zaządzenia powierza się Sekretazowi Gminy.

§3

Zażądzenie wchodzi w 4cie z dniem podpisania,
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Sośrricowice dnia 2B.01.2019

Urząd Miejski
w sośnicowicach

Otrzymują:
1. adresat
2. a]a

Dot,: Sprawozdańa z wykonania planu finansowego za 2018 rok.

Zgodnie z Ustawą o finansach publicznych (an. 265 ust.2) Miejsko-Gminrra Bib]ioteka
Publiczna w Sośnicowicach przedkłada w załączeniu stopień realizacji planu finansowego
za 2018 rok.
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sprawozdanie z realizacji planu Miejsko-Gminnej Biblioteki
Publicznej w Sośnicowicach za rck 2Oi8
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Miejsce, data spożqdzeniai
sośnicowice dnia 25,02,2019
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INFORMACJA DODATKOWA

I. wprow8dzenie do sprawozdania linansowego:

l

l.i Nazwajcdnostki: Mie.jsko-Crninna Biblioteka PubIiczna

1.2 siedziba: sośnicowice

1.3 Adres: 44-153 Sośnicolvicę ul. Szprynek l

1,4 Podstawowy przednriot działalności jednostki: działalnośó kulfuralna. czvli gromadzenie. opracowywanie.

przechowywanie i ochrona matęIiałów bib]iotecznych

2. Wskazanie okręsu objętego sprawozdaniem: 0I.01,20 i 8 31.12,20l8

3. Wskazanie, że spfawozdanie finansowe zawiera dane łączne: nie zawiera

4. onówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości.
amortyzac i i );

Lvnr wyceny aktywów i pasYwów (także

Na dzień biIansowy śIodki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się w wartości początkowŁj
pomniejszonej o odpisy amoąvzacyjne. odpisów amortyzacyjnych dokonuje się zgodnie Z zasadami
okeślonymi w ustawie o podatku dochodorł.ym od osób prawnych,
zasady wyceny:

Środki trwałe pochodące z zakupu wycenia się w cenie nabycia. na którą sklada się cena zakupu powiększona
o koszty zakupu. cenę zakupu stanowi cęna należna dostawcy za dany składnik aktywów łącznię z podatkienl
VAT poniewaz biblioteka niejest płatnikiem podatku od wańości dodanej. Ujawnione w toku inwentaryzac.ii
śIodki trwałe wycenia się w wartości wynikającej z posiadanych dokun]entów.
NalejnoŚci wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymaganej zaplaty z Zachowaliem zasady oshożności.
Wszystkie zobowiazania rv MGBP mają charakter kótkoterlnilloł}, czyli dotyczące danego roku .Na dzień
biIansowy zobowiązania rłrcenia się w kwocie rvynlagając ei zapłaty. Środki pienięzne ujmuje się w księgach
rachunkowych W waności nominalnej.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

l

1 .2. Biblioteka nie dysponuje aktualnymj informacjami o aktuaInej wartości rynkowej środków trwałych. w tylTl dóbl
kultury

l,3. Biblioteka nie dokonywała w trakcię loku olrrotowego odpisów aktualizujacych wańość akt)rwó\ł, trwałych

1.4. Biblioteka nie posiada gruntów uąltkowanych wieczyście

1.5. Biblioteka nie posiada środków trwałych uźywanych na podstawie umów najmu. dzierzawy i leasingu

1.6. Biblioteka nie posiada papierów u,artościowl,ch, w tynr akcji i rrdziałów oraz dłużnych papiefów wanościowych

1.7. Biblioteka nie tworzyła odpisów aktualizujących nalęźności

1 .8. Biblioteka nie twol,zyła rezerw

l,9. Biblioteka nie posiada zobolviązań dfugotermiDowyclt

1.10. Biblioteka nie posiada mbowiązztń zqruht umów leasingu



1.1 l Biblioteka nie posiada zoborł,iązań zabezpieczonyclr na jej rrtajątktl

|.lż. Biblioteka nie posiada zobowiązań warunkowych. nie udzielała lęż gwarancji i poręczeń

l. l3. Wykaz pozycji rozliczeń międzyokresowych:

Rozliczenie międzyolcesowe prrychodów majątku trwałego-dfugoterminowe w kwocie: 1 84l 570,08

có śtźnowi wrńość netto +odków trwefuch

1-14. Biblioteka nie otrzymała gwarancji iporęczeń niewykazanych w bilansie

l .15. Kwota *rypłaconych środków pienięźnych na śrviadczenia pracorvnicze:

Biblioteka wypłacała krótkot€rnlinowe świadczenia pracownicze.

)dplawy emef},talne: 3 912,00

l. tó. irure informacje: brak

)

2.1. Biblioteka nie posiada zapasów

2.2. Kosź \łytworzenia środków trwałych w budorvie, rv tyIn odsetki oraz róźnice kursowe. które powiększyr."L kosa
ływorzenia środków trwałych W budorvie w roku obrotowyn: nie dotyczy

2.3. Kwota i charaker poszczególnych pozycji przychodórł Iub kosaów o nadz\yyczajnej wartości lub które vlstąpił_v
incyderttalnie; nie wystąpiły

2.4. Infonnacja o kwocie należności z Ęłułu podatków realizowanych pfzez organy podatkowe podtegłe lnjnistlowi
właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów
budźetowycb: nie doryczy

ż.5. inne informacje: brak

3. Wyłączenia wzajemnych rozrachunków pomiędzy Zakładen Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w
Sośnicowicach dla sporządzenia łącmego rachunku Zysków i strat:

Po stronie kosztów,. l73 520,19

W tym:

Zużycio materiałów i energii: 46 387,32

Usfugi obce: 127 l32,8'7
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15, Kwote środków na świadcżenia

L.p.
Wańość świadzceń pracownlcrych wypłaconych w

t]alcle .oku obrotowe8o , podzialem na:
Kwota

l 2 3

1 odprawy emerytalne i rentowe
3 912,00

2 Nagrody jubileuszowe

3
lnne świadczenia pracownicze: środki rzeczowe,

odprawy pośmieńne i świadczenia urlopowe

Tabe|a 1.
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pieczęć firmowa

ze8tawienie zmian W kapitale (funduszu) własnym
31 .12.2017 31 .12.20,18
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l,
Fundusz własny na pocątek okr$u
{Bol -486,28 _148,63

1. Fundusz insMucii na poczatek okresu
zmiany funduszu instvtucii 0 0

a. zwiekszenie (z tytułu) 0 0
dotacii na rozwói od:
podziału zysku
amoŃzacii aktvwów trwałvch
inne zwiekszenie

b, zmnieiszenie (z Mułu 0 0
umorzenia aktywóW tMałych
pokrycia straty
inne zmniejszenia

|,2 Fundusz insMucii na koniec okresu 0

2.
2.1 . Zmiany funduszu z aktua|źacii Wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) nniejszenie (z Mułu

0 0

4, 486,28 _148,63

4.1. zygk z lat ubieołych na poczatek okresu
korekty błędów

4.2.
zysk z lat ubiąłych na początek okresu po
korektach 0 0

a) zwiekszenie (z Mułu) 0 0
oodziału zvsku z lat ubieafuch

b) zmnieiszenie (z tytułu)
.+. J, Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu

4.4.
strata z lat ubiewch na początek okresu

486,28 -148,63
a) zwiekszenie (z Mułu) 0 0

pzeniesienia straty z lat ubiegłych do
ookrvcia

_486,28 -,t48,63
5. netto 337, 5,15

zvsk netto 337,65 5,15
b strata netto

ll.
Fundusz własny na koniec okresu (Bz)

-148,63 -{43,48

lll.

Fundusz własny, po uwzglednieniu
proponowanego podziału rysku
lrtókn cla siralvl

Fundusż z aktualżacji Wyceny na poczatek
okresll

?2,
stan funduszu Z aktualizacji na koniec
okreśu
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek
okresU

4,7
zy§k (strata) z lat ubiegłych na koniec
okresu




