
ZARZĄDZENIE NR KOR.0050.33.2021 
WÓJTA GMINY WŁADYSŁAWÓW 

z dnia 24 maja 2021 r. 

w sprawie zatwierdzenia  rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury – Biblioteki  Publicznej 
Gminy Władysławów za 2020 rok 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.  Dz. U.     
z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 53 ust. 1 w związku z art.3 ust.1 pkt 7 ustawy  z dnia 29 września 
1994 roku o rachunkowości (tj.Dz. U. z 2021 r. poz. 217 z późn. zm.) oraz  art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 
25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj.Dz. U. z 2020 r. 
poz. 194 z późn. zm.)  zarządza się, co następuje: 

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe instytucji kultury za rok 2020 – Biblioteki Publicznej  Gminy 
Władysławów. 

§ 2. Sprawozdanie o którym mowa w § 1 składa się z bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji 
dodatkowej i stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

   

Wójt Gminy 
 
 

Elżbieta Klanowska 
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Nazwa i adres jednostki 
sprawozdawczej

Biblioteka Publiczna Gminy 
Władysławów ul. Rynek 23 
000972051

Numer identyfikacyjny REGON

BILAN

jednostki bud 
lub samorządowe 

budżetów

sporządzony na d z ień.........

S
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ego f

20 20. r.
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frfilna Władysławów ul. 
tynek 43
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AKTYWA Stan na  
początek 

roku

Stan na  
koniec 
roku

PASYWA Stan na  
początek 

roku

Stan na  
koniec 
roku

A. Aktywa trwale 0,0() 0,0() A. Fundusze 0,0C) 0,00

I. Wartości niematerialne  
i prawne

I. Fundusz jednostki 167 4 2 9 ,9C 0,00

II. Rzeczowe aktywa trwałe o,oc 0,0( II. Wynik finansowy 
netto (+, -)  ' -167 4 2 9 ,9C 0,00

I. Środki trwałe o,oc o,oc 1. Zysk netto (+)

1.1. Grunty 2. Strata netto (-) -167 429,90 0,00

1.1.1. Grunty stanowiące 
własność jednostki 
samorządu terytorialnego, 
przekazane w użytkowa
nie wieczyste innym 
podmiotom

III. Odpisy z wyniku
finansowego (nadwyżka 
środków obrotowych) (-)

1.2. Budynki, lokale 
i obiekty inżynierii 
lądowej i wodnej

IV. Fundusz mienia  
zlikwidowanych 
jednostek

1.3. Urządzenia 
techniczne 
i maszyny

B. Fundusze placówek

C. Państwowe fundusze celowe

1.4. Środki transportu D. Zobowiązania i rezerwy 
na zobowiązania 0,00 0,00

1.5. Inne środki trwałe I. Zobowiązania 
długoterminowe

2. Środki trwale w budowie 
(inwestycje)

II. Zobowiązania 
krótkoterminowe 0,00 0,00

3. Zaliczki na środki 
trwałe w budowie 
(inwestycje)

1. Zobowiązania z tytułu 
dostaw i usług

III. Należności
długoterminowe

2. Zobowiązania wobec 
budżetów

IV. Długoterminowe 
aktywa finansowe 0,00 0,00

3. Zobowiązania z tytułu 
ubezpieczeń i innych 
świadczeń

1. Akcje i udziały 4. Zobowiązania z tytułu 
wynagrodzeń

2. Inne papiery wartościowe 5. Pozostałe zobowiązania

3. Inne długoterminowe 
aktywa finansowe

5. Sumy obce (depozytowe, 
zabezpieczenie wykonania 
umów)

V. Wartość mienia
zlikwidowanych jednostek

7. Rozliczenia z tytułu 
środków na wydatki 
budżetowe i z tytułu 
dochodów budżetowych
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B. Aktywa obrotowe 0,0() 0 ,0 () 8. Fundusze specjalne 0,0(3 0,00

I. Zapasy o,oc) o,oc. 8.1. Zakładowy Fundusz 
Świadczeń Socjalnych

1. Materiały 8.2. Inne fundusze

2. Półprodukty i produkty 
w toku

III. Rezerwy na zobowiązania

3. Produkty gotowe IV. Rozliczenia
międzyokresowe

4. Towary

11, Należności
krótkoterminowe 0,00 0,00

1. Należności z tytułu dostaw 
i usług

2. Należności od budżetów

3. Należności z tytułu 
ubezpieczeń i innych 
świadczeń

4. Pozostałe należności

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

III. Krótkoterminowe 
aktywa finansowe 0,00 0,00

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
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RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ_______________
LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻE|TO#ŚÓÓz  Ą * >  <G M  T  

(WARIANT PORÓWNAWCZY) w e  W  i a d

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej 
Biblioteka Publiczna Gminy Władysławów 
ul. Rynek 23

R ach u n ek  zysków  i strat 
jed n ostk i 

(w arian t p orów naw czy)

1 )n \ 

Nr

Adresat
»• 3 1 -03- 2021 

..... M / i i...................
Gmina Władysławów u i. R yn e k- 
43

Numer identyfikacyjny REGON 

000972051

sporządzony na dzień 31.12 .2020  r. Wysłać bez pisma przewodniego

Stan na koniec 
roku poprzedniego

Stan na koniec 
roku bieżącego

A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej 7 882,00 155 918,35

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów

11. 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

V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej 149 054,35

VI. Przychody z tytutu dochodów budżetowych 7 882,00 6 864,00

B. Koszty działalności operacyjnej 175 392,52 155 988,07

I. Amortyzacja

II. Zużycie materiałów i energii 37 580,77 36 048,54

III. Usługi obce 14 853,42 8 462,55

IV. Podatki i opłaty

V. Wynagrodzenia 101 975,75 93 599,90

VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników 15 526,21 13 877,08

VII. Pozostałe koszty rodzajowe 5 456,37 4 000,00

VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów

IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu

X. Pozostałe obciążenia

C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B) -167 510,52 -69,72

D. Pozostałe przychody operacyjne
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I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

II. Dotacje

III. Inne przychody operacyjne

E. Pozostałe koszty operacyjne

I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych
samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek 
budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku

II. Pozostałe koszty operacyjne

F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) -167 5 1 0 ,5 2 -69,72

G. Przychody finansowe 80,62 69,72

I. Dywidendy i udziały w zyskach

II. Odsetki 80,62 69,72

III. Inne

H. Koszty finansowe

I. Odsetki

II. Inne

I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) -167 429,90 0,00

J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)

I. Zyski nadzwyczajne

II. Straty nadzwyczajne

K. Zysk (strata) brutto (I±J) -167 429,90 0,00

L. Podatek dochodowy

M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia 
straty) oraz nadwyżki środków obrotowych

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) -167 429,90 0,00

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1.

2 .

o
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INFORMACJA DODATKOWA j A , ^
1 N r  iV\Ą\ ....................... Ą .

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

1.

1.1 nazwę jednostki

Biblioteka Publiczna Gminy Władysławów
1.2 siedzibę jednostki

Władysławów
1.3 adres jednostki

Władysławów ul. Rynek 23 62-710 Władysławów
1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki

Biblioteka Publiczna Gminy Władysławów jest samorządową Instytucja Kultury. Biblioteką 
zarządza dyrektor, który kieruje jej działalnością, reprezentuje ją na zewnątrz i jest za nią 
odpowiedzialny. Przedmiotem działalności Biblioteki Publicznej Gminy zgodnie z jego 
statutem jest rozwijanie i zaspakajanie potrzeb czytelniczych społeczności gminy.

2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

01 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020
3. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

Nie dotyczy
4. omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także 

amortyzacji)

Biblioteka Publiczna sporządza sprawozdanie za rok obrotowy, który pokrywa się z rokiem 
calendarzowym. W sprawozdaniu finansowym Biblioteka Publiczna wykazuje zdarzenia 
gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną. Dane o kosztach w układzie rodzajowym 
przedstawia rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym.
Jednostka posiada pozostałe środki trwałe ( zbiory biblioteczne , wyposażenie) o wartości 
nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób 
prawnych, amortyzowane są jednorazowo po wydaniu ich do użytku.
ewidencja i rozliczenie kosztów ewidencjonuje się na podstawie dokumentów źródłowych na 
odpowiednim koncie kosztów rodzajowych -  „4”.
Jednostka nie prowadzi obrotu materiałowego -  zakupione materiały przekazywane są 
bezpośrednio do zużycia w momencie zakupu i ewidencjonowane w koszty.

5. inne informacje

4ie dotyczy
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

1.

1.1. szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, 
zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji 
wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego 
-  podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

1'abelka nr 1 i tabelka nr 1.1 i tabelka 1.2
1.2. aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury -  o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

b Jie dotyczy
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1.3. kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących w artość aktywów trwałych odrębnie dla 
długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

Nie dotyczy
1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczyście

Nie dotyczy
1.5. wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie 

umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Nie dotyczy
1.6. liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów 

wartościowych

Nie dotyczy
1.7. dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, 

zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności 
finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)

Nie dotyczy
1.8. dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, 

rozwiązaniu i stanie końcowym

Nie dotyczy
1.9. podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową 

lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

a) powyżej 1 roku do 3 lat

Nie dotyczy
b) powyżej 3 do 5 lat

Nie dotyczy
c) powyżej 5 lat

Nie dotyczy
1.10. kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi 

(leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem 
na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego

Nie dotyczy
1.11. łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych 

zabezpieczeń

Nie dotyczy
1.12. łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, 

także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku 
jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

Nie dotyczy
1.13. wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń 

międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników 
aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie

4ie dotyczy
1.14. łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

h4ie dotyczy
1.15. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

1'abelka nr 13
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1.16. inne informacje

2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Nie dotyczy
2.2. koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt 

wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Nie dotyczy

2.3. kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły 
incydentalnie

Nie dotyczy
2.4. informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi 

właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów 
budżetowych

Nie dotyczy
2.5. inne informacje

Mie dotyczy
3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej 

i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

siie dotyczy
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B i b l i o t e k a  P u b l i c z n a G m iny 
W ł a d y s ł a w ó w

62-710 Władysławów, ul.Rynek 23 
teł.063/ 279 50 94 

NIP 668-17-94-210

Nazwa jednostki sporządzającej informację dodatkową

Tabela nr 1: Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych 
aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia 
wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji 
lub umorzenia ( II.1.1.)

Lp.
Nazwa grupy rodzajowej składnika 
aktywów według układu w bilansie

Wartość 
początkowa -  

stan na początek 
roku obrotowego

Zwiększenie wartości początkowej

Ogółem
zwiększenie

wartości
początkowej

Zmniejszenie wartości początkowej

Ogółem
zmniejszenie

wartości
początkową

Wartość początkowa 
-  stan na koniec roku 

obrotowego

aktualizacja nabycie przemieszczenie (4 + 5+6) zbycie likwidacja inne (8+9 + 10) (3+7-11)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 0,00
II Rzeczowe aktywa trwałe 274 562,48 26744,62 26 744,62 0,00 301 307,10
11.1 Środki trwałe 274 562,48 26 744,62 26 744,62 0,00 301 307,10
11.1.1. Grunty 0,00 0,00 0,00

11.1.1.1. Grunty przekazane w użytkowanie 
wieczyste 0,00 0,00 0,00

11.1.2.
Budynki, lokale i obiekty inżynierii 
lądowej i wodnej 0,00 0,00 0,00

11.1.3. Urządzenia techniczne i maszyny 0,00 0,00 0,00
11.1.4. Środki transportu 0,00 0,00 0,00
11.1.5. Inne środki trwałe 274562,48 26 744,62 26744,62 0,00 301 307,10
11.2 Środki trwałe w budowie 0,00 0,0C 0,00

11.3 Zaliczki na środki trwałe w budowie 0,0C o,oc 0,00

Strona 1/2

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 983AE795-DB50-4891-AB5F-7C43C3892A38. Podpisany Strona 9



–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 983AE795-DB50-4891-AB5F-7C43C3892A38. Podpisany Strona 10



t~; • ' .l ' \
M“’

Nazwa jednostki sporządzającej informację dodatkową

Tabela nr 1.1: Zmiana wartości początkowej pozostałych środków trwałych ( II.1.1.)

Lp. Wyszczególnienie
Wartość początkowa -  
stan na początek roku 

obrotowego

Zwiększenie wartości początkowej

Ogółem
zwiększenie

wartości
początkowej

Zmniejszenie wartości początkowej

Ogółem
zmniejszenie

wartości
początkowej

Wartość początkowa -  stan 
na koniec roku obrotowego

aktualizacja nabycie przemieszczenie (4 + 5+6) zbycie likwidacja inne (8+9 + 10) (3 + 7-11)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 013 -  Wyposażenie 31 201,47
. .

0,00 0,00 31 201,47

2 014 -  Księgozbiory 243 361,01 26 744,62 26 744,62 0,00 270105,63

3
020 -  Wartości niematerialne i 
prawne 0,00 0,00 0,00

Ogółem pozostałe środki trwałe 274562,48 0,00 26 744,62 0,00 26 744,62 0,00 0,001 0,00 0,00 301 307,10

£ q 2 l& b > y }

uïtlLKTürt tłlBUOTEKI
J z a b O ia
m a r  I z a b e la  R y c h t e r

(główny księgowy) (data) ( kierownik jednostki)
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Nazwa jednostki sporządzającej informację dodatkową

Tabela nr 1.2: Zmiana wartości umorzenia pozostałych środków trwałych (II.1.1.)

Lp. Wyszczególnienie

Umorzenie
Zwiększenia w ciągu Ogółem

zwiększenie
umorzenia

Zmniejszenie umorzenia Umorzenie Wartość netto

-  stan na początek roku 
obrotowego

-stan na 
koniec roku

składników aktywów
— sran Trapocząieit-rora— -

aktualizaq'a nabycie przemieszczenie sprzedaż likwidacja
przemieszczeń

ie(4+5 + 6) (8 + 9 + 10) (3+7-11)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 072 -  Wyposażenie 31 201,47 0,00 0,00 31 201,47

2 072 -  Księgozbiory 243 361,01 26 744,62 26 744,62 0,00 270 105,63

3
072 -  Wartości niematerialne i 
prawne 0,00 0,00 0,00

Ogółem umorzenie pozostałych 
środków trwałych

274 562,48 0,00 26 744,62 0,00 26 744,62 0,00 0,00 0,00 0,00 301 307,10

GŁÓWm l KSIĘGOWY

....8 axłUi KaSlpT^la s .
(główny księgowy] (data) [ kierownik jednostki)
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Nazwa jednostki sporządzającej informację dodatkową

Tabela nr 13: Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze (11.1.15.)

Lp,
Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku 

obrotowego z podziałem na :
Kwota wypłaconych świadczeń 

pracowniczych

1 2 3

1 Ekwiwalenty za urlop

2 Nagrody jubileuszowe

3 Odprawy emerytalne i rentowe

4 Odprawy pośmiertne

5 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2 971,33

6 Inne świadczenia pracownicze*

Razem 2971,33

wydatki poniesione w związku z zagwarantowaniem pracownikom ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy tj. zapewnienie odzieży i obuwia roboczego (względnie 
wypłacenie ekwiwalentu pieniężnego za nie); fakultatywnego wykupienia pracowniczych pakietów medycznych, sfinansowania obowiązkowych badań profilaktycznych i okularów 
korekcyjnych; zapewnienie napojów i posiłków regeneracyjnych.

GŁÓW W  KSIĘGOWY

M l O h i Ą

¿IB
b & a

i? n h e la  R

(główny księgowy) ( data) ( kierownik jednostki)
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UZASADNIENIE 

  DO ZARZĄDZENIA NR KOR.0050.33.2021 

WÓJTA GMINY WŁADYSŁAWÓW 

z dnia 24 maja 2021r. 

 
          w sprawie zatwierdzenia  rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury – Biblioteki  

Publicznej Gminy Władysławów za 2020 rok 

 

Biblioteka Publiczna Gminy Władysławów jest samorządową instytucją kultury, wpisaną do 
rejestru organizatora, którym jest Gmina Władysławów, pod numerem 2. 
 
Zgodnie z art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu 
działalności kulturalnej, roczne sprawozdanie finansowe samorządowej instytucji kultury podlega 
zatwierdzeniu przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego. W związku                  
z powyższym podjęcie stosownego zarządzenia jest uzasadnione. 
 
 
 Wójt Gminy 

  
Elżbieta Klanowska 
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