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INFORMACJA  DODATKOWA 

MIEJSKO-POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ 

Im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 

W Dzierżoniowie 

ZA 2019 ROK 

 

 

1. METODY WYCENY I SPORZĄDZANIA SPRAWOZDANIA  

FINANSOWEGO: 

 

1.1   Na dzień bilansowy aktywa i pasywa wycenia się w sposób następujący: 

a) inwestycje rozpoczęte-według cen nabycia. 

b) udziały w innych jednostkach - nie występują; 

c) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - według cen nabycia 

pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe); 

d) zapasy rzeczowych składników majątku obrotowego – nie występują; 

e) dłużne papiery wartościowe - nie występują; 

f) należności i zobowiązania, w tym również z tytułu pożyczek - w kwocie 

wymagającej zapłaty, tzn. według wartości nominalnej rozrachunków 

powiększonej o odsetki wymagające zapłaty; 

g) środki pieniężne, kapitały oraz pozostałe aktywa i pasywa - według wartości 

nominalnej;. 

1.2   Ewidencja księgowa prowadzona jest w systemie  komputerowym przy użyciu 

programu finansowo-księgowego „REWIZOR”  firmy „Insert”, ul. Kobierzycka3, 

52-315 Wrocław. Księgi rachunkowe prowadzone są w siedzibie jednostki  

w języku polskim i w walucie polskiej. 

1.3   Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2019 do 31.12.2019  

i pokrywa się z rokiem kalendarzowym. 
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2. UZUPEŁNIAJĄCE DANE O AKTYWACH I PASYWACH BILANSU: 

1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, 

wartości niematerialnych i prawnych oraz trwałych lokat finansowych 

przedstawia tabela nr1: 

  Stan na Zmiany na:      Stan na

Lp. Wyszczególnienie początek roku zwiększenie zmniejszenie koniec roku

1 2 3 4 5 6

1 Grunty własne -                      

2 Budynki i budowle -                      

  a) wartość początkowa -                     -                      

  b) dotychczasowe umorzenie -                     -                      

  c) wartość netto (a-b) -                     -                -                      

3 Urządzenia techniczne i maszyny -                      

  a) wartość początkowa 537 311,27       537 311,27         

  b) dotychczasowe umorzenie 537 311,27       537 311,27         

  c) wartość netto (a-b) -                     -                      

4 Środki transportu -                      

  a) wartość początkowa -                      

  b) dotychczasowe umorzenie

  c) wartość netto (a-b) -                     -                      

5 Pozostałe środki trwałe -                      

  a) wartość początkowa 1 960 180,44    123 586,66    45 151,80     2 038 615,30      

  b) dotychczasowe umorzenie 1 960 180,44    123 586,66    45 151,80     2 038 615,30      

  c) wartość netto (a-b) -                     -                  -                -                      

6 Ogółem środki trwałe -                      

 ( 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ) -                      

  a) wartość początkowa 2 497 491,71    123 586,66    45 151,80     2 575 926,57      

  b) dotychczasowe umorzenie 2 497 491,71    123 586,66    45 151,80     2 575 926,57      

  c) wartość netto (a-b) -                     -                  -                -                      

7 Wartości niematerialne i prawne -                      

  a) wartość początkowa -                      

  b) dotychczasowe umorzenie -                      

  c) wartość netto (a-b) -                     -                  -                -                      

8 Lokaty bankowe -                      

  a) wartość początkowa -                     -                      

  b) zwiększenie lub zmniejszenie -                     -                  -                      

  c) wartość końcowa (a+ -b) -                     -                  -                -                      

 

2.1 Środki trwałe amortyzowane są jednorazowo do wartości 10.000 zł. powyżej 

tej wartości metodą liniową według stawek amortyzacyjnych. 

2.2 Wartości niematerialne i prawne o wartości jednostkowej do 10.000 zł. 

odpisuje się jednorazowo w dniu oddania ich do użytkowania. 

2.3 Bibliotekę w ciągu roku obrachunkowego reprezentowały następujące osoby: 

Kamila Szuszkiewicz-Czekała – Dyrektor Biblioteki – od 9 listopada 2018 roku 

Justyna Strzelczyk-Leśniak – p.o. Dyrektor Biblioteki – od 04 listopada 2019 

roku 

Joanna Buda – Główny księgowy  

2.4 Biblioteka jest gminną biblioteką publiczną, zorganizowaną w formie instytucji 

kultury. Biblioteka jest wpisana do rejestru prowadzonego przez Gminę 
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Miejską Dzierżoniów i wchodzi w skład ogólnopolskiej sieci bibliotecznej oraz 

posiada osobowość prawną. Siedziba Biblioteki mieści się w Dzierżoniowie  

a terenem jej działania jest miasto Dzierżoniów oraz powiat dzierżoniowski.  

Dnia 22-12-1947 Miejska Biblioteka Publiczna została wpisana do Rejestru 

Instytucji Kultury pod numerem 2. Biblioteka zapewnia obsługę biblioteczną 

mieszkańców miasta i powiatu. Służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb 

czytelniczych i informacyjnych społeczeństwa oraz  upowszechnianiu wiedzy i 

nauki, rozwojowi kultury. Pełni rolę kulturotwórczą i informacyjną  

w środowisku. 

2.6   W 2019 roku Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna nie posiadła gruntów  

w użytkowaniu wieczystym, środków trwałych używanych na podstawie umów 

najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu leasingu. W roku obrotowym 

2019 nie wystąpiły zobowiązania wobec budżetu państwa i wobec budżetu 

jednostki samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności 

budynków i budowli. 

2.7  Stan zobowiązań na dzień bilansowy przedstawia tabela nr 2: 

 Z tego w okresie spłaty

Lp. Wyszczególnienie Ogółem do 5 lat od 5 lat

1 2 3 4 5

1
Zobowiązania z tytułu 

zaciągniętych pożyczek i 

nabytych papierów 

wartościowych:

 a) na początek roku

 b) na koniec roku -                   

2 Zobowiązania z tytułu 

zaciągniętych kredytów:

 a) na początek roku

 b) na koniec roku

3 Pozostałe zobowiązania:

 a) na początek roku 21 826,42                     21 826,42       -                   

 b) na koniec roku 47 170,03                     47 170,03       -                   

 

Powyższa tabela przedstawia zobowiązania. W tym 43.144,65 z tytułu podatku  

od osób fizycznych i ZUS. 

2.8  Biblioteka w 2019 roku nie udzielała żadnych poręczeń lub gwarancji,  

nie posiada więc żadnych zobowiązań warunkowych z tego tytułu. 

2.9  Rokiem obrotowym jest okres od 01-01-2019 do 31-12-2019 i pokrywa  

się z rokiem kalendarzowym. 
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2.10 Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego biblioteki, nie są znane 

zdarzenia zagrażające kontynuowaniu przez Miejsko-Powiatową Bibliotekę 

Miejską działalności w najbliższym okresie dłuższym niż rok. Sprawozdanie 

finansowe sporządzone zostało przy założeniu kontynuowania    działalności 

gospodarczej przez MPBP w dającej się przewidzieć przyszłości. 

 

3. UZUPEŁNIAJĄCE DANE O PRZYCHODACH I KOSZTACH ORAZ 

WYNIKU  FINANSOWYM 

 

3.1 W rachunku zysków i strat  na koszty i przychody finansowe i operacyjne 

składają się: 

Na przychody składają się: 

 435,22 - odsetki bankowe 

 1.368.558,00,- - dotacja podmiotowa od Organizatora, którym jest Gmina 

Miejska Dzierżoniów 

 32.400,00,- - dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości 

wydawniczych dla bibliotek 

 48.786,65,- - środki pozyskane ze sprzedaży usług 

3.2  Rozliczenie głównych tytułów różniących podstawę opodatkowania podatkiem 

dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego brutto:  

2 Koszty operacyjne nie stanowiące kosztów uzyskania 
przychodu 

0,00 zł. 

3 Dochody wolne od podatku na podstawie art. 17 pkt 4 
ustawy przeznaczone w całości na cele statutowe 

0,00 zł. 

4 Strata wg. przepisów podatkowych 8.009,89 zł. 

 

3.3  Celem ustalenia przychodu podatkowego przychody wynikające z rachunku 

zysków i strat (1.450.779,87 zł) pomniejszono o kwotę otrzymanych w 2019 

roku dotacji w wysokości 1.401.558,00 zł co dało przychód podatkowy  

w wysokości 49.221,87 zł. 

Koszty wg ksiąg w kwocie 1.458.789,76 zł pomniejszono o kwoty: 

 

Lp. 

 

Wyszczególnienie 

Kwota na zwiększenie lub 

zmniejszenie podstawy 

opodatkowania 

1 2 3 

1 Zysk brutto 0,00 zł. 
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1.401.558,00 zł wydatków i kosztów sfinansowanych z dotacji, które nie uważa 

się za koszty uzyskania przychodu (art.16 ust.1 pkt 58 ustawy  

o podatku dochodowym od osób prawnych). Koszty wyniosły 57.231,76. 

 

3.4   W roku obrotowym nie stwierdzono zysków i strat  nadzwyczajnych. 

 

 

4.   STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 

 

 Stan na: Zmiany

Lp. Wyszczególnienie początek roku koniec roku (+),(-)

1 2 3 4 5

1 Środki pieniężne w kasie 1 299,39          3 351,03             2 051,64          

2 Środki pieniężne na rachunkach 

bankowych, z tego: 53 529,49        56 327,12           2 797,63          

 a) na rachunku bieżącym 53 514,05        56 327,12           2 813,07          

b) na rachunku ZFŚS 15,44               -                       15,44 -              

-                    

-                    

3 Inne środki pieniężne -                    -                       -                    

x Ogółem według bilansu 54 828,88        59 678,15           4 849,27          

  

 

 

5. INFORMACJE O PRACOWNIKACH I ORGANACH KIEROWNICZYCH 

JEDNOSTKI. 

 

5.1 W Bibliotece zatrudnia się pracowników służby bibliotecznej, 

administracyjnych oraz obsługi. Pracowników Biblioteki zatrudnia, awansuje i 

zwalnia dyrektor Biblioteki. Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w 

Dzierżoniowie na koniec 2019 roku zatrudniała 19 pracowników. Liczba 

pracowników nie uległa zmianie w porównaniu do 2018 r.  

5.2 Koszt wynagrodzeń wypłaconych pracownikom zatrudnionym na podstawie 

umów zleceń i o dzieło w roku obrotowym 2019 wynosiły 16.772,00 zł i były 

niezbędne do realizacji zadań statutowych biblioteki (m.in. obsługa bhp, 
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honoraria za spotkania autorskie, wykłady i dla osób prowadzących szkolenia 

dla pracowników MPBP i bibliotek powiatowych). 

5.3 Na czele Biblioteki stoi dyrektor, który kieruje jej działalnością, reprezentuje 

Bibliotekę na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny. Dyrektor jest uprawniony  

do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu instytucji. 

 

 

6. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE 

 

6.1 Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w 2019 roku pozyskała 

dofinansowanie w wysokości 32.400 zł. na zakup nowości wydawniczych  

z programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”. 

Na podstawie harmonogramu zadań Miejskiego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miejsko-Powiatowa Biblioteka 

Publiczna otrzymała środki finansowe w łącznej wysokości 1.699,59 zł  

na realizację programów pn : 

- „Asertywny, nie agresywny” Program profilaktyki z zakresu uzależnień (38 

dzieci z terenu Dzierżoniowa) 

- „Trzeźwy umysł 2019” Program wczesnej profilaktyki uzależnień 

przeznaczony dla młodzieży starszych klas szkoły podstawowej  (113 dzieci z 

terenu Dzierżoniowa) 

Biblioteka włączyła się w organizację wakacyjnych zajęć przy Alei Bajkowych 

Gwiazd pozyskując na ten cel dofinansowanie w kwocie 600 zł.  

6.2 Rzeczowe aktywa trwałe wykazują na koniec 2019 roku wartość 00,00 zł  

Wpływ na to miał brak zakupu środków trwałych. 

6.3 W 2019 r. wartość wynagrodzeń uległa zmniejszeniu w stosunku do 2018 r.  

o kwotę 4.406,60 zł, ze względu na urlop macierzyński pracownika oraz 

dłuższy czas przebywania pracowników na zwolnieniach lekarskich. 

Zmniejszeniu uległy składki na ubezpieczenie społeczne o 26.133,17 zł, ze 

względu na zwiększenie liczby zwolnień lekarskich co skutkowało przyznanymi 

zasiłkami z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 

6.4 Przychody netto z usług świadczonych przez MPBP zmniejszyły się  

w porównaniu do 2018 r. o 713,12 zł i wynoszą 48.786,65 zł. Wpływ na to 
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miało mniejsze zainteresowanie usługami komputerowymi (coraz więcej osób 

posiada własny sprzęt komputerowy).  

6.5  Środki pieniężne na koniec 2019 r. wynoszą 59.678,15 zł.   

6.6 Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna na koniec roku 2019 wykazuje stratę  

8.009,89 zł. W 2018 roku zysk wynosił 7.706,77 zł. Jest to spowodowane 

zwiększonymi kosztami na zużycie energii i centralne ogrzewanie z uwagi na 

brak izolacji pomieszczeń w filii. 

6.7 Wydatki na zużycie materiałów i energii w 2019 roku wyniosły 275.831,77 zł  

i zwiększyły się o kwotę 38.216,80 zł  w porównaniu do roku 2018. Związane 

było to między innymi z zakupem dwóch nowych komputerów dla czytelników, 

zgodnie z zleceniami inspektora BHP wymieniono zniszczone krzesła przy 

stanowiskach komputerowych pracowników, zakupiono nową ladę do 

wypożyczalni MPBP w Filii oraz regały do przechowywania Dokumentów Życia 

Społecznego. W związku z pozyskaną dotacją z Biblioteki Narodowej 

zwiększono kwotę wydatków na zakup księgozbioru. 

Koszty związane z usługami obcymi wyniosły 117.934,59 zł i nieznacznie 

zwiększyły się w stosunku do 2018 roku o kwotę 4.620,20 zł. Jest to wynik 

racjonalnego wykorzystania środków i przesunięcia wydatków zgodnie z 

bieżącymi potrzebami biblioteki. 

 

 

 

7. UZUPEŁNIAJĄCE DANE O AKTYWACH I PASYWACH BILANSU  

MIEJSKO-POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W DZIERŻONIOWIE  

ZA 2019 ROK. 

  

7.1 Stan zobowiązań i należności na dzień 31.12.2019 rok. 
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Lp. Wyszczególnienie Ogółem

1 2 3

1 Zobowiązania z tytułu zaciągniętych 

pożyczek i nabytych papierów 

wartościowych: -                                 

2 Zobowiązania z tytułu zaciągniętych 

kredytów: -                                 

3 Pozostałe zobowiązania: 47 170,03                     

47 170,03                     

4 Należności z tytułu dostaw i usług 121,00                          

5 Należności z tytułu podatków 1 364,00                       

1 485,00                       

RAZEM

RAZEM  

 

Powyższa tabela przedstawia zobowiązania, w tym 43.144,65 z tytułu podatku od 

osób fizycznych i ZUS, wynikających z listy płac, których termin, zgodnie  

z przepisami, przypada na styczeń 2020 roku, a także należności z tytułu zaliczek 

na przyszłe dostawy towarów i usług, jak również podatku od towarów i usług VAT  

z tytułu odliczeń z  działalności gospodarczej prowadzonej przez Miejsko-

Powiatową Bibliotekę Publiczną w Dzierżoniowie w wysokości 1.364,00 zł, która jest 

rozliczana comiesięcznie.  

7.2 Biblioteka w 2019 roku nie udzielała żadnych poręczeń lub gwarancji, nie 

posiada więc żadnych zobowiązań warunkowych z tego tytułu. 

7.3 Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna nie posiada zobowiązań 

zabezpieczonych na majątku jednostki. 

7.4 Zmiany w funduszu rezerwowym instytucji kultury 

Stan funduszu rezerwowego biblioteki na początek roku obrotowego wynosił 

73.174,49 stan funduszu rezerwowego biblioteki na koniec roku obrotowego 

21.577,95. Pomniejszony została z uwagi na stratę na koniec roku i z aktualizacji 

zapisów dotyczących rezerw utworzonych w latach poprzednich 

MPBP nie posiada udziałów (akcji) własnych, kapitału (funduszu) zapasowego  

i pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych. 

 

 

 

Dzierżoniów, dnia 25.03.2020 r. 

 


