
UCHWALA Nr XLV/347110
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

z dnia 14 kwietnia 2010 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 0 samorz'ldzie
gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591, z 2002 roku Nr 23, poz.220, Nr62, poz.558, Nr
113, poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 roku Nr 80, poz.717 i Nr 162,
poz.1568, z 2004 roku Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz.1759, z 2005 roku Nr
172, poz.1441 i Nr 175, poz.1457 oraz z 2006 roku Nr 17, poz.128i Nr 181, poz.1337, z 2007
roku Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz.1218 z 2008 roku Nr 180, poz.1111, Nr 223,
poz.1458 oraz z 2009 roku Nr 52, poz.420 i Nr 157, poz.1241) w zwi'lzku z art. 53 ust.! ustawy
z dnia 29 wrzesnia 1994 roku 0 rachunkowosci (Dz. U z 2009 roku Nr 152 poz. 1223, Nr 165
poz. 1316) i art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 25 paidziemika 1991 roku 0 organizowaniu i
prowadzeniu dzialalnosci kulturalnej (Dz. U z 2001 roku Nr 13, poz. 123; z 2002 roku Nr 41,
poz. 364; z 2003 roku Nr 96 poz. 874, Nr 162 poz. 1568 i Nr 213 poz. 2081; z 2004 roku Nr 11
poz. 96, Nr 131 poz. 1051, Nr 132, poz. 1111, Nr 261, poz. 2598; z 2006 roku Nr 227 poz. 1658
oraz z 2009 roku Nr 62 poz. 504) Rada Miasta Rawa Mazowiecka uchwala, co nast~puje:

§ 1. 1. Zatwierdza silt roczne sprawozdanie finansowe instytucji kultury, dla kt6rych
organem zalozycielskim jest Miasto Rawa mazowiecka, za okres od 01 stycznia 2009 roku
do 31 grudnia 2009 roku:
1/ Muzeum Ziemii Rawskiej,
2/ Miejskiego Domu Kultury w Rawie Mazowieckiej,
3/ Miejskiej Biblioteki Publicznej im. lana Pawla II w Rawie Mazowieckiej,

skladaj'lce silt z bilansu, rachunku z zysk6w i strat oraz z informacji dodatkowej.
2. Sprawozdania, 0 kt6rych mowa w ust. 1 stanowi'lodpowiednio za1'lczniki ill 1,2 i 3 do

niniejszej uchwaly.



Zal'tcznik nr 1
do Uchwaly Nr
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia kwietnia 20 I O.

Nazwa przedsir;:biorstwa
MUZEUM ZIEMI RAWSKIEJ................................... __ ....................................................................................•
I:.OWICKA 26

··96:2"OO·····················RAWA·MAZowiE'CKA··········· .

BILANS
NIP 835-12-40~449 sporz'ldzony na dzien 3..1.~.~?~.?()g.9. .
REGON 750475544

Stan na koniec okresu Stan na koniec okresu
AKTYWA poprzedniego (al~~~f~&~llo PASYWA poprzedniegn (sp~i~:;g~'0)

A. AKTYW A TRW ALE (I+n+Jll+lV+V) 47430,64 47090,92 ~~I~~:I~~}!J~~}~~l;:;LASNY 48723,92 51097,71

I. WHrtosci nit!;mate.-ialne i prawn-: (1 do 4) I. Kaoital (fundusz) Dodstawowv 53379,90 49128,92

1. Koszty zako6czonych prac rozwojowych D. Nale1ne wplnty ua kapitaJ podstawowy (wiclkosc ujemna)
2. Wartosc. finny ID. Udzialv (ake"e) wl.sne (wielkoscujemna)
3. lnnc wmtoSci niematerialne i orawne IV. KaDital (funduszlzaDasowv
4. Zaliczki oa wartoSci niemalerialne i prawne V. Kapita} (fundusz) z aktualizacji wyteoy

n. R:zeuowe aktywa trwale (1 do 3) 47430,64 47090,92 VL Pozo.!tale kapitaly (fundus:u) rezerwowe

I. ~rodki Irwale (•..•) 47430,64 47090,92 VD. Zysk (strata) z lat ubieglych

a) Rrullly (w tvm DtllWOU1:VlkowaniawieczvslcRo grulllU) VOl. Zysk (str~ta) nctto -4655,98 1968,79

b) budynki. Jokale i obiekty in2ynierii Il\dowej i wodnej 14978,74 14234,02 IX. Odpisy z zysku netto w ci:tgu roku obrotowego

c) urztldzcnia techniczne i maszyny fwielkosc uiemnll)

d) srodki transportu
e) inne stodld ttwale 32451,90 32856,90
2. Srodki trwale w budowic
3. Zaliczki na srodld trwale w budowie

mNaletnoki dlue:oterminowe (l do 2)
1. Od jednoslek powiflZ8nych
2. Cd po7DstaJychjednostek .

IV. Iowestycje dlue:otenninowe (1 do 4)
1. NieruchomoSci
2. WanoSci nicmnterialnc j prawne
3. Dlugotenninowe aktywa fiDansowe (a-b)

a) w jednostkach powi(lZl111ych
• udzioty lub akc'c
- inlle papicry wartosciowe
- udziclone po~czki
- innc dlugoterminowe alctywa finansowe ,

b) w pozostalychjednostJcoch
- udzialy lub aJc:cjc

- innc popiery wartosciowe

- udzielone potyczki ,
• inne dlugotermillowc aktywa finansowc

4. lone in'WeStvcjedlugotenninowo
V. Dtugoterminowe rozlkunia mi(;dzyokresowe (J do 2)

I. Aktywa z lytulu odroczooego podatku dochodowego
2. Inne ro2Jiczenia mi¢zyoluesowo ---'. - -_ .. _ ..

Bi~~~~'i ••~!~n~:::~~~WY NA
--- ...-

B. AKTYW A OBROTOWE (l+n+Jll+IV) 1970,18 4653,62 676,90 646,83

1. Zapasy (1 do 5) I. Rezerwy oa zobowiltzania (I do 3)
I. Mnterialy l. Re2erwa z tvtufu odroczonego oodatku dochodowego
2. Polprodukty j produkty w toku 2. RczcrWu na 5wiadczenia emerytalne i podobne
3. Produlcty gotowe - illugotenninowa
4. Townry - kr6tk:oterminowa
5. Zaliczlc.ina dostawy 3. Pozostale rmerwy

D.Nald:nosci kr6tkotermlnowe (I do2) - dh.lgotenninowe
I. N.lemoSoi odjednoslek powil\ZIlJ1)'Ch(.-h) - kr6tlc.otetminowe

a) z tylulu dostaw i uslug 0 ohesie splaty IT. Zobowi~7..lInia dlugoterDlinowlC (l do 2)

~do 12 miesi~cv I. Wobec 'ednostek powill1'JlIlych
- powytej 12 miesi~cy 2. Wobec pozosllllychjednostelc (a-<l)
b) inne a) Ia<dyty i potyczki

2. N.le1noSci od pozosta!ych jednostelc (Il-d) b) z tytulu cmisji dh..d:nychpapicrow wartoSciowych
B)Z tytuJu dostaw i uslug 0 okresic splaty: c) inne zobowiqzania finansowe
- do 12 miesiccv d) inne
- powyuj 12 miesj~ m Zobowiltzania kr6Uwterminowe (1 do 3) 676,90 646,83
b) z tytulu pldalk6w, dotacji. ce~ ubezpieczcn 1. Wobecjednostek powil\,Z8Oych(a-b)soolCC7Jlvchi zdrowotnvch oraz inllvch swiadczen
c) jnnc a) z tyturu dostaw iuslue... 0 okrcsie wvrnogBlnosci:
d) dochodzone na drodze sl\dowoj -do12m.iesi~

DI. Inwes!y<je krolkolermiDowe (I do 2) 1970,18 4653,62 - powyUj 12 miesi~
1. KrOtkoterminowc aktywa finansowe (a-.e) 1970,18 4653,62 b) inne

a) w .ednostkoch DOwiqzanych 2. Wobec pozosllllyehjednostelc (a-i) 676,90 646,83
~udziBly lub akcje a) kredyty i potyczki
- innc papicry wartoSciowe b) z tylulu emisji dluZnyc.h papicr6w wartosciowych
- udzielone potyczk:i c) inne zobowil\Wlia finansowe
- inne h6tkotcnninowc aktywa finansowe d) z tytulu dostaw i uslug. 0 okresie wymagalnosci: 676,90 646,83

b) w pozosllllych jednoslkach • do 12 miesi~ 676,90 646,83
- udziaty lub akcjc -powyUj 12 miesi~
- inne papiery wartoSciowe e) zaliczk::iotrzymanc na dostawy
- udzielone potyczki f) zobowillZ8nia wekslowc
- inne kr6tkotenninowe alctywa finansowc g) z tytulu podatk6w, eel. ubezpieczcn i innych SwiadczcJ\

c) srodlci pieni~e i inne nlc:tywapieni~tno 1970,18 4653,62 h) z tvtulu wvnagrodzOl\
- srodki pieni~c w kasie i na rachunkach 1970,18 4653,62 i) innc ,
- inne srodki Dieni~e 3. Funduszr: specjnlne
- inne aktywa pieni~e IV. Rozlicunia mi¢zyoknsowc (1 do 2)

2. lone inwestycje kr6l1otenninowc 1. Ujemna wartosc finny
IV. Kr6tkotermioowe rozliaenia mi~dzyokrC5owe 2. Inne rozliczcnia mi~dzyok:resowe

~dlugoterminowe
- kr6tlcotcrminowe

AKTYW A RAZEM 49400,82 51744,54 PASYWA RAZEM 49400,82 51744,54

Miejscowo~ RAWA MAZOWIECKA
Sporz'ldzi/:

Gt.OWNA KSIE;GUWh

. 22f G:~Jj;
Ewa KaraJIlS



Rachunek zysk6w i strat
2009 rok

MUZEUM ZIEMI RAWSKIEJ
t...OWICKA 26
96-200 RAWA MAZOWIECKA

Trese Sumy za okres
poprzedni bieZltCy (sprawozdawczy)

A. Przycbody netto ze sprzedazy i zrownane z nimi, w tym: 4796,00 3709,00
- odjednostek powi/tzanych

I. Przychody netto ze sprzedaZy produktow

II. Zmiana stanu produktow (zwi~zenie - wartose dodatnia, zmniejszenie - wartose ujemna)

III. Koszt wytworzenia produl."1owna wlasne potrzeby jednostki

IV. Przychody netto ze sprzedaZy towarow i materialow 4796,00 3709,00
B. Koszty dzialalnosci operacyjnej 297453,72 369741,95

I. Amortyzacja 744,72 744,72
II. ZuZycie material ow i energii 29662,24 28366,22
III. Uslugi obce 55460,76 81779,43
IV. Podatki i oplaty, w tym: 1690,00 1690,00
- podatek akcyzoW)(.

V. Wynagrodzenia 171826,25 211975,50
VI. Ubezpieczenia spoleczne i inne swiadczenia 35673,46 43507,55
VII. Pozostale koszty rodzajowe 2396,29 1678,53
VIII. Wartose sprzedanych towarow i materialow

C. Zysk (strata) ze sprzedazy (A-B) -292657,72 -366032,95
D. Pozostale przychody operacyjne 288000,00 368000,00

I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywow trwalych

II. Dotacje 288000,00 368000,00
III. lnne przychody operacyjne

E. Pozostale koszty operacyjne 0,04 0,00
I. Strata ze zbycia niefinansowych a1."1ywowtrwalych

II. Al.-rualizacja wartosci aktywow nie:fmansowych

III. Inne koszty operacyjne 0,04 0,00
F. Zysk (strata) z dzialalnosci operacyjnej (C+D-E) -4657,76 1967,05
G. Przychody finansowe 1,78 1,74

I. Dywidendy i udzialy w zyskach, W tym:

- dla jednostek powi/tzanych

II. Odsetki, w tym: 1,78 1,74
- od jednostek powi/tzanych '.

III. Zysk ze zbycia inwestycji

IV. Aktualizacja wartosci inwestycji

V. Inne

H. Koszty Imansowe -.- 0,00 0,00
I. Odsetki, w tym:

~-

- odjednostek powi/tzanych

II. Strata ze zbycia inwestycji

III. Ak-malizacja wartosci inwestycji -/

IV. Inne

L Zysk (strata) z dzialalnosci gospodarczej (F + G - H) -4655,98 1968,79
J. Wynik zdarzeii nadzwyczajnych (J.I- J.II) 0,00 0,00

I. Zyski nadzwyczajne

II. Straty nadzwyczajne

K. Zysk (strata) brutto (I± J) -4655,98 1968,79
L.Podatek dochodowy

M. Pozostale obowiltzkowe zmniejszenia zysku (zwil,'kszenia straty)

N. Zysk (strata) netto (K- L- M) -4655,98 1968,79

DYREKT.Q'R MUZEUM

/~111~~cltl
mgr I~~eusz"l5lqdek
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Gt6WNA KSI~GOWA
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Informacja dodatkov;/Cil

MUZEUM ZIEMI RAWSKIEJ W RAV"!&: fv1AZO\I';fIECKIEJ,
za okres 01.01.2009 - 31.12.2009

MUZEUM ZIEMI RAWSKIEJ 96-200 RAWA MAZOWIECKA ul. t.OWICKA 26
MUZEUM ZIEMI RAWSKIEJ jest INS1YTUCJA. KULTURY, ktorej dzia~alnose
zgodna jest z ustawq z dnia 25.10.1991 r. 0 organizowaniu i prowadzeniu
dzia~alnosci kulturalnej.

3. Zasady (polityk~) rachunkowosd okresiajq mi~dzy innymienast~pujClcezagadnienia:
a) rok obrotowy:
- rok obrotowy pokrywa si~ z rokiem kalendarzowym,
b) metody i zasady wyceny aktyw6w: .
- wartosci niematerialne i prawne wyceniane Sq na dzien wprov'J'Bdzeniado
ksiqg wed~ug cen nabycia, a na dzien bilansowy pomniejszone 0 odpisy
amortyzacyjne lub umorzeniowe oraz 0 odpisy z tytu~u trwa~ej utraty
wartosci,
- srodki trwa~e eWidencjonowane Sq wed~ug cen nabycia lub kosztu
wytworzenia. Wartose poczqtkowa moze bye zwi~kszona z tytutu ulepszenia
oraz urz~dowej aktualizacji wyceny. Na dzien bilansowy wyceniane Sq
wedrug ceny nabycia lub kosztu wytworzenia, albo tez wedtug wartosci
przeszacowanej pomniejszonej 0 odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe
oraz odpisy z tytutu trwarej utraty wartosci. Zgodnie z zarzqdzeniem
Dyrektora wpisanym do Zakradowego Planu Kont srodki trwate oraz wartosci
niematerialne i prawne- 0 wartosci do 3.500 zt Sq umarzane jednorazowo poe ich wydaniu do uzytkowania. Sr6dki trwate i wartosci niematerialne i prawne
o wartosci powyzej 3.500 zt amortyzowane Sq metodq liniowq. Odpis6w
amortyzacyjnych dokonuje si~ wedrug stawek przewidzianych w zatqczniku
do ustawy z dnia 15.02.1992 roku 0 podatku dochodowym od os6b
prawnych (Dz. U.1993, nr 106 z poin. zm.),
Inwestycje krotkoterminowe ewidencjonowane Sq nast~pujqCo:
- srodki pieni~zne w kasie i na rachunkach bankowych wyceniane Sq wg
Wartosci nominalnej.
Kapitaty eWidencjonowane Sq wg wartosci nominalnej i tak tez Sq wyceniane
na dzien bilansowy. Koszty eWidencjonowane Sq w uktadzie rodzajowym.
Rachunek zysk6w i strat sporzqdzany jest w wariancie porownawczym.
c) spos6b prowadzenia ksiqg, w tym stosowanie zaktadowego planu kont,
wykaz ksiqg rachunkowych, system przetwarzania danych oraz rozwiqzania
organizacyjne w zakresie ochrony danych stanowiq odr~bnq dokumentacj~
zatwierdzonq przez kierownika jednostki.



B. Dodatkowe informacje i objasnienia.
Dane uj~te w formie opisowej

I ObJasnienia do bUansu.
1. SRODKI TRWAtE 48.990,02 (brutto) w tym:

- budynek murowany 29.977,60.
- system przeciwpozarowy 14.616,32.
- zestaw komputerowy 4.616,32.

2. WARTOSCI NIEMATERILNE I PRAWNE 2.380,00 (oprogramowanie)

3. POZOSTAt"€ SRODKI TRWAtE (wyposazenie) 29.602,18

4. EKSPONATY MUZEALNE 32.856,90

e 5. KSI~COZBI6R (biblioteka specjalistyczna) 16.983,00

Umorzenie srodk6w trwatych i wartosci niematerialnych i prawnych
wynosi 37.136,00 :.
Srodki trwate Sq umarzane metodq liniowq za pomocq stawek podatkowych :
- budynek 2,5% rocznie
- urzqdzenia techniczne (system p.poz.) 14%
- zestaw komputerowy 30%
- wartosci niematerialn.e i prawne 20%
Pozostate srodki trwate (wyposazenie) i ksi~gozbi6r umorzone Sq catkowicie
Eksponaty muzealne nie podlegajq umorzeniu.

eDOCHODY MUZEUM ZIEMI RAWSKIEJ :
~ :::i

- dotacja Miasta Rawa Mazowiecka w wysokosci 368.000,00.-
- dochody wtasne 3.710,74 (bilety wst~pu do MUZEUM)
RAZEM DOCHODYWYNOSZA. 371.710,74

KOSZTY MUZEUM ZIEMI RAWSKIEJ :
amortyzacja 744,72
zuzycie materiat6w i energii 28.366,22
ustugi obce 81. 779,43
podatki i optaty 1.690,00
pozostate koszty rodzajowe 1.678,53
wynagrodzenia osobowe 206.515,50
wynagrodzenia z tytutu um6w zlec. 5.460,00
sktadki ZUS 37.907,55
odpis na fundusz swiadczen socjalnych 5.600,00.



RAZEM KOSZTY WYNOSZJ\ 369.741,95
(koszty do celow podatkowych, pomniejszone 0 amortyzacj~
wynoszq 368.997,23)
Koszty zostaty pokryte :
- dotacjq w wysokosci 368.000,00
- z dochodow wtasnych w wysokosci 3.710,74

Wynik finansowy (dla celow podatkowych) 2.713,51
Bilansowy wynik finansowy wynosi 1.968,79

W MUZEUM ZIEMI RAWSKIEJw 2009 roku byto zatrudnione 7 osob
na 5,1 etatach.

Fundusz ptac wyniost 206.515,50.eSrednie wynagrodzenie 3.374,44.

IV. Pozostaie informacje.
l.Informacje 0 znaczqcych zdarzeniach dotyczqcych lat ubiegtych ..
uj~tych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego.

Zdarzenia takie nie wystqpity.
2. Informacje 0 znaczqcych zdarzeniach, jakie nastqpify po dniu bilansowym,
a nie zostaty uwzgl~dnione w bilansie i rachunku zyskow i strat

JEDNOSTKA uj~ta w ksi~g:ach rachunkowych komplet zdarzen,
ktore mogtyby rzutowac na przysztq sytuacj~ majqtkowq i finansowq.

3. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian metod
ksi~gowosci i wyceny wywierajqcych istotny wptyw na sprawozdania finansowe.

Przyj~te przez JEDNOSTK~zasady rachunkowosc(stosowane byty w sposob
Ciqgfy i Sq one zgodne z zasadami rachunkowosci stosowanymi

w poprzednim roku ..,4. Przedstawienie doko:nanych w"stosunku do poprzedniego roku
obrotowego zmian sposobu sporzqdzenia sprawozdania finansowego
i wptyw wywotanych tym skutkow finansowych na sytuacj~ majqtkowq
i finansowq jednostki.

JEDNOSTKA w roku 2009 nie dokonata zmian sposobu spotzqdzenia
sprawozdania finansowego.



Zal'tcznik nr 2
do Uchwaly Nr

Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia kwietnia 2010.

Nazwa przedsi~biorstwa
MIEJSKi DOM KUL TURY··KAAKOWSJ<A··ac························· -_ - _- .

··96~2i:iO·····················RA"WA··MAZOwiECKX·· ..······ .

BILANS
NIP 835-12-40-461
REGON 001115165

Stan na kon ice okresu Stan oa koniec okresu
AKTYWA poprzedniego (1D~~e~~g~gO

PASYWA poprzedniego (lIP~i~~~;g~JlO)
A. AKTYW A TRW ALE (t+Il+ID+N+V) 4771573,66 4577750,11 A. KAPlTAL (FUNDUSZ) WLASNY 4777106,58 4585133,04I (I+Il+m+IV+V+VI+VIl+VTTT+fY\
I. Wl1rtosci niematerlalnc i prawne (1 do 4) L Kapital (fundusz) podshawowy 5016044,92 4818527,38

I. Koszty zakonczonych prac rozwojowych n Nale:J:.ne wplatv nl kapital podstawowv (wielkQ~c ujcmna)
2. Wort~firmy In. Udzialy (akcjc:) winne (wieLk:oscujemna)
3. lnne wartoaci niematcrialno i pmwnc IV. Kapita! (fundu",,) zap,sow,.
4. Znliczki oa wartoSei niematerialnc i prnwnc V. Kapital (fundusz) z aktualizJlcji wyceny

U. R:Lec:zowe aktywa trwale (l do 3) 4771573,66 4577750,11 VL Pozost'.tlc knpitaty (Cundusu) rezerwowe
I. 5rodki Irwale (•..•) 4771573,66 4577750,11 Vll. Zysk (strata) z hit ubieglycb

a) gnmly (w tvm prowo u1ytkowania wicczystego grunlu) 599,72 . 599,72 vm. Zysk (strata) neUo -238938,34 -233394,34
b) budynki.lokale iobiekty iltl:ynierii IQ.dowejiwodnej 3964398,77 3858165,22 IX. Odpis)' z zysku netto w ci~gu roku obrotowego

c) ul'7[ldzenia techniczne i maszyny 754075,17 673985,17 fwielkosc u'emnn

dl .rodki IfllllSOOrtu 52500,00 45000,00
e) inne srodki lrwa.Ie

2. Srodki trwaJe w budowie
3. Zaliczki na srodki trwalc w budowic

ill N.lc1nolci dJugotenuipowe (I do 2)
1. Cd .cdnostck powitpnych '.
2. Od pomslalych jcdnoslcJc

IV. Inwcstycje dlugotenninowe (l do 4)

1. Nieruchomosci
2. WartoSci nicmnterinlne i prtlwne
3. Dlugolenninowe aktywa finnnsowe (a-b)

a) w jednoslkach powil\7lUlYch
- udzialy lub ah'c

~ - inne papicry wartosciowe
- udziclonc potyczki

- innc dlugolcrmmowe aktywa finansowe .
b) w oozoslalych jcdoostkach
- udzinl)' lub akcje
• innc popiel)' wartosciowo
- udzielone potyczki
- inno dlugoterminowc aktywu. finansowc

4. luno inwestvc'e dlugotenninowe
V.Dlugotenninowe rozliczenia m~dzyokresowc (I do 2)

1. Aktywa z' tytulu odroczonego podatku dochodowego
2. lune rozliczenill mi~krC3owo '.

B. AKTYW A OBROTOWE (t+Il+ill+lV) 81738,72 88386,19 Bi~~~~'iA~.~II~:;:J.~WY NA 76205,80 . 81003.26

1. z.apasy (\ do 5) , L RezerwY na zobowillunia (1 do 3)
1. Mnterialy I. Rezcrwa z tvtulu odroczoneao oodstku dochodowego
2. Ptl/prudulcty i produkly W loku 2. RCZCrwDns ~wiadczenia cmerytalnc i podobnc
3. Produkly golowe ~dtugoterminoWB
4. Towary - k:r6tk:oterminowa
5. Zaliczkj ns dostswy 3. Pozostale reu.rwy

D. Naletnosci kr6tkoterminowe (1 do 2) 28823,60 29703,69 - dlugoterminowe
1. Nal_nSci odjcdnostek powil\ZlUlych(a-b) - kr6tlcotcrminowe

a) z tytulu dostaw i uslug 0 ok:rcsie splat)' U. Zobowhtzania dlugotenninowe (1 do 2)
- do 12 micsi~cy 1. Wobec iednoslcJc powil\Z8oych
- powyUj 12 micsi~cy 2. Wohoc pozosllllychjcdnosiek (lHl)

b) innc a) Icredyty i poiyc,Jd
2. Nale'a1osci od pozostalych jednostek (a-<l) 28823,60 29703,69 b) z tytulu emisji dlumych papicr6w wartoScio'Wych

a) z tytulu dostaw i ustug 0 olcresio splaty: 4026,00 1952,00 c) inne zobowil\zania fmansowo
- do 12 miesieev 4026,00 1952,00 d) inno
- powyiej 12 micsi~y m ZobowUtunia krotkotermioowe (1 do 3) 76205,80 81003.26

b) z tylu!u podatk6w, dotacji, ce~ ubezpit=1I
1044,60 2618,69 1. Wobcc jcdnoslcJc powil[Z8ll)'ch (a-b)snnlecmvch i zdrowotnvch oraz innvch .swiadczen

c) innc 23753,00 25133,00 a) Z Murn dostaw iusiug. 0 okresic wvmagnlnosci:
d) dochodzone na drodze s~dowej -do 12 miesi~

DI. Inwestycje kr6tkoterminowe (1 do 2) 52915,12 58682,50 - powytcj 12 micsj~
I. K.r6tk.otcrminowe nktywa finansowe (a-e) 52915,12 58682,50 b) inna

al w jcdnostkuch powil\Z8nyeh 2. Wobec DOzostalvch 'cdnoslcJc (a-i) 4043,13 6611,02
- udzial)' lub akcje a) kredyty i poiyczki
- inne papiery warWSciowc b) z tytulu emisji dluinych papier6w wartosciowych
- udzielone DOZyczk:i c) iMe zobowi~a fmansowc
- inne krOtk.olermino\Vcaktywa finansowe d) z tytuhJ dostaw i uslug. 0 okrcsie 'Wymogalnosci: 4043,13 6611,02

b) w pozostalych jednosllc.ach - do 12 micsi~cy 4043,13 6611,02
- udzialy lub akcjc - powyUj 12 micsilCJl
- inne PlIpiery wllrtosciowc c) zaliC2ki otrzymanc na doslawy
- udz.ielono potyczk:i f) zobowj~ia welcslowe
- inne kr6tkotenninowe aktywa finansowo ~) z tvtulu oodntk:6w, eel. ubezoicczen i innych swiadczen

c) srodki picni~e i inne aktywa picni~o 52915,12 58682,50 h) z tytulu wynagrodzor\
- srodki pienj~e w k:asie i na rnchunkllch 5291.5,12 58682,50 i) inno
- inn.e Srodk.i piCl1i~e 3. Funduszc specjalne 72162,67 74392,24
- inne ok::tywapicni~ne IV. Rozlieunia mi~zvokrtsOwe (l do 2)

2. lone inwcstycje kr6tkotcnninowe I. Ujemna wartoSC finny
IV. Kr6tkoterminowe rozJiczcnia mi~dzyokresowe 2. !nno rozJiczenia mj~dzyokresowe

- dlugotenninowc

- kr6tkoterminowc
AKTYWA RAZEM 4853312,38 4666136,30 PASYWA RAZEM 4853312,38 4666136,30

Miejscowosc RAWA MAZOWIECKA
SpOrZlldzil:

GtOWNA KSI~GOWA

a~c1.(J
EwaKara/us



Racbunek zysk6w i strat
2009 rok

MIEJSKI DOM KUL TURY
KRAKOWSKA 6C
96-200 RAWA MAZOWIECKA

Trese SUlny za okres
poprzedni .- bie:i:<tcy (sprawozdawczy)

A. Przychody netio ze sprzedazy i zr6wnane z nimi, w tym: 120543,48 106438,55
- od j ednostek powi'lZanych

I. Przychody neUo ze sprzedaZy produkt6w

II. Zmiana stanu produkt6w (zwil;kszenie - wartosc dodatnia, zmniejszenie - wartosc ujemna)

III. Koszt wytworzenia produkt6w na wlasne potrzeby jednostki

IV. Przychody neUo ze sprzedaZy towar6w i material6w 120543,48 106438,55
B. Koszty dzialalnosci operacyjnej 1311440,45 1315756,32

I. Amortyzacja 230869,71 235000,35
II. Zu:zycie material6w i energii 137721,31 123469,22
Ill. Uslugi obce 499472,01 427784,66
IV. Podatki i oplaty, w tym: 8195,00 8195,00
- podatek akcyzowy

V. Wynagrodzenia " 359150,73 433466,25
VI. Ubezpieczenia spoleczne i inne swiadczenia 59958,09 74748,72
VlI. Pozostale koszty rodzajowe .' 16073,60 13092,12
VlII. Wartosc sprzedanych towar6w i material6w

C. Zysk (strata) ze sprzedazy (A-B) -1190896,97 -1209317,77
D. Pozostale przychody operacyjne 955866,08 975917,75

I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktyw6w trwal)'ch

II. Dotacje 930000,00 974000,00
III. Inne przychody operacyjne .- 25866,08 1917,75

E. Pozostale koszty operacyjne 3874,~3 0,00
I. Strata ze zbycia niefinansow)'ch aktyw6w trwal)'ch

II. Aktualizacja wartosci aktyw6w niefinansowych

III. Inne koszty operacyjne 3874,93 0,00
F. Zysk (strata) z dzialalnosci operacyjnej (C+D-E) -238905,82 -233400,02
G. Przychody finansowe 211,48 5,68

I. Dywidendy i udzialy w zyskach, w tym:

- dla j ednostek powil\.zanych

II. Odsetki, w tym: 211 ,48 5,68
- od jednostek powil\.zanych

Ill. Zysk ze zbycia inwestycji

IV. Al.'"tualizacja wartosci inwestycji

V.Inne

H. Koszty Imansowe
.'

0,00 0,00
I. Odsetki, w tym: " .","

- od jednostek powil\.zanych

II. Strata ze zbycia inwestycji

Ill. Aktualizacja wartosci inwestycji

IV. Inne
I

L Zysk (strata) z dzialalnosci gospodarczej (F + G - H) -238694,34 -233394,34
J. Wynik zdarzen nadzwyczajnych (J.I- J.II) 0,00 0,00

1. Zyski nadzwyczajne

11. Straty nadzwyczajne

K. Zysk (strata) brutto (I± J) -238694,34 -233394,34
L. Podatek dochodowy

M. Pozostale obowi:tzkowe zmniejszenia zysku (zwi~kszenia straty)

N. Zysk (strata) netio (K - L - M) -238694,34 -233394,34

Gt~v;'f'l1ft.tSSI~GOWA£J(9"vovt~'::l
Ewo Kara/us



MIEJSKIEGO DOMU KUlTURY W P.AWIE MAZOVVIECKIEJ

za okres 01.01.2009 - 31.12.2009.

MIEJSKI DOM KULTURY 96-200 RAWA MAZOWIECKA ul.
KRAKOWSKA 6C
Miejski Dom Kultury jest JNSTYTUClt\KULTURY, kt6rej dzialalnos6 zgodna
jest % ustaW'l z dnia 25.10.1991 f. 0 organizowaniu i prowadzeniu dzialalnosci
kulturalnej.

2) Sprawozdanie'finansov\fe sporzCldzono za rok obrotowy
2009.

3) Zasady (polityk~) rachunkowosd okreslajq mi~dzy
innymi nast~pujClcezagadnienia: :

a) rok obrotowy:
- rok obrotowy pokrywa si~ z rokiem kalendarzowym,
b) metody i zasady wyceny aktyw6w:
- wartosci niematerialne i prawne wyceniane Sq na dzien
wprowadzenia' do ksiqg wedtug cen nabycia, a na dzien
bilansowy pomniejszone 0 odpisy amortyzacyjne lub
umorzeniowe oraz 0 odpisy z tytutu trwafej utraty wartosci,
- srodki trwate ewidencjonowane Sq: wedtug cen nabycia lub
kosztu wytworzenia. Wartose poczqtkowa moie bye zwi~kszona
z tytutu ulepszenia oraz urz~dowej aktualizacji wyceny. Na dzien
bilansowy wyceniane Sq wedfug ceny nabycia lub kosztu
wytworzenia, 'albo ""tei wedfug wartosci przeszacowanej
pomniejszonej 0 odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe oraz
odpisy z tytUfU trwatej utraty wartosci. Zgodnie z zarzqdzeniem
Dyrektora wpisanym do Zaktadowego Planu Kant srodki trwate
oraz wartosci niematerialne i prawne 0 wartosci do 3.500 Z.f Sq
umarzane jednorazowo po ich wydaniu do uzytkowania. Srodki
trwafe i wartosci niematerialne i prawne 0 wartosci powyiej
3.500 zt amortyzowane saL metodq iiniowq. Odpis6w
amortyzacyjnych dokonuje si~ wedfug stawek przewidzianych w
zafqczniku do ustawy z dnia 15.02.1992 roku 0 podatku
dochodowym od os6b prawnych (Dz. U.1993, nr 106 z pain.
zm.),
Inwestycje kr6tkoterminowe ewidencjonowane Sq nast~pujqCo:
- srodki pieni~ine w kasie i na rachunkach bankowych
wyceniane Sq wg wartosci nominalnej.



Kapitaty eWidencjonowane Sq wg wartosci nominalnej i tCik tei Sq
wyceniane na dzien bilansowy. Koszty ewidencjonowane sa~w
ukfadzie rodzajowym. Rachunek zyskow i strat sporzqdzany jest
w wariancie porownawczym.
c) spos6b prowadzenia ksiqg, w tym stosowanie zaktadowego
planu kont, wykaz ksiqg rachunkowych, system przetwarzania
danych oraz rozwiqzania organizacyjne w zakresie ochrony
danych stanowiq odr~bnq dokumentacj~ zatwierdzonq przez
kierownika jednostki.

B. Dodatkowe informacje i objasnienia.
Dal1e uj~te w formie opisowej

1.SRODKl TRW ALE
- budynek murowany
- teren pod budow~
- kotly c .0. (gazowe)
- zestaw komputerowy
- urzCldzenia techniczne
- podnosnik dla niepemospr.
- UTZCldzeniawentylacyjne
- sprz~t kinowy
- sprz~t naglosniajClcy
- oswietlenie
- samoch6d VOLDZ

5.268.889,96 (brutto)
4.249.341,86

599,72
69.080,48
7.980,00

50.771,90
64.416,00
254.627,09

269.589,50
106.036,30
136.447,11
60.000,00

3. Umorzenie srodk6w trwalych wynosi 691139,85
Srodki trwale Sclambrtyzo~~e metodClliniowCl za pomocCl stawek podatkowych :
- budynek 2,5%
- zestaw komputerowy 30%
- urzCldzenia techniczne 10%
- podnosnik .dla niepel. 18%
- urzCldzenia wentyl. 10%
- sprz~t kinowy 18-20%
- samoch6d 12,5%
Pozostale srodki trwale (wyposazenie 0 wartosci do 3500.-) Sclumorzone
calkowicie (umarzane SclZchwilClwydania do uZytkowania).



- dotacja Miasta Rawa Mazowiecka na dzialalnos6 podstawow£t w wysokosci 974.000,00,
- dochody wlasne w wysokosci 106.439,55 (wplywy ze sprzedazy biletow na imprezy
ku1turalne, wplywy z wynajmu pomieszczen i inne )
- pozostale przychody 1917,75
- przychody finansowe 5,68 (odsetki bankowe i odsetki od na1emosci)

RAZEM DOCHODY zwi'tZane z dzialalnosci£t podstawow£t (biez£tcq)
wynOSZ£t1.082.362,98

amortyzacja 235.000,35
zuZycie material6w i energii 123.469,22
uslugi obce 427.784,66 (w tym organizacja NOCY BLUESOWEJ
I DNI RAWY 275.136,92)

podatki i oplaty 8.195,00
pozostale koszty 13.092,12
wynagrodzenia pracownik6w 367.508,25
Wynagrodzenia z tytulu um6w 0 dzielo i zlecenie 65.958,00
Ubezpieczenia spoleczne 64.985,72
Odpis na FSS 9.763,00

RAZEM KOSZTY DZIALALNOSCI PODSTA WOWEJ WYNOSZA 1.315.756,32

W 2009 roku Miejski Dom Ku1tury osiacgnaJ wynik finansowy
(do ce16wpodatkowych wwysokosci 1606,01 ':
(koszty bez amortyzacji i koszt6w operacyjnych)
Bi1ansowy wynik finansowy wynosi -233.394,,34

III. Informacje () zatrudnieniu, wynagrodzeniu.
W MIEJSKIM DOfViU KULTURY w 2009 roku byto zatrudnione
dwanascie os6b na 8,8 etatach
Fundusz ptac wyni6st 367.508,25
Srednie wynagrodzenie 3.388,10
Nagrody jubileuszowe 9.725,00

IV. Pozostale informacje.
1 .Informacje 0 znaczqcych zdarzeniach dotyczqcych lat ubiegfych
uj~tych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego.
Zdarzenia takie nie wystqpify.



2. Informacje 0 znaczctcych zdarzeniach, Jakie nastctpity
po dniu bilansowym, a nie zostaty uwzgl~dnione w bilansie
i rachunku zyskow i strat I'

JEDNOSTKA uj~ta w ksi~gach rachunkowych komplet zdarzen,
ktore mogtyby rzutowac na przyszrct sytuacj~ majcttkowq i finansowct.

3. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian
metod ksi~gowosci i wyceny wywierajctcych istotny

wptyw na sprawozdania finansowe.
Przyj~te przez JEDNOSTK~ zasady rachunkowosci stosowane
byfy w sposob cict9ty j Sctone zgodne z zasadami
rachunkowosci stosowanymi w poprzednim roku.

4. Przedstawienie dokonanych w stosunku do poprzedniego
roku obrotowego zmian sposobu sporzctdzenia sprawozdanla
finansowego i wptyw wywotanych tym skutkow finansowych
na sytuacj~ majcttkowct i finansowq jednostki.

JEDNOSTKA w roku 2009 nie dokonata zmian sposobu
sporzqdzenia sprawozdania finansowego.

GtRW),'!~SI~GOWA
01'0 (;~OrhJ

EwaKaralus



Za1'lczniknr 3
do Uchwaly Nr
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia kwietnia 2010.

Nazwa przedsif(biorstwa
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLlCZNA···WYszvN·s"KiEGOf······································ .

··96~200·····················RAWA"MAiowiECKX··········· .

BILANS
NIP 835-12-40-455
REG ON 750475567

...................................................... - ...................................................... ---_ ........ ...... - ... - ..
Stan na koniec okreSb Stan oa koniec okresu

AKTYWA poprzcdniego (~~~~~~g~..o PASYWA poprzedniego fso~~~~~;g~ to)

A. AKTYWA T~WALE (l+ll+lII+JV+V) • ~~~~:~~~}:;~;;,~+'{~J~LASNY 4408,47 53386,51

L Wartosci niematerlalne i prawne (t do 4) L Kaoital (fnudun\ nodstawowv 3178.64 4408.47

I. Koszty zakoilczonych prac rozwojowych II. Naleine wolatv na kaoitat nodstawowv (wielkosc ujemna)

2. Warto'c fimlY Ill. Udzlalv (akei~ wlasoe (wielko,c u'emnal

3. Inne wartosci niematcrialne i OfRwne IV. Kaoital (r"ndu"..) zaoasowv

4. ZaliC7ki na w8rtosci niemalerinlne iprawne V. Kapital (Cundun) z llktualizacji wyceuy '.

ll. R%eC2owe aktywa trwalc (I do 3) VL Pozosbl.lc kapitaly (fundusu) rcurwowe

1. Srodki t!Wale (a.• ) vn. Zysk (strata) z tat ubicgtych

al.runtv (w tvm orowo uMkowania wieczvsleoo oruntu) VIII. Zysk (stuta) netto 1229,83 48978,04

b) budynki,lokale i obiekty intvnicrii Ifldowej i wodncj lX.(~i:I~~~~/~~:~a~lIet~o w ci"gu roku obrotowego

e) urzttdzcnia tcchnicznc i mllSzyny
dl 'rodki transportu
c) innc srodki trwaJc
2. Srodki trwaJe w budowie I
3. Zaliczki na srodki trwalc w budowic !

ID. NaldnoSci dlue:otcnninowc (I do 2)
I. Od jednostek powil(Zanych .
2. Od po20stalych jednostek

IV.luwcstycjc dlugotcrminowc (l do 4)

I. Nieruchomosci
~t

2. Wartosci niemlltc:rialne i praWlIC
3. Dlugoterminowc nktywa ftnansowe (a-b)

a) w jednostkoch powil\Z&lllych

- udzi,ly lub akcje
• inne papicry warto5ciowc
- udzielonc pOZyczki I

- inne dlugoterminowe aktywa finansowc

b) w powst.lychjednoslk.eh
- udzialy lub akcje
- inne papicry wartosciowe
- udzielone pOZyczki
- innc dlugoterminowe aL'tyWa finansowe

4. lnne inwcstyeie dlugoterminowe
Y. Dlueotcrminowc rozlieunia m~dzyokrcsowc (I do 2)

1. Aktywa z tytulu odroczonego podatku dochodowego
2. lnne rozlicz.enill miltdzyokresowe

B. AKTYWA OBROTOWE (I+U+lII+N) 4408.47 56479,01 B:i~~~~'i&t~~/\~::mZ+~.:,WY NA 3092,50

I. Zapa.y (I do 5) L Rezerwy na zobowi~zania (I do 3)

I. Materiaty 1. Rczz:rwa z tvbJlu odroczonego oodntku doehodowego

2. P61produkly i produkly W loku 2. Rczerwa na swiadczenia emerytalne i podobnc
3, Produkty gotowc - dtugoterminowa

4. Towary - kr6tkoterminowa

5. Zaliczk:i na dostawy 3. Pozostale rezerwy

ll. Nilictnoscl krotkotc:rminowe (I do 2) 28,47 - dtugoterminowe

I. Nalemosei odjednostek poWillzanych (a-b) - kr6tkoterminowe
a) z tytutu dostaw i uslug 0 okresie splaty U. Zobowh,zania. dlugoterminowc (I do 2)

- do 12 micsiltcy 1. Wobecjednostek: DOwiflZ81lych

- powyt.ej 12 miesiftCY 2. Wobee pozosl.lychjednostek (a-d)

b) inne a) kredyly i potytzki

2. Noleznosci ad pozostalyeh jednostek (11-<1) 28,47 b) z tytulu emisji diutnych papier6w wartosciowych

a) z tytutu dostaw i uslug 0 okresie splaty: 28,47 c) inne zobowiflZWlia finansowc

·do 12 micsil£CY 28.47 d) inne
- powyzej 12 micsil;Cy m Zobowiotzauia k.r6tkotcnnioowe (l do 3) 3092,50
b) z tytulu podatk6w, dotaeji, eel, ubezpieczcn 1. Wobec jednoslek powillZllnych (a-b)

sDolecmvch i zdrowotnvch omz innvch Swiadczen
c) inne a) z tytulu dostaw i US1Ull, 0 okresic wymagnlnosei:
d) dochodzone no drodzc s¥iowej - do 12 miesi~

ID. Inwestycjc kr6tkotcrminowe (l do 2) 4408,47 56450,54 - powytcj 12 miesiQC)'
1. KrOtkoterminowe aktywa finalUowe (IK) 4408,47 56450,54 b) inne

8) w 'ednostknch Dowi(lZBnych , 2. Wobee oozostalvch 'ednoslekla-i) 3092,50

• udzialy lub akejc a) kredyty i potyczki
- inne papiery warloSciowe b) z tytulu emisji dlumych papier6w waltoSciowych
- udzielone potyczk:i c) inne zobowillznnia finansowc
- innc k:rotkoterminowe aktywa finansowc d) z tytulu dostuw i ustug, 0 omsic wymagalno5ci: 3092,50
b) w pozoSlalych jednostkaeh - do 12 micsicev 3092,50
-,udzinly lub akejc - powyzej 12 miesiftCY
- inne papiery wartoSciowe . e) zaliczk:i otrzymanc na dostawy
- udzjelone potyczki f) zobowiilZMia wckslowe
• inne kr6tkotcnninowe aktvwa finansowc g) z tYtulu podntk6w. eel. ubczoicczen i innyeh Swiadczen

c) srodki pieni~e i inne aktywa pieni'ti.nc 4408,47 56450.54 h) z tvtulu wvnagrodzcn
- srodki pjcni~c w kasie i na raehunkaeh 4408,47 56450,54 i) innc
- inne srodki pieniltwe 3. Fundu5ZC specjalne
- inne aktvwa pieni~e IV. Rozlieuula mif.dzyokrcsowe (1 do 2)

2. lone inwcstyeje k:r6tkoterminowe 1. Ujemna wartosc firmy
IV. Kr6tkoterminowc rozliczcoia mi(:dZ)'okresowc 2. Inne rozliezcnia mil(dzyokrcsowe

- dlugotorminowe

- kr6tkoterminowe
AKTYWA RAZEM 4408,47 56479.01 PASYWA RAZEM 4408,47 56479,01

MiejsCQwosc
Sporz'ldzil:

RAWA MAZOWIECKA
Gt6WNA KSIIiGOWA

8!~'V'oJ~
Ewa KaraJus

'" DYREKTOR r b!:-,
;tz,-;::r--~~/,U,r~~__

~r Olga Bru'jl!,isiw



Rachunek zysk6w i strat
2009 rok

MIEJSKA BIBLIOTEK,APUBLlCZNA
WYSZYNSKIEGO 7
96-200 RAWA MAZOWIECKA

Trese Sumy za okres
poprzedni .- bie~y (sprawozdawczy)

A. Przychody netto ze sprzedazy i zr6wnane z nimi, w tym: 12059,30 11934,42
- odjednostek powil\.zanych

I. Przychody netto ze sprzeda:zy produkt6w

II. Zmiana stanu produkt6w (zwir<kszenie- wartosc dodatnia, zmniejszenie - wartosc ujemna)

III. Koszt wytworzenia produkt6w na wlasne potrzeby jednostki ~
IV. Przychody netto ze sprzeda:zy towar6w i material6w 12059,30 11934,42

B. Koszty dziaJalnosci operacyjnej 531663,52 589408,23
I. Amortyzacja

II. ZuZycie material6w i energii 106842,45 107084,47
III. Uslugi obce 48851,28 55297,36
IV. Podatki i oplaty, w tym: 4377,32 1589,00
- podatek akcyzowy

V. Wynagrodzenia
,

310389,62 352535,27
VI. Ubezpieczenia spoleczne i inne swiadczenia 61202,85 70272,00
VII. Pozostale koszty rodzajowe 2630,13
VIII. Wartosc sprzedanych towar6w i materia16w

C. Zysk (strata) ze sprzedazy (A-B) -519604,22 -577473,81
D. Pozostale przychody operacyjne 520831 ,53 626448,00

I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktyw6w trwalych

II. Dotacje 519600,00 620000,00
III. Inne przychody operacyjne 1231 ,53 6448,00

E. PozostaJe koszty operacyjne 0,00 0,00
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktyw6w trwalych

II. Aktualizacja wartosci aktyw6w nielmansowych

III. Inne koszty operacyjne 0,00
F. Zysk (strata) z dziaJalnosci operacyjnej (C+D-E) 1227,31 48974,19
G. Przychody finansowe 2,52 3,85

I. Dywidendy i udzialy w zyskach., w tym:

- dla jednostek powil\.zanych

II. Odsetki, w tym: 2,52 3,85
- odjednostek powil\.zanych

III. Zysk ze zbycia inwestycji

IV. A1."tualizacja wartosci inwestycji

V. Inne

H. Koszty finansowe 0,00 0,00
I. Odsetki, w tym: ,;,

- od jednostek powil\.zanych

II. Strata ze zbycia inwestycji ,

III. Aktualizacja wartosci inwestycji

IV. Inne

L Zysk (strata) z dzialalnosci gospodarczej (F + G - H) 1229,83 48978,04
J. Wynik zdarzen nadzwyczajnych (J.I- J.II) 0,00 0,00

I. Zyski nadzwyczajne

II. Straty nadzwyczajne

K. Zysk (strata) brutto (llo J) 1229,83 48978,04
L. Podatek dochodowy

M. PozostaJe obowill,zkowe zmniejszenia zysku (zwi~kszenia straty)

N. Zysk (strata) netto (K - L - M) 1229,83 48978,04

DYREKTOR
. < /'('J

~?Y-Z~7~LZf~'
mgr Olga Brud71sIw
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MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBlICZNEJ W RAWIE MAiLr

za okres 1.01.2009 - 31.12.2009.

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA 96-200
WYSZYNSKIEGO 7
Miejska Biblioteka Publiczna jest INSTYTUCJJ\
zgodna jest z ustawq z dnia 25.10.1991 r. 0
dziatalnosci kulto-ralnej.

KULTURY, ktorej dziatalnose
organizowaniu i prowadzeniu

2) Sprav\/ozdanie finansowe sporz({dzono za roB<obrotowy 2009.

e) Zasady (polityk~) rachunkowosd okreslaiCi mi~dzy innymi
nast~pujqce zagadnienia:

a) rok obrotowy:
- rok obrotowy pokrywa si~ z rokiem kalendarzowym,
b) metody i zasady wyceny aktyw6w:
- wartosci niematerialne i prawne wyceniane Sq na dzien wprowadzenia do ksiqg
wedtug cen nabycia, a na dzien bilansowy pomniejszone 0 odpisy
amortyzacyjne lub umorzeniowe oraz 0 odpisy z tytufu trwatej utraty wartosci,
- srodki trwate ewidencjonowane Sq wedfug cen nabycia lub kosztu
wytworzenia. Wartose poczqtkowa moze bye zWi~kszona z tytutu ulepszenia
oraz urz~dowej aktualizacji wyceny. Na dzien bilansowy wyceniane Sq wedlug
ceny nabycia lub kosztu wytworzenia/ albo tez wedtug wartosci przeszacowanej
pomniejszonej 0 odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe oraz odpisy z tytUfU
trwafej utraty wartosci. Zgodnie z zarzetdzeniem Dyrektora wpisanym do

~aktadowego Planu Kont srQdki tr.yvafe oraz wartosci niematerialne i prawne 0
wartosci do 3.500 Zf sa, umarzane jednorazowo po ich wydaniu do uzytkowania.
5rodkj trWate j WBrt05Cj niem~terj~lne i pr~wne 0 w~rtosci powyzej 3.500 z+
amortyzowane Sq metodq liniowq. OdpisDw amortyzacyj!lych dokonuje si~
wedtug stawek przewidzianych w zatqczniku do ustawy z driia 15.02.1992 roku
o podatku dochodowym od os6b prawnych (Dz. U.1993, nr 106 z pozn. zm.),
Inwestycje krotkoterminowe ewidencjonowane Sq nast~pujitCO:
- srodki pieni~zne w kasie i na rachunkach bankowych wyceniane Setwg
Wartosci nominalnej.

KapitafY eWidencjonowane Sq wg wartosci nomina(nej j tak tez Sq wyceniane na
dzien bilansowy. Koszty ewidencjonowane Sq w ukfadzie rodzajowyrn. Rachunek
zysk6w i strat sporzqdzany jest w wariancie porownawczym.
c) sposob prowadzenia ksiqgr w tym stosowanie zakfadowego planu kont, wykaz
ksiqg rachunkowych/ system przetwarzania danych oraz rozwiqzania
organizacyjne w zakresie ochrony danych stanowiet odr~bna, dokumentacj~
zatwierdzonq przez kierownika jednostkL



B. Dodatkowe informacje i objasnienia.
Dane uj~te w formie opisowej

I Objasnienia do bilansu.
1. SRODKI TRWAtE 0

2. WARTOSCI NIEMATERIALNEI PRAWNE 0

3. POZOSTAtE SRODKI TRWAtE (wyposazenie) 96.171,86

4. KSI~GOZBI6R 354.296,62

II. Objasnienia do rachunkuzysk6w i strat

eDOCHODAMI BIBLIOTEKI Sq:
- dotacja Miasta Rawa Mazowiecka w wysokosci 620.000,00.
- Dotacja na ksiqzki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 3.900,00
- dochody wlasne (wynajem pomieszczen, oplaty' za ogrzewanie, upomnienia za
przetrzymanie ksiqzek, korzystanie z internetu) w wysokosci 11.934',42
- pozostale przychody (srodki z Urz~du Pracy w ramach refundacji prac
interwencyjnych) 2.548,00

przychody finansowe (odsetki bankowe) 3,85.
Razem dochody w 2009 roku wynoszq 638.386,27

KOSZTAMI BIBLIOTEKI Sq:
zuzycie materiat6w i energii 107.084,47
w tym : zakup ksi~gozbioru 35.248,87
uslugi obce 55.297,,36
podatki i optaty 1.589,00

_ wynagrodzenia 344,732,27
~ wynagrodzenia z tytutu IJm6wZlec. 7.803,00

ubezpieczenia spoteczne 59.505,00
odpis na FSS 10.767,00
pozostate koszty rodzajowe 2.630,13

Razem koszty wynoszCl 589,408,23

(koszty do cel6w podatkowych wynoszq 589.408,23.
Koszty zostaly pokryte :

dotacje ¥v wysokosci 620.000,00
z dochod6w wtasnych w wysokosci 11.934,42
pozostatymi przychodami 6.451,85.

W 2009 roku MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA osiqgn~ta
wynik finansowy (do cel6w podatkowych) w wysokosci 48.978,04
Bilansowy wynik finansowy wynosi 48.978,04

. " b



W MIEJSKIEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJw 2009 roku byto zatrudnione 11 os6b
9,1 eta tach.
fundusz ptac wyni6st 344.732,27
Srednie wynagrodzenie 3.217,89
V\lynagrodzenia bezosobowe z tyt. um6w zlecenie 7.803,00
Ubezpieczenia spoteczne 59.505,00
Odpis na fundusz swiadczen socjalnych 10.767,00
IV. Pozostaie informacje.
l.Informacje 0 znaczqcych zdarzeniach dotyczqcych lat ubiegtych
uj~tych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego.

Zdarzenia takie'f'lie wystqpify.
2. Informacje 0 znaczqcych zdarzeniach, jakie nastqpHy po dniu bilansowym,
a nie zostaly uwzgl~dnione w bilansie i rachunku zyskow i strat
JEDNOSTKA uj~ta w ksi~gach rachunkowych komplet zdarzen,

~ore mogtyby rzutowac na przysZfq sytuacj~ majqtkowa~ i finansowq.
3. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian metod
ksi~gowosci i wyceny wywierajqcych istotny wptyw na sprawozdania finansowe.
Przyj~te przez JEDNOSTK~zasady rachunkowoscrstosowane by}y w sposob
ciqgty i setone zgodne z zasadami rachunkowosci stosowanymi •
w poprzednim roku.
4. Przedstawienie dokonanych w stosunku do poprzedniego roku
obrotowego zmian sposobu sporzqdzenia sprawozdania finansowego
i wptyw wywotanych tym skutkow finansowych na sytuacj~ majaJkowq
i finansowq jednostki.
JEDNOSTKA w roku 2008 nie dokonata zmian sposobu sporzqdzenia
sprawozdania finansowego.

Gl6\fMA KSI~GOWAee(;~~
EwaKaralus


