
z AR.Z |DZENIE NR 0050.4 g .2021
BURMISTRZA MIASTA KOSCIERZYNA

zdnia3O marca 2021r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2020 Biblioteki Miejskiej im. ks.
Konstantego Damrota w Ko6cierrynie.

Na podstawie: art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorz4dzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U.
27020r. poz.7l3 zp6in. zm.), art.53 ust.l i4 ustawy zdnia2g wrzeSnia 1994r. orachunkowo6ci (tekst
jednolity Dz.U. z20l9r. poz.35l zp62n. zm.) oruz art.29 ust.5 ustawy zdnia 25pafudziemika l99lr.
o organizowaniu i prowadznniudzialalnosci kulturalnej (tekst jednolity -Dz.tJ.zz0z0r.poz.l94).

Zarzqdzam, co n astqpuj e :

$ l. Zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe Biblioteki Miejskiej w KoScierzynie za 2020 rok, kt6ry
obejmuje:

")!il* sporz4dzony na dziefi 31.12.2020r. zamykaj4cy sig po stronie aktyw6w ipasyw6w sum4
302.742,39 zl, stanowi4cy zal4cznikw l.

b) Rachunek zysk6w i strat wykazuj4cy stratg w wysoko6ci 5.771,65 zl, zgodnie z z,al4cznikiemnr 2.

c) Informacje dodatkowq do sprawozdania stanowi4c4zal1czniknr 3.

$2. Zarz4dzenie wchodzi w 2ycie z dniem podpisania.

Michal

Burmistrz Miasta

9E40-404D-828E-FB453 7C2F0D2. Podpisany



Zalacznik nr!.!0,{a13.-44rcila Nr 0050{92021 Burmistrza Miasta Ko$cierzyna zdnia&Q^.Q2.zozt

Bibliotetca,i/liejska im. ks. Konstantego, Damrr
83-400Ko$ciezyna .:.,r,
ul. Ryngk}l , : .,, ,i, i,,, i:': : ,,' , ;,r ,

NtP 591-10-05-708

. BILANS
ta

instytucji kultury

sporzqdzony
na 31.122020

GM INA fuI IEJSKA KOSCIERZYNA
83*4OO KOSCIERZYNA

3-GOMAJAg

AKTYWA Stan na
a4 42 

'filA

Stan na koniec
rokr r

PASYWA Stan na
?,1 .12.2fi49

Stan na konlec
rokrr

A, Aktywa tnruale 175 259,03 17 4 371 ,71 A. Fundusz 237 902,55 232 030,90
r. wanosct ntematorlalne i
prawne 0,00 0,00

I. Fundusz jednostki
256 355,59 237 902,55

ll, Rzeczowe aktywa tnruale 175 258,03 174 371,71 l! Wynik finan. Netto -18 553,03 -6 771,65
1. Srodki trwale 175 259,03 17 4 371,71 L1. Zysk netto (+)
1.1. Grunty 0,00 0,00 1.2. Strata netto (- ..18 553,03 -5 771,65

1.2, Budynki, lokale i obiekty
inzynierii lqdowej i wodnej 146 663,66 138 3g{i,44

lll. Nadwytka Srodkdw
obrotowych (.) 0,00 0,00

1 .J. Urzqozenta tecnniczn.el
maszyny 28 594,37 35 986,27

tv. uoprsy z wyntKu
finansowego (-) 0,00 0,00

1 .4, Srodki transportu
0,00 0,00

v. Funqutz mt6nla
zlikw,jed. 0,00 0,00

1.5, lnne Srodki trwale 0,00 0,00 VI. lnne 0,00 0,00

0,00
B. Fundusze celowe

0,00 0,00J. urogxt pneKaz.na
poczet inwestycji 0,00 0,00

1.1

0,00 0,00il t. Nateznoscl
dlugoterm inowe 0,00 0,00

1,2,

0,00 0,00rv. utugotermtnowg
aktywa finansowe 0,00 0,00

u. u,oDowtqzanta
dlugoterminowe 0,00 0,00

1 .1 , Akcje i udzialy

0,00 0,00

v. L{JIJ{JIY|q(AIilA

krdtkoterminowe i

fundusze specjalne

d

42 415,94 7A 711,49't 
. z. Y aptery wanosctowo

dlugoterminowe 0,00 0,00

t. 40powtqzanta
kr6tkotorminowe 33 391,81 60 098,60

1 . U, I nne dlugotgrmlnove=-
aktywa finansowe 0,00 0,00 6 039,96 30 253,56

V. WartoSC mienia
zl i kwidowanych Jednostek 0,00 0,00

1 .2, Zobowiqzania wobec
bud2et6w 2 976,00 3 590,00

B. Aktywa obrotowe
104 960,46 129 370,69

l.J, zoDowtqzanfi z tytutu
ubezpieczefi spolecznych 19 A77,28 22 939,52

l, Zapasy
663,84 o,oo 0,00 0,00

1 .1 , Materiaty 663,84 1 .5,lnne zobowiqzania 5 289,67 3 325,52
12, P6lprodukty I produkty
w toku

0,00 0,00

r.o. Eumy opge
(depozytowe, zab,Wyk.
um6w) 0,00 0,00

0,00 0,00

't 
. /. Kozilczenta z tylu{u

$rodk6w na wydatki bud.i
doch.bud. 0,00 0,00

1.4. Towary
0,00 0,00

t.u. KezeMy na
zobowiqzania 0,00 0,00lt. NatBznoscl

kr6tkoterm inowe 4 420,00 340,00
ll. Fundusze specjalne

I 034,13 t 0 612,89't .'l . Nateznosct,z rFulu
dostaw i uslug 0,00 0,00

-t.'t. LaKraoowy Fundusz
$wiadczerl Socjalnych I 034,1 3 10 612,89

1 ,2.Nale2noSci od bud2et6w 1 ,2, lnne fundusze 0,00 0,001.c. Nareznoscr ilyruru
ubezpieczef
spotecznych 0,00 0,00

E, Rozliczenia
m iqdzyokresowe

0,00 0,00

1 .4, Pozostale nale2noSci 4 42A,00 340,00

I. Rozllczenia miqdzyok.
Przych. 0,00 0,00

1.5. Rozliczenia z tytulu
Srodk6w na wydatki bud2. i z
tytulu doch. bud2. 0,00 0,00

ll. lnne rozliczenia
migdzyokresowe

0,00 0,00
lll. Srodki pienigtne 91 901 ,48 120 152,68 F. lnne pasywa 0,00 0,00
1 . 1 . urooK! pteniqznFw-
kasie 862,94 697,28
1.2. urooKt ptentQzne na
rachunkach bankowych 91 038,54 1 19 455,40
1 .3. lnne Srodki pieniq2ne 0,00 0,00

Id : 87 80 7 7 09 -9840-404D-828E-FB4 5 3 7 C2F0D2. Podpisany Strona I f^

z. tnwesrycJe rozpoczgte
($rodki trwale w budowie)

'1.'t. Loeowqzanta z tytutu
dostaw i uslug

t.t+. Looowtqzante z lytulu
wynagrodzerl

1.3" Produkty gotowe



tv,r\rotxoffi
papiery warto{ciowe 0.00 0,00

302 742,39

v. xozfiezdffi
m iqdzyokresowe
E-a- rrr r[r

C. tn
7 97 5,14 7 879,00

Suma Dflsvw6w 290 219,49

o,oo 0,00
28A 219,49 302 742,39

3;,1,JJ1txl,T[,iu3*u"n" 
w b,ansrE *"nos'

odpowiednio o umofiuenie i

i. ixl?llxiJifrxpelniaiqce 
istorno dra zer'rnosci i pzejnvstoscrsytuaciifinansoweJ 

i maiqtkowsjl
trwalych na 31j2.2020 t.

Konto 070 - Srodki tnryale umarzane stopniowo
Konto 073 - Srodki trwale umarzane jednorazowo
Konto 071 - Warto6ci niematerialne i prawne
Konto 074 -Zbiory biblioteczne

244 505,71
71 354,25
17 058,B0

{;$.{'}\tr r, r{,1{i }rt;{ wy
Beata Czechotirlska di-

. . . . rttiJt'.. /..{t.'ri ! *,. !,,).,;,ff,,, ! ; rtiirii;iir:r 
2021 .03.25

Glowny ksiggoury/ rok, miesiqc, dziefi

Justyna Kujach

Kierownik jednostki

3 up^&gfttorfi

il$r 4 r ; r i { j {-l,uie'ii,",jiii,.*,. +s

Id: 87 8077 09-9E40-404D-828E-F84537C2t 0D2. podpisanl,
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859 263,75
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istan na koniei ior, lsiin ni rro;i;; i;k,
!-- "P9PtrSI-L6eo -r F"leftSggg -j

i

i

iA. 
Pr4'chody netto ze spnedaty lzr6wnanle z nlmi, w tym: i 090 095,4i i gO2 3gz,ggi

il. Przychody netto ze spzeda2y produkt6w i sg ozr,rsi as o+z,aoi
ili. ztnianasEnu prod'rkffiilTtmhkEnit:waffise?miriia, zriidieiszanle;t-*"*-- *- i 

-. 
- *" i

__.1_ _ lglful _ -217::z1

.*.j-.."".---*-*,ii
ll?*T"^"nizatoranadziaratno$cbietacq 

---j- - -;;ffig,;;i ---;;oor^oC
t,

(wariant por6wnawczy)

sporzqdzony na dziefi

31-1 2-2A20

iVl. PozosEfie dotacje i pzychody na dzialatnoS6 podstawowq 
i--"- "_ J.

lB. Koszty dziatatno6cl operacyJneJ i

ll10g1t:_

Miasta Ko$cie rzynaz dnia W"Chzazl,
rAdresat:

Rachunek zysk6w i strat jednostki I cMtNA M|EJSKA t<o$ctenzyrue
i83400 t(osctERzYNA

$O MAJA 9
L---,.

iWyslac bez pisma przewodniego

i

20 430,00,

ill. Zutycie material6w it---
I

llll. Uslugi obce

energii

e07 2gr:0, 
| _

12 1sr,d_
i

1?7 11n:gui
:

67 437,79 
i- ;il;;r

- 
-;:r::,;l-

i

1 16 A77 ,41i
-_;;,;:;i

...'.''':

-1',7 112102;
I

21 538:00

917 96g ,41',*"-l
14 385:32 

j
-- i

125 699,1 g 
i

;il;,;,;;j

" 
- ;rrgri

::131u:'ol

_ee 
438:?5 

j*--:
3 023::] 

l

''511:-$j
I

_J'119j
i

:

"""""""'i

9 gg1,gg 
i

i

0,00 i
:

i'-" "*'

[:
jv.

too:I: :ry_
Wynagrodzenia

Ubezpieczenia rr.*; ;;; s-i.dr;;;;il;;-divr.

iVll, Pozostale koszty rodzajowe
L. *.-.. *

ivlll. wartosc spzedanych towarOw i materiatOw
i*""**
iC. Zysk (strata) ze sprzed aty (A-B)
i.. . . -___

; D, Pozostale przychody operacyjne

it. zysr ze zbycia niefinansowych aktyw6w trwatych

ll 
ool?Saosrednio zwiazane z dziatarno$cia operacyjnq

lll. lnne pr=y.n*rcp"*.Vi"

E. Pozostaie koszty operacyine-*

r%..,+.
I

(
t

!
I

I
._-.... t."-.^_

I
I
!

i

i

12 559,00i
_.-j--.

i
I
I
I

--*-l
I

I

-1-
i
I
I

-t...

I

;ffi,;;i
il. stra ta zezbycia niennan**.**r** *.t},ri'

i I alluaI 
lza ge _waroi=$1.voy'!:jil?l:owvch

illl. Inne koszty operacyjne

iF. Zysk (strata) z dzialalnoscl operacyjneJ (c+D-E)
: 

-.---...
,G. Pnychody finansowe
:* ''--

zy:l 
::. :lJ.i" aktyw6w trwa{ych

Odsetki

lnne

:

I
t

I

.'........,. . *..-J

14 oo!:99 
i

i

-19 553,02 i"----i
0,00 i

I

I

t.

ll.

-+-
I- -t--
I
1

I..-.*.*.*-.t
I

t
t

t--""----"i
:
!

I
I
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.

-19 553,02 
r

:5 
771:65 

i

a

i

--*--*i
i

-5 771,65 
i

l.tlrt /it

${P;r r#;{}['$f,y

,'.,.,,Wirirl,,rr

Beatat?zechotifiska

, (rok, miesiqc, dzieri)

2021-03-25 Justyna Kujach

(kierownik jednostki)

3 up" dyrSgr{*rn
ry{;

,ngr J,r.d"C'rsslluliris&#
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i'- =r"l St1:.t1z dziararno6ci gospodarczeJ (F+G-H)
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Zalqcznik nr 3 do Zarzqdzenia Nr 0050!192021 Burmistrza Miasta Ko5cierzyna z aniafu*Q.9.Zozt

BM/3 0t02na2r

Wprowadzenie do sprawozdania finansow ego za 2020 rok

1. Nazwa jednostki i siedziba: Biblioteka Miejska im. ks. K. Damrota w Koscierzynie
2. Podstawowy przedmiot dzialalno$ci: Obsluga biblioteczna mieszkafrc6w miasta

KoScierzyny. Rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych,
upowszechnianie wiedzy i nauki rozrvojowi kultury.

3. Wpis do KRS lub RIK, data i nr wpisu do rejestru RKI(I/93/I(oS.
4. Czas dzialania jednostki: nieograniczony
5. Okres sprawozdaw czy : 1.01.2020- 31.12.2020 r.
6. Kontynuacja dzi'alania: Sprawozdanie finansowe zostalo sporzqdzone przy zalo2eniu

kontynuacji dzialania jednostki. Na dziefl sporz4dzenia sprarvozclania finansowego nic
sQ znane okolicznofci i zdarzenia, ht6re Swiadczytyby o istnieniu powatnych zagro2er[
dla kontynuowania pru,ez j ednostkg dzialalnosci w naj britszym okresie.

7. Aktywa i pasywa wyceniono wg zasad okreSlonych w ustawie o rachunkowo$ci, ztym Ze
1) Srodki trwale o wartoSci:

a) od 1000 zN. do 3500 zl odpisywane s4 jednorazowo w miesi4cu wydania do
uZytkowania oraz ujmowane w ewidencji $rodk6w trwalych iloSciowo-
wartoSciowe.i prowadzonej pozabilansowo w koszty amortyzacji jednorazowej,

b) do 1000 zL i okresie uzytkourania powy2ej roku objgte s4 ewiclencjq iloSciow4 wg
uzytkownik6w - pozabilansowo i traktowane s4 jak materialy, tzn. Ze obciq2aj4 one
koszty zuLy cia material6w (sprzgtu).

2) Do amortyzacji Srodk6w trwalych oraz waftoSci niematerialnych i prawnych o warto$ci
pow. 3500 zl stosuje sig metody i stawki przewidziane w ustawie o podatku
dochodowym od os6b prawnych.

8. Rachunek rysk6w i strat jest sporz1dzany w wersji por6wnawczej.
9. Stratg w kwocie 5,771,65 (do wysokoSci amortyzaeji) wnioskujemy z.mniejszyc z

Funduszu Rezerwowego Biblioteki.

Sporzqdzit: Data i miejsce:

Ko$cieruyna, dnia 25.03 .2A21 r.

Zatvnerdzil:

H ur, SsJ*.{isrn\ril't

tttgr ; ypiih C}*,*l*r.,luia*c

rriijr
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