
ZARZĄDZENIE NR W.0050.12.2021 
WÓJTA GMINY PRZESMYKI 

z dnia 23 marca 2021 r. 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Przesmykach za 2020 rok 

Na podstawie art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu 
działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. 
o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe za 2020 rok samorządowej instytucji kultury – Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Przesmykach obejmujące: 

1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku; 

2) rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku; 

3) zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na 31 grudnia 2020 roku; 

4) sprawozdanie z działalności GBP za 2020 rok; 

5) informację dodatkową do bilansu. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

   

Wójt Gminy Przesmyki 
 
 

Andrzej Skolimowski 
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Gminna Biblioteka 
Publiczna  

ul. Kościuszki 4 
08-109 Przesmyki 

Numer identyfikacyjny 
REGON 

712561380 

BILANS 
Instytucji kultury 

sporządzony na dzień 
31.12.2020 r.  

Adresat 
Gmina Przesmyki  

AKTYWA 
Stan na 

początek 
roku 

Stan na 
koniec 
roku 

PASYWA 
Stan na 

początek 
roku 

Stan na 
koniec 
roku 

A. Aktywa trwałe 0,00 0,00 A. Fundusz 
0,00 0,00 

I. Wartości niematerialne 
i prawne 

  I. Fundusz jednostki 
0,00 0,00 

II. Rzeczowe aktywa trwałe 0,00 0,00 II. Wynik finansowy netto (+,-)  0,00 0,00 

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

1.1. Grunty   2. Strata netto (-)    

1.2. Budynki, lokale i obiekty 
inżynierii lądowej i wodnej 

  III. Nadwyżka środków 
obrotowych (-)  

  

1.3. Urządzenia techniczne 
i maszyny 

  IV. Odpisy z wyniku 
finansowego (-)  

  

1.4. Środki transportu   V. Fundusz mienia 
zlikwidowanych jednostek 

  

1.5. Inne środki trwałe   B. Państwowe fundusze celowe   

2. Środki trwałe w budowie 
(inwestycje)  

  C. Zobowiązania i rezerwy 
na zobowiązania 

  

3. Zaliczki na środki trwałe 
w budowie (inwestycje)  

  I. Zobowiązania 
długoterminowe 

  

III. Należności długoterminowe   II. Zobowiązania 
krótkoterminowe 

  

IV. Długoterminowe aktywa 
finansowe 

  1. Zobowiązania z tytułu dostaw i 
usług 

  

1. Akcje i udziały 
  

2. Zobowiązania wobec budżetów 
  

2. Inne papiery wartościowe   3. Zobowiązania z tytułu 
ubezpieczeń i innych świadczeń 

  

3. Inne długoterminowe aktywa 
finansowe 

  4. Zobowiązania z tytułu 
wynagrodzeń 

  

V. Wartość mienia 
zlikwidowanych jednostek 

  5. Pozostałe zobowiązania   
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B. Aktywa obrotowe 
  

6. Sumy obce (depozytowe, 
zabezpieczenie wykonania 
umów)  

  

I. Zapasy 
  

7. Rozliczenia z tytułu środków 
na wydatki budżetowe i z tytułu 
dochodów budżetowych 

  

1. Materiały      

2. Półprodukty i produkty w toku   III. Rezerwy na zobowiązania   

3. Produkty gotowe 
  

D. Fundusze specjalne 
  

4. Towary   1. Zakładowy Fundusz 
Świadczeń Socjalnych 

  

II. Należności krótkoterminowe 
  

2. Inne fundusze 
  

1. Należności z tytułu dostaw 
i usług 

  E. Rozliczenia międzyokresowe   

2. Należności od budżetów   I. Rozliczenia międzyokresowe 
przychodów 

  

3. Należności z tytułu 
ubezpieczeń i innych świadczeń 

  II. Inne rozliczenia 
międzyokresowe 

  

4. Pozostałe należności      

5. Rozliczenia z tytułu środków 
na wydatki budżetowe i z tytułu 
dochodów budżetowych 

     

III. Krótkoterminowe aktywa 
finansowe 

     

1. Środki pieniężne w kasie      

2. Środki pieniężne na 
rachunkach bankowych 

     

3. Środki pieniężne państwowego 
funduszu celowego 

     

4. Inne środki pieniężne      

5. Akcje lub udziały      

6. Inne papiery wartościowe      

7. Inne krótkoterminowe aktywa 
finansowe 

     

IV. Rozliczenia międzyokresowe      

Suma aktywów 0,00 0,00 Suma pasywów 0,00 0,00 

A.       Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone  
odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące. 

B.       Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej 
i majątkowej: 

1.  Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 

2.  Umorzenie środków trwałych 
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3.  Umorzenie pozostałych środków trwałych – 251.656,46 zł 

4.  Odpisy aktualizujące środki trwałe 

5.  Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie 

6.  Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne 

7.  Odpisy aktualizujące należności 

8.  .......................................................................................................................... 

Soszyńska Monika   2021-03-18   Dmowski Jerzy  

(główny księgowy)   (rok, miesiąc, dzień)  (kierownik jednostki) 
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Gminna Biblioteka Publiczna w Przesmykach 
ul. Kościuszki 4 
08-109 Przesmyki 
Numer identyfikacyjny REGON 
712561380 

  
(pieczątka jednostki)  

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT  

   
sporządzony za okres od 01-01-2020 do 31-12-2020 

(wariant porównawczy) 
    

Stan na koniec roku 
poprzedniego 

Stan na koniec 
roku bieżącego 

A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w 
tym: 0,00 0,00 
 od jednostek powiązanych   
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów   
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość 
dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)   
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby 
jednostki   
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 

  
B. Koszty działalności operacyjnej 117 127,84 118 853,18 
I. Amortyzacja   
II. Zużycie materiałów i energii 14 470,28 21 958,62 
III. Usługi obce 8 642,46 5 727,16 
IV. Podatki i opłaty, w tym: 751,00 379,00 
 podatek akcyzowy   
V. Wynagrodzenia 76 198,92 74 089,33 
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia  17 052,18 16 510,07 
VII. Pozostałe koszty rodzajowe 13,00 189,00 
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów   
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) -117 127,84 -118 853,18 
D. Pozostałe przychody operacyjne 117 071,79 118 831,73 
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych   
II. Dotacje 117 071,79 114 188,72 
III. Inne przychody operacyjne 0,00 4 643,01 
E. Pozostałe koszty operacyjne 0,00 0,00 
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych   
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych   
III. Inne koszty operacyjne   
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) -56,05 -21,45 
G. Przychody finansowe 56,05 21,45 
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:   
 jednostek powiązanych   
II. Odsetki, w tym: 56,05 21,45 
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 od jednostek powiązanych   
III. Zysk ze zbycia inwestycji   
IV. Aktualizacja wartości inwestycji   
V. Inne   
H. Koszty finansowe 0,00 0,00 
I. Odsetki, w tym:   
 od jednostek powiązanych   
II. Strata ze zbycia inwestycji   
IV. Aktualizacja wartości inwestycji   
V. Inne   
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) 

0,00 0,00 
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.) 0,00 0,00 
I. Zyski nadzwyczajne   
II. Straty nadzwyczajne   
K. Zysk (strata) brutto (I+/-J) 0,00 0,00 
M. Podatek dochodowy   
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 
(zwiększenia straty   
N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 0,00 0,00 
   
Sporządzono dnia 18-03-2021   
Soszyńska Monika   
(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej) 
Dmowski Jerzy   
(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki) 
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ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ 
LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO 

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Adresat 
Gminna Biblioteka Publiczna 

w Przesmykach 
ul. Kościuszki 4 

08-109 Przesmyki 

 
Zestawienie zmian 

 
w funduszu jednostki 

Gmina Przesmyki 
Numer identyfikacyjny REGON sporządzone na dzień 

31-12-
2020 

r
. 

 
Wysłać bez pisma 

przewodniego 
 

712561380   
 

    
 

 
 Stan na koniec 

roku poprzedniego 
Stan na koniec 
roku bieżącego  

 I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) 16 434,96   0,00   

 1. Zwiększenia funduszu (z 
tytułu) 

   

 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły   

 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe   

 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich   

 1.4. Środki na inwestycje   

 1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych   

 1.6. 
Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe 
w budowie 
oraz wartości niematerialne i prawne 

  

 1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych 
jednostek 

  

 1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia   

 1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący   

 1.10. Inne zwiększenia   

 2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) 16 434,96   0,00   

 2.1. Strata za rok ubiegły 16 434,96   0,00   

 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe   

 2.3. 
Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za 
rok 
ubiegły 

  

 2.4. Dotacje i środki na inwestycje   

 2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych   
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 2.6.  
Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków 
trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości 
niematerialnych i prawnych 

0,00   0,00   

 2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych 
jednostek 

  

       
         
         
         
© www.signform.pl Sp. z o.o., producent aktywnych formularzy, e-mail: biuro@signform.pl 
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 2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego 

zaopatrzenia 
    

 
 2.9. Inne zmniejszenia   

 
 II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) 0,00  0,00  

 
 III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,–) 0,00  0,00  

 
 1. zysk netto (+)   

 
 2. strata netto (–) 0,00  0,00  

 

 IV. 

Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, 
nadwyżka 
środków obrotowych samorządowych zakładów 
budżetowych 

  

 
 V. Fundusz (II+,–III–IV) 0,00  0,00  

 
Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji 
finansowej: 

 1. Umorzenie środków trwałych - 0,00 zł 

 2. Umorzenie pozostałych środków trwałych - 251.656,46 zł 

 3.  

 4.  

 5.  
           

 
 

Soszyńska Monika 
 

2021-03-18 
    Dmowski 

Jerzy 
 

 

 (główny księgowy)  
(rok, 

miesiąc, 
dzień) 

    (kierownik 
jednostki) 
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SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  

SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY – GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ 

W PRZESMYKACH ZA 2020 ROK 

Gminna Biblioteka Publiczna z siedzibą w Przesmykach, jest instytucją użyteczności publicznej,  
samorządową instytucją kultury wpisaną do rejestru Instytucji Kultury w dniu 09.12.2003r. 

Podstawowym zadaniem biblioteki jest gromadzenie opracowywanie, przechowywanie i ochrona 
materiałów bibliotecznych służących rozwijaniu czytelnictwa oraz zaspakajaniu potrzeb informacyjnych, 
edukacyjnych i samokształceniowych ogółu społeczeństwa, uczniów szkół podstawowych i gimnazjów oraz 
uczestniczenie w upowszechnianiu wiedzy i kultury. 

Zatrudnienie w 2020 roku kształtowało się następująco: 

- 1/2 etatu dyrektor 

- 1 etat młodszy bibliotekarz 

- 1/16 etatu księgowa 

W 2020 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Przesmykach wykonała poniższe działania: 

- w styczniu księgozbiór biblioteki został powiększony o 37 woluminów, zakupiliśmy nowości książkowe dla 
dorosłych a także dla dzieci i młodzieży na kwotę 1076, 71 zł; 

- z okazji 80 rocznicy śmierci Kazimierza Przerwy – Tetmajera, przygotowaliśmy gazetkę tematyczną 
przedstawiającą sylwetkę najwybitniejszego poety okresu Młodej Polski; 

- z okazji Dnia Kubusia Puchatka bibliotekę odwiedzili uczniowie klasy drugiej, którzy  zapoznali się 
z historią pluszowego misia oraz wypożyczyły książki o perypetiach małego niedźwiadka; 

- w lutym z okazji 135 rocznicy urodzin Stanisława Ignacego Witkiewicza, w bibliotece przygotowano 
wystawę najpopularniejszych dramatów i powieści polskiego pisarza; 

- tegoroczne ferie zimowe z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Biblioteką, przepełnione były różnorodnymi 
zajęciami przygotowanymi z myślą o najmłodszych mieszkańcach gminy Przesmyki; dzieci z chęcią brały 
udział w zabawach; korzystały z dostępnych gier planszowych, grały w bilard, tenis stołowy, xbox,  układały 
puzzle, rysowały, malowały; 

- w marcu przygotowaliśmy gazetkę tematyczną z okazji setnej rocznicy urodzin wybitnego pisarza, 
dziennikarza i publicysty Leopolda Tyrmanda; 

- na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dniem 20 marca biblioteka zostaje zamknięta dla 
czytelników do odwołania;  podczas tego okresu trwają prace porządkowe w bibliotece; 

- przed otwarciem biblioteki przygotowywaliśmy się do wdrożenia nowych wytycznych  zapewniających 
bezpieczeństwo epidemiczne czytelników; 

- 6 maja biblioteka zostaje ponownie otwarta dla czytelników na nowych zasadach dotyczących obsługi 
czytelnika; Biblioteka opracowała nowy regulamin dla czytelników zgodnie z rekomendacjami Biblioteki 
Narodowej; czytelnicy nie mają wolnego dostępu do zasobów biblioteki, książki podaje bibliotekarz, zaś 
zwracane pozycje książkowe  odizolowane trafiają na  5 dniową kwarantannę , po tym okresie zostają 
ponownie włączone do wypożyczeń;  zwiększyliśmy także limit wypożyczonych egzemplarzy oraz 
przedłużyliśmy termin zwrotu; 

- w maju do księgozbioru biblioteki dołączyło 41 nowych woluminów, zaproponowanych przez czytelników 
naszej biblioteki , zakupionych na kwotę 1203,51 zł, 

- w czerwcu wzbogaciliśmy księgozbiór o kolejne 39 woluminów, przekazanych w darze od Miejsko-Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Mordach o wartości 997,09 zł; 

- wznowiliśmy także dalsze zakładanie kart elektronicznych czytelnikom; 

- w sierpniu zakupiliśmy nowości wydawnicze dla dzieci oraz dorosłych czytelników biblioteki o wartości 
692,30 zł (24 woluminy), które po opracowaniu zostają włączone do księgozbioru biblioteki;-we wrześniu 
został ogłoszony konkurs Czytelnik Roku 2020/2021; opracowano regulamin oraz plakat informujący oraz 
zachęcający do udziału w konkursie dzieci i młodzież w wieku od 6 do 16 lat;  
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- we wrześniu oraz w listopadzie do księgozbioru biblioteki dołączyło 107 nowości wydawniczych 
zakupionych z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa o wartości 3000 zł; 

- w październiku z okazji 37 rocznicy śmierci Mieczysława Jastruna przygotowaliśmy gazetkę tematyczną do 
gabloty obrazującą twórczość polskiego poety i tłumacza; 

- w grudniu z okazji Świąt Bożego Narodzenia najmłodsi czytelnicy biblioteki otrzymali świąteczne zakładki 
do książek a także ,,mikołajkowe” rebusy i krzyżówki; przygotowaliśmy także dekoracje świąteczne do 
biblioteki; 

Gospodarka finansowa GBP oparta jest o ustawę z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu 
i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U z 2020 r. poz. 194 z późn. zm.) oraz ustawę z dnia 
29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 217 z późn. zm.). 

Przychody z działalności kulturalnej oraz otrzymane dotacje zaliczane są do przychodów 
operacyjnych, a pozostałe dochody typu: darowizny do pozostałych przychodów operacyjnych. Gminna 
Biblioteka Publiczna nie posiada zobowiązań. Gminna Biblioteka Publiczna w Przesmykach w 2020 r. 
otrzymała dotację z: 

- Gminy Przesmyki z budżetu na działalność bieżącą – 111 188,72 zł, 

- na nowości wydawnicze z Biblioteki Narodowej – 3 000,00 zł. 

Pozostałe przychody to zwrot w wysokości 4 643,01 zł z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych  
zapłaconych składek od wynagrodzeń pracowników za miesiąc marzec i kwiecień 2020 roku w ramach 
tarczy kryzysowej wprowadzonej ustawą o szczególnych instrumentach wsparcia w związku 
z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Pozostałe przychody w wysokości 21,45 zł to przychody 
finansowe z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym. 

Ogółem przychody wyniosły 118 853,18 zł. 

Koszty w Gminnej Bibliotece Publicznej w 2020 roku kształtowały się następująco: 

- wynagrodzenia pracowników – 71 233,33 zł 

- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 2 856,00 zł 

- składki na ubezpieczenie społeczne – 12 397,66 zł 

- składki na fundusz pracy –1 694,00 zł 

- zakup materiałów i wyposażenia – 8 512,50 zł 

- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 6 005,30 zł 

- zakup energii – 7 440,82 zł 

- zakup usług pozostałych – 3 835,32 zł 

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 891,84 zł 

- różne opłaty i składki – 568,00 zł 

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 418,41 zł Ogółem koszty wyniosły 118 853,18 zł. 
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INFORMACJA  DODATKOWA 
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PRZESMYKACH ZA 2020 ROK 

Łączny bilans jednostki budżetowej na dzień 31 grudnia 2020 roku po stronie aktywów i pasywów 
zamknął się kwotą – 0,00 zł. Aktywa trwałe tj. wartość majątku netto wyniosły – 0,00 zł i pasywa 
wyniosły 0,00 zł. Łączny rachunek zysków i strat jednostki na dzień 31 grudnia 2020 roku zamknął się 
wynikiem – 0,00 zł. W sprawozdaniu tym porównane są pozostałe przychody operacyjne ogółem – 
118.831,73  zł, w tym dotacje – 114.188,72 zł, inne przychody operacyjne – 4643,01 zł i przychody 
finansowe – 21,45 zł. Koszty działalności operacyjnej wyniosły 117.127,84 zł. Ostateczna łączna suma 
wyniosła 0,00 zł i jest zgodna z kwotą wykazaną w zestawieniu zmian w funduszu jednostki w poz. III 
oraz z wykazaną w bilansie jednostki – pasywa  w poz. A. II. Łączne zestawienie zmian w funduszu 
jednostki wskazuje fundusz w wysokości 0,00zł, co jest zgodne z bilansem jednostki (pasywa) w poz. A. 
I.
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, roczne sprawozdanie finansowe jednostki podlega
zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego. W związku
z powyższym Gminna Biblioteka Publiczna w Przesmykach przedstawiła do zatwierdzenia sprawozdanie
finansowe za 2020 rok składające się z bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w funduszu
jednostki, sprawozdania z działalności GBP za 2020 rok i informacji dodatkowej. Zgodnie
z art. 29 ust. 5 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, roczne sprawozdanie
finansowe samorządowej instytucji kultury zatwierdza organ wykonawczy jednostki samorządu
terytorialnego.

Wójt Gminy Przesmyki

Andrzej Skolimowski
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