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ZARZĄDZENIE Nr 42/202a

Wójta Gminy Fałków
z dnia 24 czerwca2020 r.

sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w
Fałkowie za2019 rok

w sprawie zatwierdzenia

Na podstawie art. 30 ust. 1ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (Dz.U' zZofo,
poz'7L3) w zwiqzku z art,29 ust 5 ustawy z dnia 25 października 1991r' o organizowaniu i

prowadzeniu działa|ności ku|tura|nej (tj' Dz.Uzfo20rpoz.L94) iart.53 ust. 1ustawyz dnia

29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z2ol9r, poz.351)

Wójt Gminy Fałków zarzqdza co następuje:
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Znządzenie wchodzi wiycie z dniem podpisania.



Nazwa i adres jednostki
sprawozdawczej

Gminna Biblioteka Publiczna
w Fałkowie REGON
260101567

BILANS

jednostlri budżetowej
lub samorządowego zakładu

budżetowego

sporząr|zony na dzień 31.:.1?.'....... 20 ..l.9' r.

Adręsat

Wojt Gminy Fałkow

Numer identyfikacyjny REGON

AKTYWA Stan na
poczqtek

roku

Stan na
koniec
roku

PASYWA Stan na
początek

roku

Stan na
koniec
roku

A. Aktvwa trwałe 0,00 0,00 A. Fundusze -3 047,25 -7 423,60

I. Wartości niematerialne
i prawne

I. Fundusz jednostki

II. Rzeczowe aktvwa trwałe
0,00 0,00

II. Wynik finansowy
netto (+, -)

-3 047,25 -7 423,60

1. Srodki trwałe 0,00 0,00 1. Zysk netto (+)

1.1. Grunty 2. Strata netto (-) -3 047,25 -7 423,60

1' 1" 1. Grunąl stanorviące
własność jednostki
samorządu terytorialnego,
ptzekazane w użytkowa.
nie wieczyste innyrn
podmiototn

ItI. Odpisy z wyniku
finansowego (nadwyżka
środl<ów obrotowych) (-)

1.2. Budynki, lokale
i obiekty inzynierii
lądowej i wodnej

IV. Fundusz mienia
zlikwidowanych
jednostek

| "3. Urządzenia
techniczne
i maszyny

B. Fundusze placówek

C. Państwowe fundusze ce|owe

l.4. Środki transporfu D. Zobolviązania i rezerwy
na zobowiązania 3 047,25 7 423,60

l.5. Inne środki trwałe I. Zotlowiązania
długoterrninowe

2. Srodki trr'vałe w budowie
(inwestycjc)

II. Zobowiązania
krótkoterminowe 3 047,25 7 423,60

3. Za|it'zki na środki
trrvałe w budowie
(inwestyqie)

l' Zobowiązania z tytułu
dostaw i rrsłrrg

III. Należności
długoterminowe

2, Zobouttązarua
budżetów

wobec

IV. Długoterminowe
aktvwa linansolve 0,00 0,00

3' Zobowiązania z tyfulłu
ubezpieczeń i innych
świadczeń

515,89 1 188,88

1' Akcje i udziały 4' Zobowiązania z tytufu
wynagrodzeir 2 531,36 6 234,72

2. Inne papiery rvartościowe 5. Pozosta,le zobowiqzallia

3' Innę długoterrninowe
aktywa finansowe

6. Sumy obce (depozytowe,
zabezpieczcnie wykonania
urnów)

V. Wartość mienia
zlikrvidowanych jednostek

7. Rozliczenia z tytutu
środków na wydatki
budżetowe i z tytułu
dochodów budżetowvch



B. Aktywa obrotowe 0,00 0,00 8. Fundusze specjalne 0,00 0,00

l. Zapasy 0,00 0,00
8.l. Zakładowy Fundusz

AI
Swiadczeti Socjalnych

1. MateriaĘ 8.2. Inne fundusze

2' Półprodukty i produkty
w toku

nI. RezerłT na zobowiązania

3. Produkty gotowe IV. Roiliczenia
międzyokresowe

4. Towary

II. Na|eźności
krótkoterminowe 0,00 0,00

l. Nalezności z tytułu dostaw
i usług

2. Nalezności od budzetów

3. Nalezności ztytułts
ubezpieczei't i innycli
świadczęń

4. Pozostałe nalezności

5. Rozliczenia ztytułu środków
na wydatki budżetowe
i z tytutu dochodów
budżetowych

III. Krótkoterminowe
aktvwa finansowe 0,00 0,00

l. Środki pienięzne w kasie

2. Środki pienięzne na
rachunkach bankowych

3. Środki pieniężne
państwowego funduszrr
celowego

4' Innę środki pieniężne

5. Akcje lub udziały

6. Inne papiery war1ościowe

7. Inne krótkoterminowe
akty.lva finansowe

IV. Rozliczenia
międzyokresowe

Suma aktvwów 0,00 0,00 Suma pasywów 0,00 0,00
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Nazwa i adres jednostki
sprawozdawczej

GMINNA BIBLIOTEKA
PUBL|CZNA W FAŁKoW|E UL.
SPACEROWA 2;
26-26oF AŁKÓW 260 1 o 1 567

Numer iclentyfi kacyjny REGON

Rachunek zysków i strat jednostki
(wariant porównawczy)

sporządzony na dzień '''.''?1,:x?''.'.. 20 .,1.9.. r.

Adręsat

WoJT GM|NY FAŁKoW

Stan na koniec
roku poprzedniego

Stan na koniec
roku bieżącego

A. Przychody n€tto z podstawowej działalności operacyjnej 128 803,25 141 071 ,17

Przychody netto ze sprzedazy produktów

II Zmiana stanu produktów
(zwiększenie * wartość dodatnia, zrnniejszenie _ wafiość ujemna)

m. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki

ry. Przvchodv nętto ze sorzędazv towarów i materiałów

Dotacje na finansowanie clziałalności podstawowej 128 803,25 141 071 ,17

VI. Przychody z tytułu dochodów budzetowych

R. l(oszty dzialnlności operacyj nej '131 850,50 148 494,77

Amorlyzacja

II Zuzycie ltlaterialów i energii 16 91s,21 24 665,82

III Usługi obce 3 986,59 5 085,90

IV. Podatki i opłaty 372,00

Wynagrodzenia 92 527 '3Ą 95 820,56

VI. Ubezpieczenia społecztre i innę świadczenia clla pracowników 18 049,36 22 922,49

VII. Pozostałe koszĘ rodzajowe

VIII. War1ość sprzedanych towarów i materiałów

IX" lnne świadczenia finansowane z budżefu

X. Pozostałę obciążenia

C. Zysl< (strata) z działalności ptldstawowej (A*B) -3 047,25 -7 42.3,60

D. Pozos&łłe przychody operacyjne 0,00
' 0,00

Zysk ze zbycia niefinrllsowych rkt}.wów tr.walycl..

II Dotac-1e

ilI lnne przychody operacyjne

E. Pozostałe koszty operac1'.i ne 0,00 0,00

Koszty inwestycji finansowanych ze środków własrrych samorzqdowych zakładów
budzetowych i dochodów jednostek budżetowych gronradzonych na wydzielonynr
rachunku

II Pozostałe koszty operacyjne

F. Zysk (strata) z działa|ności operacyjnej (C+D-E) -3 047,25 -7 423,60



G. Przvchodv finansowe 0,0c 0,00

Dywidendy i udzialy w zyskach

II. Odsetki

n. Inne

H. Koszty finansowe 0,00 0,00

I. Odsetki

II Inne

I. Zysk (strata) brutto (F+G-II) -3 047,25 -7 423,60

J. Podatek dochodowv

K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

L. Zysk (sfrata) netto (I"-J-IO -3 047,25 -7 423,60

(główny księgowy)

fEŹ$.E3- 3 l

(rok, miesiąc, dzień)

GMff'lNA B|B|.|oTEKA F{JmŁ"I*3P,|A
26.2s0 FAŁŁi*'1"Ą.{
ul. Spacerovu6 ?

NIP 6581897554 Begon p6()i{)1967



Informacja dodatkowa

do sprawozdania finansow ego zarok 2019

minna Biblioteka Publiczna w Fałkowie jest samoruądową instytucją kultury działającąna

podstawie Uchwały Rady Gminy Nr XXXIII 1188412006 z dnia 3I,07 ,2006 r , statutu

nadanego przez Radę Gminy oraz ustawy z dnia 25 pużdziernika 1991 r (Dz.IJ . 2020, poz.
194 zę zm.\
o organizowaniu i prowadzeniu działa|ności kulturalnej.

Siedziba Gminnej Biblioteki Publicznej znajduje się w Fałkowie ul. Spacerowa 2.

Gminna Biblioteka Publiczna jest wpisana do rejestru Instytucji Kultury prowadzonego

\9. pTZęz organizatora pod Nr l i posiada osobowośó prawną

Posiada nadany Nr Regon: f60I0l567,oraz NIP:6 58-189-7 5-54.

W skład Gminnej Biblioteki Publicznej wchodzą:

Gminna Biblioteka Publiczna * Filia w Czermnie

Instytucja prowadzi księgi rachunkowe oraz sporządza sprawozdawczośó w oparciu

o ustawę o rachunkowości .

Stosownę zasady określa zaruądzenie Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Fałkowie

z dnia 0 1 . 1 0.2006 roku. Zgodnie z Ęm zarządzeniem rokiem obrotowym instytucji j est rok

\v ka|ęndarzowy. Instytucja sporządza rocztą sprawozdawczość finansową obejmującą :

- bilans jednostki w wersji uproszczonej,

- rachunkiem zysków i strat (wariant porównawczy),

- infbrmację dodatkową w wersji uproszczonej.

Instytucj a przeprowadza inwent ary zację w następuj ący sposób :

.w drodze spisu z natury d|arzeczowych składników majqtkowych

- w drodze potwierdzenia sald - dla środków pienięmych na rachunku bankowym

otaznaIężmości

-w drodze porórł'rrania stanów księgowych -dla zobowiEzanzĘtlil'ow publiczno. prawnych



oIaZ pozostałych aktywów i pasywów.

W Gminnej Bibliotece Publicznej zbiory biblioteczne,bezwzględu na ich wartośó

wprowadza się do ewidencji wartościowej zbiorczej rzeczorych środków trwałych,

natomiast odpisy amoĘzacyjne ustala się i księguje w sposób uproszczony jednorazowo

w pełnej ich wartości poczętkowej. Ewidencja jednostkowa prowadzona jestpoza

księ gowo. Przedmioty o okre sie uŻy w ania dłuiszy m nii rck, |ecz o warto ś ci j edno stkowej

nie przekraczającej 10.000,00 zł odpisuje się w koszty pod datą zakupu i przekazanie do

używanta w pełnej wartości początkowej jako zuĘcie materiałów .

Przedmioty o wańości jednostkowej większej od 10. 000,00 zł ewidencjonuje się ilościowo-

wartościowo i amoĘzuje metodą liniową według zasad i stawek podatkowych.

Sporządzając sprawozdanie finansowe za2019 rok stosowato nadrzędne zasady

rachunkowości , korzystając z formy uproszczonej stosownie do art. 50 pkt.2 ustawy.

Bilans Gminnej Biblioteki Publicznej w Fałkowie zarok2aI9 zamyka się po stronie

aktywów i pasywów sumę bilansową w wysokości 0'00

natomiast rachunek zysków i strat wykantje stratę w kwocie _] 423,6a
zł.

Po stronie pasywów:

- zobowiązania i ręzerw na zobowiązaniaw kwocie 7 423,6a na które składają się

zobowiązania krótkoterminowe z tytliluwynagrodzeń w kwocie 6234,72 oraz

zobowiązania ztytułu składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 188,88 zł.

Podatek dochodowy od osób prawnych za rok podatkowy od 0 1 .01 .2a|9 do 3I .12,2a 1 9 nie

wystąpił, poniewaz po sporządzeniu CIT-8 _zęznanie o wysokości osiągniętego dochodu

(poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych,wykazana

strata w wysokości 7 423,60 zł .



Stratę bilansowę w wysokości7423,60 zł proponujemy pokryć z funduszu jednostki.

Stan zatrudnienia w Gminnej Bibliotece Publicznej w Fałkowienadzieft

31 grudnia 2019 roku wynosił 3 osoby w Ęm :

- 2 osoby wpełnym v,rymiarze czasu pracy

- 1 osoba (1/8 etatu)- księgowa'
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