
UCHWAŁA NR . 5h\^Q d/l.............
ZARZĄDU POWIATU ŁOWICKIEGO

z dnia $. CT%

w sprawie przyjęcia sprawozdań z wykonania planów finansowych Zespołu Opieki 
Zdrowotnej w Łowiczu, Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej, 
Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu i Muzeum w Łowiczu za 2010 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach 
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, 
poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) Zarząd Powiatu 
Łowickiego uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania planu finansowego Zespołu Opieki 
Zdrowotnej w Łowiczu za 2010 rok stanowiące załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania planu finansowego Centrum Kultury, 
Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej za 2010 rok stanowiące załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania planu finansowego Powiatowej 
Biblioteki Publicznej w Łowiczu za 2010 rok stanowiące załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania planu finansowego Muzeum w Łowiczu 
za 2010 rok stanowiące załącznik nr 4 do uchwały.

§ 5. Sprawozdania, o których mowa w § 1-4 przedstawia się Radzie Powiatu 
Łowickiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

CZŁONKOWIE ZARZĄDU*

Janusz Michalak ........ /  /ks..

Bolesław Heichman

Wojciech Miedzianowsk 

Dariusz Kosmatka 

Zbigniew Kuczyński
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.^3ON -: . '..¿f . O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO .
ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁOWICZU ZA 2010R na 04.02.2011 r.

Wyszczególnienie
Plan na 
2010r.

Wykonanie na 
3l.l2.2010r.

% ' 
wykona

nia
A. Przychody 25.400.000,00 25.427.304,84 100,11
I. przychody ze sprzedaży świadczeń

zdrowotnych — NFZ
■- kontrakty wg umów .

24.170.000,00 23.962.036,49 99,14

II. Inne przychody medyczne 880.000,00 818.322,67 92,99
- diagnostyka laboratoryjna 390.000,00 415.374,50 106,51
- diagnostyka obrazowa (bez NFZ)
- umowy na świadczenia med.(staże lek.

240.000,00 204.924,80 85,39

badania uczniów) 120.000,00 75.907,49 63,26
- pozostałe usługi dla NZOZ,osób

fizycznych, firm 130.000,00 122.115,88 93,94
III. Inne przychody niemedyczne 225.000,00 228.617,24 101,61

- wynajem pomieszczeń (czynsz, media) 160.000,00 161.186,69 100,74
- zakwaterowanie matek 45.000,00 47.196,25 104,88
- sterylizacja i inne 20.000,00 20.234,30 101,17

IV. Zmiana stanu produktów X X X
V. Pozostałe przychody operacyjne 105.000,00 382.739,89 364,51

- przychody z tytułu rozwiązania rezerw X 216.215,93 X
- zmniejszenie odpisów aktualizujących 5000,00 2.824,83 56,50
- darowizny, dotacje, sprzedaż śr.trwałych 90.000,00 84.469,24 93,85
- pozostałe: kary, odszkod., sprzedaż odp. 10.000,00 79.229,89 792,30

VI. Pozostałe przychody finansowe 20.000,00 35.588,55 177,94
B. Koszty 25.220.000,00 23.465.033,37 93,04
I. Koszty działalności operacyjnej 24.950.000,00 ' 23.217.353,75 93,06

1. Zużycie materiałów 2.830.000,00 2.585.953,81 91,38
2. Zużycie eńergii 325.000,00 251.725,85 77,46
3. Usługi obce 8.082.000,00 6.923.825,49 85,67
4. Podatki i opłaty 70.000,00 67.554,32 96,51
5. Wynagrodzenia, w tym: 10.440.000,00 10.241.406,97 98,10

- wynagrodzenia ze stosunku pracy (10.080.000,00) (9.858.638,82) 97,80
- wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło (360.000,00) (382.768,15) 106,32

6. Świadczenia na rzecz pracowników 1.863.000,00 1.754.745,03 94,19
7. Amortyzacja 1.210.000,00 1.258.739,35 104,03
8. Pozostałe koszty 130.000,00 133.402,93 102,62
9. Wartość sprzedanych towarów i mater. X X X

II. Pozostałe koszty operacyjne 60.000,00 70.062,79 116,77
III. Koszty finansowe 210.000,00 177.616,83 84,58
IV. Podatek osobowy od osób prawnych X X X

C. Wynik finansowy (A-B) „+„ 180.000,00 1.962.271,47 1090,15
D. Wyniki zdarzeń nadzwyczajnych (DI-DII) X X X
I. Zyski nadzwyczajne X X X
II. Straty nadzwyczajne X X X

E. Zysk (strata) brutto (C+D) „+„ 180.000,00 1.962.271,47 1090,15

d y r e k t o r
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on 7 5 0 0 ? 6 % ^ i5 |^ ^ 3 ^  z  WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA 2010 ROK

(zdarzenia gospodarcze ujęte w księgach rachunkowych 
na dzień 04.02.2011 r.)

ANALIZA PRZYCHODÓW

I. Przychody ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych zakontraktowane z NFZ na 2010 r 
wykonano w 99,14% w stosunku do planu na dzień sporządzania informacji tj 04.02.2011 r. 
Ogółem plan na hospitalizacje wynosił 19.609.792,90 zł, z tego wyfakturowano na 
19.350.809,73 zł. Różnica w stosunku do planu tó 258.983,17 zł.
NFZ na dzień 14.02.2011 r. wyznaczył ostateczny termin rozliczenia umów zawartych na' 
2010 r. W związku z tym podpisano stosowne aneksy na przesunięcia między oddziałami i z 
tego tytułu uzyskano przychody na kwotę 161.632,77 zł. które są jeszcze w tej informacji nie 
wykazane, ponieważ faktury do NFZ przesłano dopiero 14.02.2011 r.
Również nadwykonania wystąpiły w poradniach specjalistycznych na kwotę 26.475,80 zł, z 
czego w rozliczeniach uwzględniono drobne kwoty w poradni kardiologicznej, neurologicznej 
i ortopedycznej, łącznie na kwotę 4.665,08 zł. Do rozliczenia nadwykonań w specjalistyce 
pozostało w poradni ortopedycznej na kwotę 21.915,00 zł.
Nadwykonania występują również w rehabilitacji i gabinecie fizjoterapii w kwocie 
24.842,36zł i w poradni uzależnień w wysokości 7.832,00 zł.
Rozpatrując łącznie wszystkie wykonane usługi medyczne w 2010 r. nadwykonania wynoszą 
318.237,61 zł, z tego NFZ pozwolił na przesunięcia do dnia 14.02.2011 r. na kwotę 
165.697,85 zł. Wykonane usługi medyczne, których NFZ nie zaakceptował w rozliczeniach 
wynoszą 151.939,76 zł.
W ogólnej kwocie wykonanych przychodów tj. 23.962.036,49 zł występują przychody 
dotyczące 2009 r. na sumę 85.560,90 zł, które nie zostały uwzględnione w wyniku 2009 r., 
ponieważ faktury do NFZ zostały wystawione po terminie sporządzenia sprawozdania 
finansowego za 2009 r. Kwota ta jest wynikiem ugody z NFZ w zakresie nadwykonań w 
hospitalizacjach.

II. Inne przychody medyczne, jak diagnostyka laboratoryjna, obrazowa oraz leczenie 
ambulatoryjne, specjalistyczne , staże lekarskie i badanie uczniów wykonano w wysokości 
818.322,67 zł, co stanowi 92,99% planu.
Na kwotę tę składają się przychody:
- diagnostyka laboratoryjna 415.374,50 zł
- diagnostyka obrazowa (bez kontraktu z NFZ) 204.924,80 zł
- umowa z Urzędem Marszałkowskim (na staże lekarskie) 42.027,49 zł
- umowa z Urzędem Marszałkowskim (na badanie uczniów) 33.880,00 zł
- pozostałe usługi tj. badanie dlaNZOZ, osób fizycznych,

instytucji i zakładów pracy 122.115,88 zł

Ogólnie analizując plan przychodów z tego tytułu należy stwierdzić mniejsze wykonanie 
usług w diagnostyce obrazowej na kwotę około 35.000,00 zł oraz w umowie na badanie 
uczniów z Urzędem Marszałkowskim na kwotę 44.120,00 zł. W plamę na 2010 r. założono 
przebadanie 1000 uczniów, a faktycznie umowa została podpisana na badanie 500 uczniów.
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Mniejsze przychody w zakresie diagnostyki obrazowej były wynikiem awarii aparatu rtg. 
Większe wykonanie przychodów o 25.374,50 zł wystąpiło w diagnostyce laboratoryjnej. 
Ogólnie w pozycji inne przychody medyczne plan nie został wykonany, na kwotę 61,677,33zł.

III. Inne przychody niemedyczne stanowią kwotę 228.617,24 zł i są nieznacznie wyżsże od 
zaplanowanych o kwotę 3.617,24 żł, co stanowi 101,61% planu. W niewielkim stopniu ponad 
plan wykonano przychody z tytułu wynajmu pomieszczeń i w pozycji zakwaterowanie matek 
w pomieszczeniach przeznaczonych dla opiekunów dzieci przebywających w szpitalu, .'
Na kwotę przychodów niemedycznych składają się:
- wynajem pomieszczeń (czynsz + media) 161.186,69 zł
- zakwaterowanie matek . 47.196,25 zł
- sterylizacja i inne . 20.234,30 zł

IV. Zmiana stanu produktów w omawianym okresie nie wystąpiła.

V. Na pozostałe przychody operacyjńe w wysokości 382.739,89 zł składają się:
- rozwiązanie rezerw na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe 216.215,93 zł
- zmniejszenie odpisów aktualizujących należności 2.824,83 zł
- darowizny, dotacje, sprzedaż środków trwałych 84.469,24 zł
- pozostałe: kary, odszkodowania, sprzedaż odpadów 79.229,89 zł

Wykonanie planu w tym punkcie jest większe od założeń o 277.739,89 zł. Na kwotę 
przekroczenia składają się głównie nieplanowane przychody z tytułu rozwiązania rezerw w 
kwocie 216.215,93 zł,, przychody z tytułu odszkodowań majątkowych autocasco 70.657,45 zł 
oraz większe niż zaplanowano darowizny leków i sprzętu na kwotę 16.489,24 zł oraz 
pozostałe przychody na kwotę 11.398,42 zł. Razem nieplanowane przychody wynoszą 
314.761,04 zł. Natomiast przychody zaplanowane, a niewykonane stanowią 37.021,15 zł, 
głównie z powodu nie przyznania nam dotacji na odpady medyczne w kwocie 25.000,00 zł 
oraz mniejszych odpisów aktualizujących i braku przychodów z tytułu przedawnienia 
zobowiązań łącznie na kwotę 12.021,15 zł.

VI. Pozostałe przychody finansowe wynoszą 35.588,55 zł i ogólnie są wyższe od 
zaplanowanych o kwotę 15.588,55 zł. Według planu na odsetki z tytułu lokat przewidziano 
przychód 14.500,00 zł, a faktycznie odsetek uzyskano 33.157,23 zł tj. o 18.657,23 zł więcej. 
Większe odsetki uzyskano z powodu dłuższych lokat bankowych, ponieważ znacznie 
poprawiła się w 2010 r. płynność finansowa. Odsetki od należności były mniejsze niż 
zaplanowano o 1.068,68 zł. Przychody z tytułu umorzenia nam odsetek w ogóle nie 
wystąpiły, ponieważ starano się płacić wszystkie zobowiązania w terminie.
Na kwotę przychodów finansowych składają się:
- odsetki bankowe 33.157,23 zł
- odsetki od należności 2.431,32 zł

ANALIZA KOSZTÓW

I. Koszty działalności operacyjnej.
Plan kosztów z działalności operacyjnej w wysokości 24.950.000,00 zł został wykonany w 
kwocie 23.217.353,75 zł co stanowi 93,06%. Rozpatrując wszystkie ujęte w planie koszty
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należy stwierdzić ogólny spadek kosztów rodzajowych na kwotę 1.807.556,68 zł. 
Zmniejszeniu uległy następujące pozycje kosztów:
- zużycie materiałów 244.046,19 zł
- zużycie energii elektrycznej i cieplnej . 73.274,15 zł
-usług obcych 1.158.174,51 zł
- podatki i opłaty ' ■; 2.445,68 zł
- wynagrodzenia ze stosunku pracy 221.361,18 z ł .
- świadczenia na rzecz pracowników 108.254,97 zł

Wzrosły natomiast o kwotę 74.910,43 zł następujące pozycje kosztów:
- wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia .
- amortyzacja
- pozostałe koszty .

22.768,15 zł 
48.739,35 zł 
3.402,93 zł

Ogółem koszty rodzajowe w stosunku do planu są mniejsze o 1.732.646,25 zł.
Na kwotę zmniejszenia kosztów zużycia materiałów wpływ miały mniejsze koszty:
- materiałów do konserwacji i remontów
- paliwa (gaz, olej opałowy i napędowy)
- leki, materiały medyczne do badań, odczynniki
- sprzęt medyczny 
RAZEM

33.865,76 zł 
61.888,43 zł 

111.442,45 zł 
36.849,55 zł 

244.046,19 zł

W pozycji zużycie energii koszty sąmniejsze w kwocie 73.274,15 zł:
- z tytułu zużycia energii elektrycznej 61.408,22 zł
- z tytułu mniejszych kosztów centralnego ogrzewania (Por. ul.Kaliska) 11.865,93 zł

Znaczącą pozycję w zmniejszeniu kosztów miały usługi obce, które sąmniejsze w stosunku 
do planu o 1.158.174,51 zł. Na kwotę tę składająsię:
- usługi materialne 277.385,64 zł
- usługi niematerialne 175.538,78 zł
- kontrakty jak: dyżury lekarskie, pielęgniarskie, ratowników, 
techników rtg, badania usg, zarządzanie oddziałem, praca w
poradniach 705.250,09 zł

W pozycji usługi materialne nie wykonano:
- remontów na kwotę
- naprawy sprzętu
- usług transportowych
- usług bankowych i pozostałych
RAZEM

156.683,57 zł 
91.170,63 zł 
22.902,46 zł 

6.628,98 zł 
277.385,64 zł

W pozycji usługi niematerialne wykonano mniejsze koszty:
- usługi prawnicze i osób fizycznych
- usługi pralnicze
- usługi wyżywienia
- usługi sprzątania
- utylizacja odpadów
- wywóz śmieci
- usługi najmu i dzierżawy 
RAZEM

/ /'v
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17.730,30 zł 
5.767,72 zł 

27.796,21 zł 
92.496,00 zł 

8.983,21 zł 
20.542,51 zł 
24.875,62 zł 

198.191,57 zł
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W pozycji usługi niematerialne wzrosły koszty:
- usług komputerowych (nowy program F-K) 14.010,82 zł
- pozostałe usługi 8.641,97.zł
RAZEM wzrost 22.652,79 zł

Łącznie koszty usług niematerialnych są mniejsze o kwotę 175.538,78 żł..
W pozycji usługi obce znaczącą pozycję stanowią kontrakty na usługi medyczne zaplanowane 
w kwocie 5.283.000,00 zł a wykonane w kwocie 4.577.749,91 zł. Ogółem koszty w tej 
pozycji są mniejsze o 705.250,09 zł. Na kwotę tę składają się mniejsze koszty:
- dyżurów lekarskich w DPD i izbie przyjęć 127.202,74 zł
- dyżurów ratowpików medycznych i pielęgniarek 510.741,39 zł
- badań RTG, USG, CT, zarządzanie oddziałem, praca lekarzy
w poradniach i badania obce 103.296,86 zł

W pozycji kontrakty wzrosły tylko koszty dyżurów zakładowych o 35.990,90 zł. Wzrost ten 
był spowodowany tym, że dyżury w większym procencie były pełnione przez lekarzy 
specjalistów.
Koszty w pozycji podatki i opłaty wykonano w 96,51% i są mniejsze o 2.445,68 zł.
Koszty wynagrodzeń z tytułu umów o pracę i umów zlecenia są niewykonane łącznie na 
kwotę 198.593,03 zł. Z tego ze stosunku pracy są mniejsze o 221.361,18 zł, a większe z tytułu 
umów zlecenia i o dzieło o 22.768,15 zł. Na zmniejszenie kosztów ze stosunku pracy wpływ 
miała zmiana umowy lekarza zarządzającego oddziałem na umowę kontraktu oraz 
rozwiązanie umowy z lekarzem z oddziału chirurgii. Zmiany te stanowią kwotę około 
101.000,00 zł. Również w dziale finansowym z tytułu choroby i przejścia na rentę jednego 
pracownika koszty zmniejszyły się o 20.361,18 zł.
Na zmniejszenie funduszu wynagrodzeń wpływ miały też nagrody kwartalne wypłacone w 
kwocie mniejszej niż zaplanowano o 100.289,12 zł.
W wynagrodzeniach z tytułu umów zlecenia przekroczono plan z powodu zatrudnienia od 1 
kwietnia 2010 r. jednego kierowcy i podwyżki wynagrodzeń dla niektórych zatrudnionych na 
podstawie tych umów.
Z powodu niewykonania planu wynagrodzeń zmniejszyły się również koszty świadczeń na 
rzecz pracowników o kwotę 76.899,28 zł (składki ZUS) i nie wydania odzieży ochronnej i 
roboczej za 2010 rok na kwotę 31.355,69 zł.
Amortyzacje zaplanowano na kwotę 1.210.000,00 zł, a faktyczne koszty amortyzacji są 
większe o 48.739,35 zł z powodu jednorazowej amortyzacji niskowartościowych środków 
trwałych np. zakupu komputerów, monitorów i wyposażenia.
Pozostałe koszty dotyczące ubezpieczenia i podróży służbowych wykonano w 102,62% i są 
większe o kwotę 3.402,93 zł . Na tę pozycję składają się koszty ubezpieczenia OC zakładu, 
majątkowe i komunikacyjne 131.590,00 zł oraz koszty podróży służbowych i reprezentacji w 
wysokości 1.812,93 zł.
Razem pozostałe koszty wynoszą 133.402,93 zł. Wszystkie koszty działalności operacyjnej są 
mniejsze w stosunku do planu o 1.732.646,25 zł, tak jak podano na wstępie.

II. Pozostałe koszty operacyjne przekroczyły kwotę zaplanowaną o 10.062,79 zł co stanowi 
116,77% planu.
Na koszty te składają się:
- koszty odsprzedaży usług za media 872,33 zł
- koszty egzekucji komorniczej i sądowe 21.943,94 zł
- koszty likwidacji środków trwałych 29:363,91 zł

/ /
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- kary umowne i pozostałe koszty 17.882,61 zł
Razem pozostałe koszty operacyjne wynoszą 70.062,79 zł.
Głównie wzrost kosztów w tej pozycji stanowi opłata sądowa z tytułu złożenia kasacji od 
wyroku w sprawie odszkodowania OC do Sądu Apelacyjnego w Łodzi. .

III. Koszty finansowe. '
Koszty finansowe zostały wykonanie w 84,58% i są niższe od zaplanowanych o 32.383,17 zł. 
Na spadek tych kosztów .duży. wpływ miały wcześniejsze spłaty raf kredytów niż 
zaplanowano w harmonogramie spłat.
Spłata kredytu udzielonego w 2007 r. (2.400.000,00 zł):
W dniu 21.01.2010 r. spłacono za 2011 r. raty kredytu w Wysokości 221.848,66 zł. . . .
W dniu 28.09.2010 r. spłacono za 2012 r. raty kredytu w wysokości 262.184,78 zł.
W dniu 06.12.2010 r. spłacono za 2013 r. raty kredytu w wysokości 242.016,72 zł. .

Spłata kredytu udzielonego W 2005/2006 r. (5.000.000,00 zł):
W dniu 21.01.2010 r. spłacono za2011r. raty kredytu w wysokości 474.280,00 zł 
W dniu 07.10.2010 r. spłacono za 2012 r. raty kredytu w wysokości 542.154,88 zł

Razem w 2010 r. spłacono raty kredytów na kwotę 1.742.485,12 zł.

Faktyczne koszty finansowe wynoszą 177.616,83 zł.
Na kwotę tych kosztów składają się:
- odsetki od kredytów 177.168,72 zł
- odsetki od zobowiązań wobec pracowników 448.11 zł

Ogółem wszystkie koszty za 2010 r. wynoszą 
Wszystkie przychody za 2010 r. wynoszą

23.465.033,37 zł 
25.427.304,84 zł

W związku z tym za 2010 r. osiągnięto dodatki wynik finansowy w wysokości 
1.962.271,47zł.

W 2010 r. nie wystąpiły operacje finansowe z tytułu zysków i strat nadzwyczajnych.
W efekcie wszystkich opisanych zdarzeń gospodarczych ZOZ w Łowiczu za 2010 r. osiągnął 
zysk brutto w kwocie 1.962.271,47 zł. Kwota tego zysku ulegnie zmianie do dnia 
ostatecznego sporządzenia sprawozdania finansowego tj. do 31 marca 2011 r., ponieważ w 
księgach rachunkowych ujęto zdarzenia gospodarcze dotyczące 2010 r. znane i zaksięgowane 
do 04 lutego 2011 r.
Wynik ten poprawią wyfakturowane dnia 14.02.2011 r. przesunięcia między oddziałami z 
tytułu wykonania usług medycznych wg aneksów podpisanych z NFZ . Natomiast pogorszą 
znacznie rezerwy utworzone na odszkodowania, odsetki od zobowiązań pracowniczych, 
nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne, odpisy aktualizujące należności oraz wypłata 
ekwiwalentu za odzież ochronną i roboczą.

W załączeniu:
1. Wstępna informacja o przebiegu wykonania planu finansowego ZOZ w Łowiczu za 201 Or. 
na dzień 31.12.2010 r. (wg zdarzeń gospodarczych znanych na dzień 04.02.2010 r.)
2. Szczegółowy wykaz zobowiązań i należności na dzień 31.12.2010 r.(znanych na dzień
04.02.2010 r.) . . .
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INFORMACJA O NALEŻNOŚCIACH

tłałeżności na dzień 31.12.2010 r.
Wyszczególnienie Ogółem 

wa konta wymagalne ODPIS
AKTUALIZ.

Ogółem 
wq bilansu ■ wymagalne

I Należności NFZ 2 346 556,46 .4 0  426,68 0,00 2 346 556,46 40 426,68

II Usługi medyczne 338 294,46 308 161,36 265 837,66 72 456,80 42 323,70

III Pozostałe 245 451,09 7.0 441,49 7 523,59 237 927,50 62 917,90

OGÓŁEM 2 930 302,01 419 029,53 273 361,25 2 656 940,76 145 668,28

Łowicz , dn. 04.02.2011 r. 
.Sporządziła: D.Rudnicka, T.Szkup

Główny księgowy 
Zespołu Opieki Zdrowtó^j si Łoaśaę«

Jadwiga Krężaiek j

7 dyrektor
Zespołu Opieki Zdrowotnej 

^ w Łowipzu
¡■ek. A i/drżej



INFORMACJA O NALEŻNOŚCIACH

wg. KONTA. odpis aktualiz. wg. BILANSU

Stan należności na 31.12.2010r na którą składają się : 2 930 302,01 273 361,25 2 656 940,76
I . MFZ . • ' 2 346 556,46 0,00 2 346 556,46

-należności za IV-kwartał 201 Or gr IV 2 346 556,46 : o,oo 2 346 556,46

II Z tyt.świadcz. usł.medycz.osobom prywat.i innym podmiotom 338 294,46 265 837,66 72 456,80
- SP ZOZ-y (szpitale ) . gr III 141,00 • 0,00 .141,00

- NZOZ-y kol. 13 • 21 419,20 0,00 21 419,20

- osoby fizyczne, gabinety lekarskie i inne kol. 13 316 734,26 ■ 265 837,66 50 896,60

III Pozostałe należności z tyt. działalności niemedycznej 245 451,09 7 523,59 237 927,50

■ - czynsze, media i inne usługi kol.13 • 74 746;09 7 523,59 67 222,50

- pożyczki z ZFSŚ "249" 170 705,00 0,00 170 705,00

- zaliczka "234" 0,00 0,00 0,00

w tym WYMAGALNE należności wynoszą : 419 029,53 273 361,25 145 668,28

I NFZ 40 426,68 0,00 40 426,68

- z NFZ niezapłacone faktury za 201 Or gr IV 40 426,68 40 426,68

II Niezapłacone usługi medyczne 308 161,36 265 837,66 42 323,70

- wykonane dla osób fizycznych, które były nieubezpieczone

z lat ubiegłych oraz gabinety lekarskie i inne kol. 13 307 592,16 265 837,66 41 754,50

- SP ZOZ-y (szpitale ) grin 110,00 0,00 110,00

- NZOZ-y kol. 13 459,20 0,00 459,20

III Niezapłacone należności z pozostałej działalności

niemedycznej jak : czynsze , media i inne usługi kol.13 70 441,49 7 523,59 62 917,90

Łowicz, dn. 04.02.2011 r. 
Sporządziła: D. Rudnicka , Szkup T.

•-■iiówny księgowy
¿9S!>0H; Opkki Z&omfapj w ionfaM

t?(uzwiga iłrężaiek

DYREKTOk  
Zespołu Opieki Zdro



INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH

W y s z c z e g ó ln ie n ie Z o b o w ią z a n ia  na d z ień  3 1 .1 2 .2 0 1 0  r.
O g ó łe m w  tym , w y m a g a ln e :

I. Zobowiązania z tyt. dostaw, robót i 
usług 818 347,80 20 453,35

II. Zobowiązania publiczno - prawne 758 512,56 0
III. Zobowiązania wobec pracowników 788 227,56 126 488,33
IV. Pozostałe 5 235 809,24 0
V. Rozliczenia międzyokresowe 3 360,95 0

O g ó łe m 7 6 0 4  258,11 146 941 ,6 8

Łowicz, dn. 04.02.2010 r. 
Sporządziła : T.Szkup , D.Rudnicka

Główny Księgowy 
Zespołu Opieki Zdro^Wj,vŁow?C2({

Jadwiga IQręzale¥

d y r e k t o r
Zespołu Opieki Zdrowotnej 

w Łowiczu
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INFORMACJA'O ZOBOWIĄZANIACH
-.,n ' H'»"¿V-' . . .

i;iiS tan zbbdw iązań na dzień 31.12.2010 r. to kwota: 7 604 258,11

1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 818 347,80
II. Zobowiązania publiczno -  prawne, 

w tym: • 758 512,56

• ZUS . 604 112,56
® Podatki ,154 400,00.

III. Zobowiązania wobec pracowników 788 227,56
® Ekwiwalent za odzież 44 600,07
® Dyżury 1999 -  2002 r. 724,14
® „13” 2001 r. 36 581,16
® „13” 2002 r. 44 582,96
® Umowy zlecenia za XII /201 28 162,81
® Wynagrodzenia za XII /2010 . 633 501,20

Niewypłacona delegacja na 31.12.2010 r. 75,22
IV. Pozostałe zobowiązania 5 235 809,24

° Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1 616 225,50
® Kredyt BGK (poręczenie ze Starostwa) 2 999 181,92
• Zobowiązania z tyt. zakupu rzecz, środków trwałych 39 336,55
» Niewymagalny ZUS 152,79
• Wadia i zabezpieczenia umów na roboty 3 694,44
• Ubezpieczenie zakładu 0
® Rezerwa na odszkodowania 200 000,00
• Rezerwa na ZUS od „13” 16 425,54
® Rezerwa na odsetki od wynagrodzeń i zobowiązań z 

tyt. dostaw i usług 121 246,70

•  Rezerwy utworzone na koszty egzekucji komorniczej 22 545,80
• Rezerwy na nagrody jubileuszowe 217 000,00

V. Rozliczenia między okresowe 3 360,95
• Przychody przyszłych okresów z tyt. umorzenia 

składek ZUS
3 360,95

W  ty m , z o b o w ią z a n ia  w y m a g a ln e  na d z ień  3 1 .1 2 .2 01 0  r. 146 94 1 ,6 8

I. Z tytułu robót i usług 20 453,35
II. Zobowiązania publiczno - prawne 0

• Wobec ZUS 0

III. Zobowiązania wobec pracowników 126 488,33
® za dyżury 1999 -  2002 724,14
® „13” za 2001 r. 36 581,16
® „13” za 2002 r. 44 582,96
« ekwiwalent za odzież i odsetki, dofinansow. wypocz. 44 600,07

IV. Pozostałe 0
® Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (jest to 

zobowiązanie za lata ubiegłe, kiedy to tworzono odpis 
na ZFŚS i z braku środków nie wydatkowano na 

ó'Z^isi2|iUpze.nia urlopowe i inne dla pracowników)

0 .

STAROSTA Ł ^ w ic

/ ^¿Zobow iązania z tytułu zakupu środków t r w a ^ ^ g j^ r O R  
K rę b fle k  Zespołu Opieki Zdrów:
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Zarządu P 
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Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Centyrum Kultury, Turystyki i Promocji
Ziemi Łowickiej w Łowiczu za rok 2010

Wyszczególnienie Plan 2010 r.

Wykonanie 
na dzień 
31.12.2010 r.

0//o
wykonania
planu

!. PRZYCHODY . . 700 000,00 700 136,32 100,03
1. Dotacja z budżetu powiatu łowickiego 539 000,00 539 000,00 100,00
2. Przychody ze sprzedaży usług własnych, inne 161 000,00 161 186,32 100,12
II. KOSZTY 700 000,00 693 836,54 99,12
1. Wynagrodzenia pracowników w tym:
ajosobowy fundusz płac tj. wynagrodzenia zasadnicze, 
wysługi, dodatki funkcyjne, nagrody ■

129 507,00
• 129 506,87 100,00

b) umowy’zlecenia i o dzieło 28 600,00 28 595,80 99,99
Razem wynagrodzenia 158 107,00 158 102,67 100,00
2. Składki:
ZUS 21 062,00 20 919,30 99,32
FP 3 220,00 3 217,40 99,92
Razem składki 24 282,00 24 136,70 99,40
3. Świadczenia dla pracowników
(Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) 3 668,00 3 667,44 99,98
4, Zakup materiałów i wyposażenia w tym:
zakup materiałów biurowych 6 000,00 5 827,10 97,12
zakup wydawnictw i materiałów promocyjnych 15 000,00 14 956,47 99,71
zakup materiałów pozostałych 453,00 452,83 99,96
Razem: : 21 453,00 21 236,40 98,99
5. Zakup usług pozostałych, w tym:
organizacja imprez oraz wydarzeń promocyjnych, 
kulturalnych, turystycznych

225 000,00
219 994,37 97,78

gadżety reklamowe, wydawnictwa promocyjne 156 230,00 155 727,96 99,68
administrowanie strona internetową www 2 452,00 2 451,68 99,99
Razem: 383 682i00; 378 174,01 98,56
6. Usługi remontowe: drobne naprawy wynikające z 
konserwacji 49 830,00 49 822,94 : 99,99
7. Opłaty eksploatacyjne:
dostawą wody i odprowadzanie ścieków 5 571,00 5 570,69 99,99
opłata za dostawę energii elektrycznej 5 600,00 5 527,70 98,71
opłata za dostawę energii cieplnej 30 440,00 30 438,41 99,99
opłata za wywóz odpadów 3 220,00 3 219,43 99,98
Razem: 44 831,00 44 756,23 99,83
8. Usług ¡.telekomunikacyjne j pocztowe: 2 500,00 2 407,78 96,31
9. Pozostałe usługi obce 4 100,00 4 071,31 ? ' 99,30
10. Amortyzacja 3 114,00 3 114,00 100,00

11. Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników:
środki czystości, bhp, woda mineralna 1 500,00 1 41.4,28 94,29
12. Podróże służbowe 2 933,00 2 932,78 99,99
RAZEM KOSZTY 700 000,00 693 836,54 99,12
i t i f t Y w w A t J s o w mmmmm mmmmm

GŁÓWNYd^SIĘGOWY

B oestti Staw icka

_ d y r e k t o r
Centrum Kultury, Turystyki i Promocji

iwickjęj

Jacek Choiuj n
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Informacja o należnościach

Wyszczególnienie Należność na dzień 31.12.2010 r. w zl
ogółem wymagalne

I. Należność instytucji ■ • 13 622,03 -
II. Pozostałe

Ogółem 13 622,03 '

Informacje o zobowiązaniach

Wyszczególnienie Zobowiązania na dzień 31.12.2010 r.
Ogółem Wymagalne

I. Zobowiązania z tytułu 
dostaw, robót i usług

- -

II. Zobowiązania 
publicznoprawne

- -

III. Zobowiązania wobec 
pracowników

- • -

IV. Pozostałe - -
V. Rozliczenia międzyokresowe - -

Ogółem - -

Część opisowa

Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej zostało utworzone dnia 
1 października 2007 roku na podstawie Uchwały NR VIII/60/2007 Rady Powiatu Łowickiego 
z dnia 06 czerwca 2007 roku.

Stanowi powiatową jednostkę organizacyjną działającą w formie samorządowej instytucji 
kultury. Jednostka została wpisana do Rejestru Powiatowych Instytucji Kultury pod Nr 1/2007.

Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej działa w oparciu o Statut oraz 
Ustawę z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 
(Dz. U. z200ir. Nrl3 poz.123 zpóźn. zm.).
Podstawowym celem statutowym jednostki jest promocja kultury łowickiej, tworzenie, ochrona 
oraz udostępnianie różnorodnych wartości i dóbr kultury.

W roku 2010 r. Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej zatrudniało 
4 osoby /3,5 etatu/.



W roku 2010 na przychody Centrum w łącznej kwocie 700 186,32 zł składały się:

1. Przychód z dotacji udzielonej przez Powiat Łowicki na działalność w kwocie 539 000,00 zł, 
co stanowiło 77,00% planowanych środków finansowych. Przychody ze sprzedaży usług w 
łącznej kwocie 161 186,32zł /23,00 % planu przychodów/ na co składały się: przychody z 

' wynajmu lokali, przychody ze sprzedaży gadżetów reklamowych oraz przychody z odsetek 
na rachunku bankowym w wysokości 1136,56 zł.

Z uzyskanych przychodów pokryte zostały koszty w ogólnej kwocie 693 836,54 zł w tym:

1. Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w kwocie 182 239,37 zł.
2. Odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń-Socjalnych w kwocie 3667,44 zł.
3. Zakupu materiałów i wyposażenia (w tym: materiały biurowe, wydawnictwa, materiały 

promocyjne) w kwocie 21 236,40 zł.
4. Organizacji imprez i wydarzeń mających na celu promocję Powiatu Łowickiego na kwotę 

219 994,37 zł. W kwocie tej mieściły się następujące działania:
- promocja albumu” Łowickie Twórcy Ludowi Pamięć Ocalona”,
- X Rajd Szlakiem Powstania Styczniowego - 147 rocznica,
- promocja Powiatu Łowickiego podczas XV Targów Turystyki i Wypoczynku -  Lato 2010 
w Warszawie,
- Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej,
- promocja Powiatu Łowickiego na Targach Turystycznych w Gdańsku
- promocja Powiatu Łowickiego na Międzynarodowym Festiwalu Bajki i III Turnieju 
Rycerskim w Krzyżowej lc. Świdnicy,
- V Rajd Rodzinny,
- organizacja szkoleń z zakresu agroturystyki,
- II Europejski Festiwal Siatkowy Drużyn Polonijnych i Miast Partnerskich Łowicza i Ziemi 
Łowickiej,
- promocja Powiatu Łowickiego na Biesiadzie Kaszubskiej w Kartuzach oraz na IX 
Tatrzańskich Wiciach w Zakopanem,
- prace związane z wytyczaniem i oznakowaniem szlaków rowerowych po Ziemi Łowickiej
- organizacja XI Biesiady Łowickiej,
- udział w Targach Turystycznych Salon Tour 2010 w Poznaniu,
- współrealizacja filmu dokumentalnego „Historia Janka Piwowarczyka”
- organizacja I Regionalnego Forum Gospodarczego pn. „Turystyka szansą rozwoju 
przedsiębiorczości na Ziemi Łowickiej i inne wydarzenia.

5. Zakupu wydawnictw promocyjnych i gadżetów reklamowych na kwotę 155 727,96 zł (w 
tym druk ulotek i folderów reklamowych, plakatów, odbitek fotograficznych do organizacji 
wystaw).

6. Administrowania stroną internetową w kwocie 2 451,68 zł.
7. Usług remontowych w kwocie 49 822,94 zł (na które składają się remonty budynku, 

naprawy awaryjne, konserwacje i naprawy dźwigu, kanalizacji).
8. Opłat eksploatacyjnych w kwocie 44 756,23 zł, (w tym: koszty zużycia wody, energii 

elektrycznej, energii ciejńnej oraz wywóz odpadów). Usług pocztowych i 
telekomunikacyjnych na kwotę 2 407,78 zł.

9. Pozostałych usług obcych na kwotę 4 071,31 zł (w tym: opłaty bankowe, drobne usługi 
naprawcze).

10. Koszty amortyzacji 3114,00 zł
11. Pozostałych świadczeń na rzecz pracowników w kwocie 1 414,28 zł (w tym: zakupu wody 

mineralnej dla pracowników, środków czystości)
12. Podróży służbowych w kwocie 2 932,78 zł.



Na dzień 31.12.2010 r. r. Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej 
nie posiadało zobowiązań, natomiast należności w kwocie 13 622,03 zł wynikają z wystawionych 
faktur z tytułu wynajmu w wysokości 6 669,95 zł oraz należności od firmy w wysokości 6952,08 zł 
według poniższej tabeli:

JeEK Nazwa firmy Nr dokumentu Kwota w zł Data zapłaty
1. FOLKSTAR Łowicz FV 123,125,149,160,170,171,173/2010 6 952,08 05.01.2011 r..
2. CHACIŃSKI &

ROCHDI
Warszawa

FS 215,216/2010 6 669,95. 05.01.2011 r.
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in, Łowickiego
M i i i t t ł c i :

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO 
POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ŁOWICZU ZA 2010 ROK

Lp. W yszczególnienie Plan finansowy na 
2010 r.

Wykonanie planu 
na dzień 

31.12,2010 r.

Wykonanie 
W %

1 2 3 4 5
i PRZYCHODY 236 400,00 zł 236 474,95 zł 100,03%
1. DOTACJE Z BUDŻETU 221 000,00 zł 221 000,00 z! 100,00%

2. DOTACJA Z.BIBLIOTEKI NARODOWEJ (Zakup nowości 
■wydawniczych) ■ ■ ■ 7 400,00 zł 7 400,00 zł ■ 100,00%

3. PRZYCHODY WŁASNE (w tym: oplata czytelnicza i oplata za 
niezwrócone w terminie książki, korzystanie z Internetu, usługi 
kserograficzne, wydruki komputerowe, darowizny, odsetki bankowe)

8 000,00 zł 8 074,95 zł 100,94%

i 236 400,00 zł 235 802,46 zł 99,75%
i Wynagrodzenia, w tym: 131 890,00 zł 131 880,87 zł 99,99%

a) wynagrodzenia osobowe (wynagr.zasadnicze, wysługi, dodatki 
funkcyjne, nagrody) 108 580,00 zł ■ 108 570,87 z! 99,99%

b)
umowy zlecenia, (informatyk, opracowanie zbiorów,obsługa czytelni 
inne) 18 330,00 zł 18 330,00 zł 100,00%

c)
umowy o dzieło (działalność kulturalno- oświatowa: konkursy, 
spotkania autorskie) 4 980,00 zł 4 980,00 zł 100,00%

2; Składki na ubezpieczenia społeczne (ZUS) i FP 21 150,00 zł 21 137,37 zł 99,94%
3 Świadćzenią dla pracowników 4 501,60 zł 4 501,60 zł 100,00%
4 Materiały) w tym: 16 494,44 zł 19 906,47 zł 107,63%

a) zakup art. biurowych, papierniczych, akcydensowych itp. 3 550,00 zł 3 666,46 zł 103,28%
b) zakup artykułów gospodarczych, art. czystości, art. bhp 960,00 zł 956,61 zł 99,65%

c) prenumerata czasopism, zakup pomocy i materiałów dydakt., 
LEX 3 954,44 zł 5 143,42 zł 1.30,07%

d) tusze i tonery do drukarek i ksero 2 230,00 zł 2 243,93 zł . 100,62%
e) drobne artykuły wyposażenia, akcesoria komp. 4 800,00 zł 4 876,05 zł 101,58%
f) karty biblioteczne 3 000,00 zł 3 020,00 zł 100,67%
5 Usługi, w tym: 29 423,96 zł 29 544,49 zł 100,41%

a)
remontowe (konserwacja sprzętu, malowanie gabinetu, bieżące 
naprawy) 2 800,00 zł 2 853,23 zł 101,90%

b) telekomunikacyjne (TP SA, Internet-Neostrada) 2 750,00 zł 2 793,29 zł 101,57%
c) zużycie energii elektrycznej, cieplnej i wody 2 700,00 zł 2 707,14 zł 100,26%
d) pozostałe usługi obce, w tym: 21 173,96 zł 21 190,83 zł 100,08%

czynsz na wynajem lokalu 14 163,96 zł 14 163,96 zł 1.00,00%
usługi informatyczne, abonament za hosting serwera 2 970,00 zł 2 983,40 zł 100,45%'
szkolenia merytoryczne 1 800,00 zł 1 790,00 zł 99,44%
usługi bhp, badania pracowników 980,00 zł 980,00 zł 100,00%
prowizje bankowe, opłaty pocztowe 1 000,00 zł 1 008,71 zł 100,87%
inne koszty 260,00 zł 264,76 zł 101,83%

6 Am ó rtyzacj a, w.ty m : 25 960,00 zł 23 873,74 zł 91,96%
a) Zbiory biblioteczne, w tym: 13 000,00 zł 13 089,25 zł 100,69%

zbiory biblioteczne z zakupu 12 150,00 zł 12 149,25 zł 99,99%

b)

zbiory biblioteczne z darów 850,00 zł 940,00 zł 110,59%

Zakup środków trwałych amortyzowanych jed n o razo w o : 10 760,00 zł 10 727,76 zł 99,70%
zakup 3 zestawów komputerowych 9 700,00 zł 9 667,76 zł 99,67%
zakup modułu retrokonwersji SOWA1 (oprogramowanie) 1 060,00 zł 1 060,00 zł 100,00%

c)
Zakup środków trwałych amortyzowanych stopniowo: 
zestaw komputerowy 2 200,00 zł 56,73 zł 2,58%

7 Pozostałe koszty, w tym: 4 980,00 zł 4 957,92 zł 99,56%
a) koszty działalności kulturalno-oświatowej i wydawniczej 4 400,00 zł 4 376,52 zł 99,47%
b) Koszty delegacji służbowych 580,00 zł 581,40 zł 100,24%

iii. w yn ik  f in a n so w y 672,49 zł
¡V. średnioroczna liczba za tru d n io n y c h 4,5 4,25 ^ 94,44%

GrŁ* SAGOWA O Y E r o b



Informacja o należnościach

Wyszczególnienie
Należności na dzień 31.12.2010 r.
Ogółem ■ wymagalne

I. Należności instytucji — -
•II. Pozostałe — -
Ogółemr’ ' • —

Informacja o zobowiązaniach

Wyszczególnienie
Zobowiązania na dzień 31.12.2010 r.
Ogółem wymagalne

I, Zobowiązania z tytułu dostaw', robót i usług 368,28 ■ —
II. Zobowiązania publicznoprawnie — —
III. Zobowiązania wpbec pracowników — --

IV. Pozostałe — --
V. Rozliczenia międzyokresowe —

Ogółem 368,28 —

Na zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług składają się:
1. Fakt. VAT 1635 z dn. 31.12.2010 r. (za energię elektryczną za m-c GRUDZIEŃ 2010 

r.) -  310,82 zł),
2. Fakt. VAT FSK90853265/001/11 z dn. 07.01.2011 r. (koszty rozmów telefonicznych w 

m-cu grudniu -  57,46 zł).

Część opisowa

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łowiczu została utworzona z dniem 1 marca 2002 r. 
na mocy uchwały Nr XXXIX/234/2002 Rady Powiatu Łowickiego jako samodzielna jednostka 
organizacyjna.

Biblioteka jest instytucją kultury, posiada osobowość prawną i ma założoną Księgę 
Rejestrową Nr PBP 2/2002 w dniu 01.03.2002 r. przez organizatora - Powiat Łowicki.
Rodzaj przeważającej działalności wg Polskiej Klasyfikacji' Działalności (PKD):

9251A DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEK PUBLICZNYCH

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łowiczu działa na podstawie Statutu jako 
samorządowa instytucja kultury. Celem biblioteki jest zaspakajanie potrzeb czytelniczych 
i informacyjnych mieszkańców powiatu. Do nadrzędnych zadań instytucji należy gromadzenie, 
opracowywanie i udostępnianie posiadanych zasobów, opracowywanie bibliografii regionalnej 
oraz dbałość o sprawne funkcjonowanie sieci bibliotecznej na terenie powiatu.

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łowiczu pełni nadzór merytoryczny nad 
10 bibliotekami publicznymi w powiecie. Ważnym obszarem działalności Biblioteki jest 
organizacja doskonalenia zawodowego oraz działania na rzecz integracji środowiska
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bibliotekarskiego.
Biblioteka gromadzi zbiory ze .wszystkich dziedzin wiedzy, ze szczególnym 

uwzględnieniem literatury naukowej i popularnonaukowej oraz kanonu literatury pięknej. 
W 2010 r..włączono do księgozbioru 608 pozycji książkowych na ogólną kwotę. 13. 089,25.zł. 
(zakupy, dotacje celowe oraz dary):
0 • zakupiono' 346-woluminów na kwotę 12 149,25 zł., w-tym:

• . -. 158 książek na sumę 4 749,25 zł. ze środków własnych '
_ - 188 książki na sumę 7 400,00 zł z dotacji Biblioteki Narodowej (w ramach •

Programu operacyjnego "Zakup nowości wydawni.cz))ch dla bibliotek", 
ogłoszonego przez MKiDN),

E. . otrzymano w darze 262 woluminy .(na wartość 940,00 zł,) ...
Stan księgozbioru na dzień 31.12.2010 r. (wg Księgi Inwentarzowej) to 8 693 woluminy.

W swej ofercie placówka posiada prasę codzienną, czasopisma lokalne i zbiory 
regionalne oraz bazę prawniczą LEX, zapewniającą dostęp do zaktualizowanych aktów 
prawnych.

W bibliotece funkcjonuje czytelnia multimedialna, wyposażona w 6 stanowisk 
komputerowych, ze stałym dostępem do Internetu (Neostrada 1024), kserokopiarki i drukarki.

Biblioteka dysponuje'własną bazą danych - katalogiem, książek w systemie SOWA , z 
którego mogą korzystać użytkownicy.

PBP działa w oparciu o zintegrowany system zarządzania biblioteką SOWA 1 Klient- 
serwer, który umożliwia pełną automatyzację obsługi wypożyczalni, statystyki i ewidencji 
wypożyczeń, a także wykonania skontrum i udostępniania katalogów poprzez Internet.

Informację o zasobach księgozbioru Biblioteki zamieszczono w sieci pod adresem: 
http://www.lowicz-pbp.soAvwwa.pl7

Liczba czytelników i osób odwiedzających Bibliotekę systematycznie wzrasta.
W 2010 r. roku zarejestrowano 1 063 czytelników i 17 314 odwiedzin oraz 12 692 wypożyczeń 
na zewnątrz i l l  100 udostępnień książek i czasopism na miejscu.

Biblioteka prowadzi również aktywną działalność kulturalno- oświatową związaną 
z popularyzacją książki i czytelnictwa.

Najważniejsze imprezy zorganizowane w Bibliotece w 2010 roku to:
© Wystawy plastyczne i okolicznościowe:

- Łowickie okiem krajoznawcy- wystawa fotograficzna Izabeli Rucińskiej,
- Wystawy pokonkursowe: Prz)>łapani na czytaniu, Wiz)dówka mojego regionu, Natura 

źródłem energii odnawialnej i Łowiclde tradycją malowane
- Avystawa obrazów ( malarstwo) - Niebieska chata...
- Prasa łowicka wczoraj i dziś - wystawa materiałów archiwalnych (współpraca z 
Archi v/um

PafistwoAvym m. st. WarszaAvy Oddz. w Ł oaN czu),
- "Zima 2010", "Majowe kwiaty i las", "Uroki Pienin" -  Avystawa fotografii autorstwa 
Elżbiety

i Feliksa Walichnowskich.
® Akcja „Uwolnij książkę”, ciesząca się ogromnym powodzeniem 
© Obchody Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich (23 .IV),
® PowiatOAvy Dzień Bibliotekarza (8. V) - uroczysty koncert (Magdalena ZelazkieAvicz),
® Tydzień Bibliotek (7-14.V), pod hasłem "Biblioteka- słowa, dźwięki, obrazy” av tym:

- Spotkanie autorskie z Arkadiuszem  Niemirskim (pcrańeściopisarz, satyryk 
i dziennikarz),

- Spotkanie autorskie .z H anną K owalew ską (powieściopisarka),
- Spotkanie z młodzieżą - Biblioteka cyfrowa biblioteką przyszłości,
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- Popołudnie z książką i literaturą - spotkanie z czytelnikami,
- "Niebieska chata z malwami" -  wieczór literacko -  malarsko- muzyczny (promocja 

kolejnego wydawnictwa z Księżackiej Biblioteczki. Regionalnej w otoczeniu obrazów
i muzyki -  recital),

- Lekcje biblioteczne i spotkania z młodzieżą nt. historii książki i biblioteki'oraz 
bibliotek przyszłości.

® Wykład "Biblioteka cyfrowa biblioteką przyszłości" dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
® Konkursy:

- Eliminacje Powiatowe 55. Ogólnopolskiego Konkursu'Recytatorskiego,
- Konkurs fotograficzny „Przyłapani na czytaniu”,
- ■ .Międzypowiatowy Konkurs Plastyczny „ Wizytówka mojego regionu",
- Ekologiczny konkurs plastyczny „Natura źródłem energii odnawialnej”,
- Powiatowy konkurs plastyczno- literacki „Lowiclde fradycją malowane”,

® Spotkanie z poezją ludową "Łowickie tradycją malowane" - promocja tomiku- poezji 
"Ludowe rymy" - trzeciej publikacji.z serii Księżacka Biblioteczka Regionalna oraz 
uroczysty finał konkursu (28.XH).

® Lekcje biblioteczne dla młodzieży (przygotowanie uczniów do korzystania z bibliotek 
pozaszkolnych, funkcjonuj ących w lokalnym środowisku, oraz nabycie 
praktycznych umiejętności posługiwania się warsztatem informacyjno- 
bibliograficznym).

® „Edukacja ekologiczna w Powiatowej Bibliotece Publicznej” - spotkania i lekcje
ekologiczne dla młodzieży szkół ponadgimnazjałnych, konkurs plastyczny.

® Spotkania merytoryczne z bibliotekarzami i szkolenia dla dyrektorów i pracowników 
bibliotek:
- Realizacja projektów Biblioteka+, Programu Rozwoju Bibliotek itp.
- Promocja książki. Biblioteka w środowisku lokalnym (prowadzone przez 

instruktorów z WiMBP w Łodzi)
- „Rachunkowość i gospodarka finansowa instytucji kultury” - dla dyrektorów

i księgowych
- „Gospodarka finansowa, inwentaryzacja majątku, kontrola zarządcza oraz

fiskalne aspekty działalności instytucji kultury - po zmianach”.
Działalność wydawnicza: W cyklu serii Księżacka Biblioteczka Regionalna wydano tomik 
poezji "Ludowe rymy. Wiersze Joanny Bolimowskiej" w nakładzie 500 egz.

W 2010 roku zakupiono dla Biblioteki 4 zestawy komputerowe (wymiana starych komputerów 
z 2002r.), ladę biblioteczną, wymieniono wykładzinę w czytelni oraz pomalowano 
pomieszczenie gabinetu i część korytarza.

W 2010 roku średnie zatrudnienie w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Łowiczu wynosiło 
4,25 etatu.

Stanowiska pracy w PBP r. w 2010 roku:
(stan na dzień 31.12.2010 r.)

Lp. Rodzaj stanowisk Stanowisko Wysokość
etatu

1 Pracownicy zarządzający 
i administracji (1,25 etatu)

Dyrektor 1
2 Główny księgowy %
3 Pracownicy służby 

bibliotecznej (2 etaty)
Kustosz- instmktor biblioteczny 1

4 Młodszy bibliotekarz 1
5 Pracownicy 

obsługi (1,25 etatu_
Pomocnik biblioteczny 1

6 Sprzątaczka Ya

RAZEM 4,5
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W związku z odejściem pracownika służby bibliotecznej istniał wakat przez 3,5 miesiąca. 
Wolne środki na wynagrodzeniach powstały również w związku z długotrwałymi zwolnieniami 

•lekarskimi pracowników obsługi - 92 dni (etat. 0,25) i 172 dni zwolnienia lekarskiego (1 etat).

Na przychody składają się:'
© dotacje z budżetu.- j .
® przychody ze sprzedaży usług własnych i inne: wpływy za usługi kserograficzne, 

korzystanie z Internetu, darowizny czytelników oraz przychody finansowe od środków 
na rachunku bankowym a także wycenione- dary książkowe..

W 2010 roku PBP uzyskała przychody w wysokości 236 474,95 zł (wykonanie 100,03%) 
w tym:

® dotacja budżetowa -  221 000,00 zl (wykonanie 100,00%),

® dotacja celowa z Biblioteki Narodowej - 7 400,00 zł (wykonanie 100,00%),

® środki z innych źródeł -  8 074,95 zł (wykonanie 100,94%),
(wpływy za usługi kserograficzne, korzystanie z Internetu, kary umowne od czytelników oraz przychody 
finansowe od środków na rachunku bankowym)

Dotacja z budżetu Starostwa stanowi 93,00% ogółu przychodów.

Poniżej przedstawiono na wykresie jak kształtowały się przychody w 2010 roku:

P rz y c h o d y  - 2010  rok

3.131^.41%

Poniesiono koszty ogółem____ - 235 802,46 ( wykonanie 99,750%)

Największą część kosztów-stanowią wynagrodzenia -  131 880,87 zł, co stanowi 55,94% 
ogółu kosztów. Wynagrodzenia osobowe -  46,04% kosztów oraz wynagrodzenia bezosobowe 
-  9,89 % kosztów, w tym umowy zlecenia -  18 330,00 zł (umowa zlecenia dla informatyka, 
instruktora bibliotecznego i bibliotekarza opracowującego zbiory biblioteczne oraz umowy 
zawierane w związku z obsługą Czytelni i Wypożyczalni, sprzątaniem pomieszczeń i
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porządkowaniem magazynów oraz pracami kancelaryjno- biurowymi), umowy o dzieło -  
4980,00 zł (w związlai przygotowaniem do druku wydawnictwa i opracowaniem graficznym, 
przygotowaniem dokumentacji dot. kontroli zarządczej oraz działalnością kulturalno - 
oświatową tj. umowy dla jurorów w konkursach oraz osób prowadzących spotkania autorskie, 
występy wokalne). .

W 2010 r. wydano znacznie mniej środków na wynagrodzenia osobowe niż zakładano w 
pierwotnym planie finansowym wg uchwały budżetowej, w związku z kilkumiesięcznym 
wakatem na stanowisku służby.. bibliotecznej • spowodowanym odejściem pracownika oraz. 
długotrwałymi (wielomiesięcznymi) zwolnieniami lekarskimi.

Świadczenia dla pracowników to kwota odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń 
Socjalnych-1,91 % ogółu kosztów.

Usługi — 29 544,49 zł (12,53% ogółu kosztów), w tym czynsz za wynajem lokalu -  
14 163,96 zł, malowanie gabinetu i bieżące naprawy -  2 853,23. zł, prowizje bankowe, badania 
lekarskie pracowników, usługi informatyczne.

. W pozycji materiały uwzględniono koszty zakupu artykułów biurowych,' środków 
czystości i wyposażenia, a także koszty prenumeraty czasopism -  8,44% Ogółu kosztów.

W pozostałych kosztach uwzględniono koszty związane z organizacją imprez kulturalno- 
oświatowych, usługi wydawnicze oraz delegacje służbowe -  2,10% ogółu kosztów.

W pozycji amortyzacja uwzględniono amortyzację od środków trwałych umarzanych 
stopniowo - 56,73 zł, od środków trwałych umarzanych jednorazowo - 10 727,76 zł oraz od 
zbiorów bibliotecznych. Zakupiono 4 zestawy komputerowe, z czego trzy zestawy zostały 
zamortyzowane całkowicie a trzeci podlega amortyzacji stopniowej stawką 30%. Koszt 
amortyzacji środków trwałych w 2010 roku to 10 784,49 zł, co stanowi 4,57% kosztów 
ogółem.

Zakup zbiorów bibliotecznych oraz wycenione dary książkowe to koszt wysokości 
13 089,25 zł (5,55 % ogółu kosztów).

Podział kosztów w 2010 roku przedstawia poniższy wykres:

Koszty - 2010 roku

o -in% 0  Wynagrodzenia

1.9'

0  Zbiory biblioteczne

0  Amortyzacja

społeczne

o Świedczenia dla pracowników

0  Materiały

0  Usługi

E Składki na ubezpieczenie

0  Pozostałe koszty

GŁ. KSIĘGOWA D Y B

Wioletta'Brzózka Re
m

Frączek
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j MUZEUM W ŁOWICZU 
99-400 Łowicz, Stary Rynek 5/7 
lei. 046/837-3928, fax 837-3663 
e-mail: muzeum_lo'wicz@poczta.oDet.pl 
- 5 - REGON; 75045283]

do Uchwały Nr . S k  
' , Zarządu Powiat

z dnia . 3 1 .. YYlOyTCJO,... .<

Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego 
Muzeum w Łowiczu za 2010 rok

Wyszczególnienie Plan na dzień 
01.01.2010 r.

Wykonanie na 
dzień

31.12.2010 r.

0//o
Wykonania

I. Przychody 1 747 861,00 1 743 071,07 99,7
1. Dotacja z Ministerstwa Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego

83 861,00 83 861,00 100,0

1.1. w ramach programu operacyjnego ’’Zakup 
wyposażenia do kaplicy barokowej Muzum w 
Łowiczu" .

34 221,00 . : 34 221,00 ■ .100,0

1.2. w ramach programu operacyjnego 
"Konserwacja wnętrz kościoła z Wysokienic" •

49 640,00 49640,00 100,0

2. Dotacja z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi

20 000,00 20 000,00 100,0

3. Starostwo Powiatowe w Łowiczu w ramach: 1 291 000,00 1 281 635,94 99,3
a) na bieżącą działalność 930 000,00 930 000,00 100,0
b) "Mecenat 2010" 300 000,00 300 000,00 100,0
c) w ramach programu operacyjnego 
"Konserwacja wnętrz kościoła z Wysokienic"

48 000,00 42 729,94 ' 89,0

d) w ramach programu operacyjnego "Zakup 
wyposażenia do kaplicy barokowej Muzum w 
Łowiczu"

13 000,00 8 906,00 68,5

3. Przychody ze sprzedaży usług własnych i 
innych na wydatki bieżące

353 000,00 357 574,13 101,3

n. Środki własne zgromadzone na funduszu 
środków obrotowych przeznaczone na inwestycje

115 476,00 94 783,49 82,1

1. Zakup wyposażenia do kaplicy barokowej 10 000,00 - 0,0
2. Wykonanie projektu instalacji elektrycznej 14.640,00 14 640,00 100,0
3. Wykonanie projketu instalacji C.O. oraz 
projektu architektoniczno - budowlanego 
remontu dachu i kominów na budynku Muzeum w 
Łowiczu

26 000,00 25 620,00 98,5

4. Ekspertyza mykologiczno - budowlana więzby 
dachowej

7 930,00 7930,00 100,0

5. Projekt oraz ekspertyzy dot. budowy toalet na 
Skansenie w Maurzycach

8 906,00 4 710,00 52,9

6. Projekt rozbudowy systemu włamania i 
napadu

5 000,00 4 880,00 97,6

7. Aktualizacja kosztorysów 1 000,00 244,00 24,4
8. Kosztorysy szacunkowe wyposażenia 
ekspozycji, biur administracji, magazynów oraz 
kosztorysy, szacunko - budowlane remontu klatki 
schodowej w skrzydle południowym, holu 
głównego i dziedzińca, pro,gramfunkcjonalno - 
użytkowy

20 000,00 14 780,49 73,9

mailto:wicz@poczta.oDet.pl


9. Program prac konserwatrskich dla kaplicy św. 13 500,00 13 500,00 100,0
Boromeusza w Muzeum, w Łowiczu
10. Studium wykonalności 8 500,00 8 479,00 99,8
I+II 1 863 337,00 1 837 854,56 98,6

1 Koszty działalności bieżącej 1 572 000,00 1 544 423,92 98,2
. 1.1 Wynagrodzenia, w tym: 877 000,00 871 167,99 99,3

- wynagrodzenia osobowe 852 000,00 847 007,99 99,4
- wynagrodzenia z umów zlecenia 25 000,00 24 160,00 96,6

1.2. Składki na ubezpieczenia społeczne i FP 147 000,00 • 146 097,85 99,4
1.3. Świadczenia dla pracowników 7 000,00 6 567,22 93,8
1.4. Odpisy na ZFŚS 34 000,00 . 33 530,88 98,6
1.5. Materiały 77 500,00 66 091,23 85,3
1.6. Usługi, w tym: 212 200,00 204 855,57 96,5

- remontowe 12 000,00 11 446,83 95,4
- telekomunikacyjne 10 000,00 9167,69 ' 91,7
- zużycie energii elektrycznej, cieplnej,'wody 143 000,00 140 026,21 97,9
- pozostałe usługi obce 47 200,00 44 214,84 93,7

1.7. Podatki i.opłaty 37 300,00 37 057,31 99,3
1.8. Amortyzacja 128 000,00 127 725,00 99,8
1.9. Pozostałe koszty 5 000,00 4 174,70 83,5
1.10. Koszty sprzedaży towarów 21 000,00 20 885,66 99,5
1.11. Pozostałe koszty operacyjne 19 000,00 19 678,74 103,6
1.12. Koszty finansowe 500,00 341,00 68,2
1.13. Koszty sprzedaży energii elektrycznej 6 500,00 6 250,77 96,2
2. Koszty w ramach proramów operacyjnych: 116 127,00 116 127,00 100,0
2.1. "Konserwacja wnętrz kościoła z Wysokienic" 73 000,00 73 000,00 100,0
2.2. "Zakup wyposażenia do kaplicy barokowej 43 127,00 43 127,00 100,0
Muzeum w Łowiczu"
3. Koszty inwestycyjne w ramach posiadanych 106 570,00 94 783,49 88,9
środków na funduszu środków obrotowych:
3.1. Wykonanie projektu instalacji elektrycznej 14 640,00 14 640,00 100,0
3.2. Wykonanie projektu instalacji C.O. oraz 26 000,00 25 620,00 98,5
projektu architektoniczno - budowlanego
remontu dachu i kominów na budynku Muzeum w
Łowiczu
3.3. Ekspertyza mykologiczno - budowlana 7 930,00 7 930,00 100,0
więźby dachowej
3.4. Projekt oraz ekspertyzy dot. budowy toalet 10 000,00 4 710,00 47,1
na Skansenie w Maurzycach
3.5. Projekt rozbudowy systemu włamania i 5 000,00 4 880,00 97,6
napadu
3.6. Aktualizacja kosztorysów 1 000,00 244,00 24,4



3.7. Kosztorysy szacunkowe wyposażenia 
ekspozycji, biur administracji, magazynów oraz 
kosztorysy szacunko - budowlane remontu klatki 
schodowej w skrzydle południowym, holu 
głównego i dziedzińca, program funkcjonalno - 
użytkowy

20 000,00 14 780,49 73,9

3,8: Program prac konserwatrskich dla kaplicy 
św. Boromeusza w Muzeum w Łowiczu

13 500,00 13 500,00 100,0

3.9. Studium wykonalności 8 500,00 ' ■ 8 479,00 99,8
4. Zakup eksponatów 43 000,00 45 115,00 104,9
III. Koszty 1 837 697,00 1 800 449,41 98,0
IV. Wynik finansowy (I+II)-III 25 640,00 37 405,15
V. Średnioroczna liczba zatrudnionych (w 
przeliczeniu na pełne etaty)

33 32

Informacja o należnościach
Wy szczegó lnienie Należności na dzień 31.12.2010 r.

Ogółem Wymagalne
I. Należności instytucji 547,72 -

II. Pozostałe 26 218,91 19 223,69
III. Zwrot z Urzędu Skarbowego 4 196,00 -

Ogółem 30 962,63 19 223,69

Informacja o zobowiązaniach
Wyszczególnienie Zobowiązania na dzień 31.12.2010 r.

Ogółem Wymagalne
I. Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług 35 073,90 0
II. Zobowiązania publicznoprawne 2 380,00 0
III. Zobowiązania wobec pracowników 18 627,97 0
IV. Zobowiązanie z tytułu ubzpieczeń 
społecznych i zdrowotnych

34 373,30

0
V. Pozostałe 5 577,77 0
VI. Rozliczenia międzyolaresowe 2 161,25 0
Ogółem 98 194,19 0

W Muzeum w 2010 roku zatrudnionych było średnio 33 osoby, w przeliczeniu na pełne etaty 32. 
Muzeum prowadzi działalność w zakresie upowszechniania kultury.

p.o. Głównego Księgowego 
i i .dyiuzęum w^oijyiczu /^YREKTOR 

MUZEUM W ŁOWICZU. S r . /£" • C*iC{3a?g-t&.£< ~ 
mgr Marzena. Kozanecka-Zwierz

\
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Analiza przychodów Muzeum za 2010 rok

Konto 700 - sprzedaż usług kulturalnych

1. ' Bilety wstępu do Muzeum 75 745,23.
2. Bilety wstępu do Skansenu w
Maurzycaeh ~ • . 37 435,54
3. Lekcje muzealne 13 212,00
4. Usługi przewodnickie 4 121,00
5. Zdjęcia ślubne 4 760,00

Konto 710 - Przychody ze sprzedaży energii 
elektrycznej

Konto 720 - Przychody ze sprzedaży folderów 
i katalogów

12 089,18 
179,00 

5,48

Konto 760 - pozostałe przychody operacyjne

1. Czynsze stałe 119 245,20
w tym:
a) Powiatowa Biblioteka
Publiczna 11 609,76
b) Restauracja "Pod Pelikanem" 62 163,96
c) Archiwum Państwowe 40 971,48
d) Karczma 4 500,00

16 150,00

6 400,00
4 300,00 
1 000,00 

600,00 
500,00

3 540,00

2. Wynajmy 
w tym:
a) Sali barokowej: 
na koncerty
na spotkania przewyborcze 
na uroczystości zaślubin 
na okolicznościowe spotkania
b) sal muzealnych:

Konto 750 - Przychody finansowe
w tym:
1. Odsetki bankowe od środków 
zgromadzonych na koncie 
bankowym
2. Bonifikata US
3. Bonifikata ZUS

165 273,77

6 250,77

28 182,56 

12 273,66

145 593,37

mailto:muzeuni_lowicz@poczta.onet.pl


na lekcje muzealne 1 020,00
na warsztaty sztuki ludowej 2 520,00
c) dziedzińca gospodarczego
Muzeum 1 050,00
d) terenu Muzeum i dziedzińca 1 500,00
e) terenu Skansenu w
Maurzycach ■ 3 660,00
na pokazy wesela łowickiego 1 100,00
na nagranie teledysku 1 000,00
na imprezy plenerowe 1450,00 ;<
pozostałe 110,00

3. Opłaty za fotografowanie 2 456,04
a) sesja zdjęciowa 120,00
b) bilety ża fotografowanie 2 336,04

4. Pozostałe przychody 7 742,13
w tym:
a) pomoc finansowa na
działalność kulturalną 1 300,00
b) za reklamę produktów
mleczarskich 1 500,00
c) usługi promocyjnę Miasta
Łowicza 4 000,00
d) za udostępnienie zdjęć do
publikacji 770,00
e) za wynajem pokoi gościnnych
na noclegi 172,13

Ogółem przychody 357 574,13

p.o. Głównego Księgowego 
Muzeum w Łowiczu

H ikśkid
/DYREKTOR 

MUZEUM W ŁOWICZUy' "ly
mgr Marzena Kozanecka-Zwierz
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Analiza kosztów Muzeum za 2010 rok

1. Wynagrodzenia
w tym: -
a) Wynagrodzenia osobowe . 847 007,99

' b) Umowy o dzieło 24 160,00

2. Składki na ubezpieczenia społeczne i 
Fundusz Pracy

3. Naliczenie na ZFŚS

4. Świadczenie na rzecz pracowników

5. Materiały
1) materiały biurowe 6 987,86
2) części zamienne 6 883,53
3) materiały budowlane 11 647,86
4) materiały
wystawiennicze,
czasopisma, książki 4 708,41
5) środki czystości 6 011,20
6) materiały gospodarcze 1 842,21
7) wyposażenie do
skansenu 6 039,94
8) materiały do wystaw 4 734,82
4) pozostałe 17 235,40

6. Usługi
w tym:
a) remontowe, konserwacyjne
b) telekomunikacyjne, pocztowe
c) zużycie energii elektrycznej
d) zużycie energii cieplnej
e) zużycie wody
f) pozostałe usługi obce 
w tym:

ścieki i wywóz kontenera 6 388,99
prowizje bankowe 1 552,30
szkolenia 3 360,00
usługi informatyczne,
prawnicze 8 637,63
usługi konserwatorskie 13 500,00
kominiarskie 724,68
abonament za
monitorowanie 3 033,00

11 446,83 
9 167,69 

42 573,26 
96 366,22 

1 086,73 
44 214,84

871 167,99

146 097,85 

33 530,88 

6 567,22 

66 091,23

204 855,57



pozostałe (konwój, ksero 
, badanie lekarskie,
transport, 7 018,24

7, Podatki i opłaty
a) składki PFRON ■ 29 749,00
b) opłata podatku od nieruchomości • - 5 192,00
c) opłata za dzierżawę 1 171,00
d) pozostałe 945,3.1

37 057,31

8. Amortyzacja 127 725,00

9, Podróże służbowe 2 425,30

10. Pozostałe koszty 1 749,40

11. Koszty w ramach programu operacyjnego "Konserwacja 
wnętrza kościoła z Wysokienic" 73 000,00

12. Koszty sprzedaży energii elektrycznej 6 250,77

13. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 20 885,66

14. Koszty finansowe 341,00

15. Pozostałe koszty operacyjne 19 678,74

16. Koszty w ramach programu operacyjnego "Zakup 
wyposażenia do kaplicy barokowej Muzeum w Łowiczu" 11 956,00

Ogółem koszty 1 629 379,92

p.o. Głównego Księgowego 
Muzeum w Łpwiczu

Monika SzĄchogłuchowicz

/ >IDYR£KTOR 
;4UZEUM W ŁOWICZU

Marzena Kozaneclca-Zwierz
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Należności Muzeum na dzień 31.12.2010 r. 
wynikające z niezapłaconych faktur:'

Kwota Termin
uregulowania
należności

1) Faktura VATNr 1598 z dnia 01.09.2010 r. za 
wynajem piwnic IV skrzydła przez p. E. Śmiela

6 320,00
10.01.2011 r.

2) Faktura VATNr 1612 z dnia 01.10.2010 r. izą 
wynajem piwnic IV slcrzydła ńrzezn. E. Smiela

6 320,00
19.01.20i 1 r.

3) Faktura VATNr 1621 z dnia 02.11.2010 r. za 
wynajempiwnic IV skrzydła przez p. E. Śmiela

6 320,00
19.01.2.011 r. .

4) Faktura VAT Nr 1632 z dnia 01.I2.2Ó10 r. za 
wynajempiwnic IV skrzydła przez p. E. Śmiela

6 320,00

5) Faktura VAT Nr 1618 z dnia 30.10.2010 r. za 
energię elektryczną - piwnice IV skrzydła p. E. 
Śmiela

' 122,55

10.01.2011 r,
6) Faktura VATNr 1629 z dnia 30.11.2010 r. za 
energię elektryczną - piwnice IV skrzydła p. E. 
Śmiela

141,14

10.01.2011 r.
7) Faktura VAT Nr 1636 z dnia 31.12.2010 r. za 
energię elektryczną - piwnice IV skrzydła p. E. 
Śmiela

109,03

10.01.2011 r.
8) Nota odsetkowa Nr 1/2010 - p. E. Śmiela 566,19
9) Faktura VAT Nr 1634 z dnia 31.12.2010 r. za 
energię elektryczną - Archiwum Państowe m. st. 
Warszawy

127,10

18.01.2011 r.
10) Faktura VATNr 1635 z dnia 31.12.2010 r. za 
energię elektryczną - Powiatowa Biblioteka 
Publiczna w Łowiczu

310,82

11.01.2011 r.
11) Faktura VATNr 1633 z dnia 31.12.2010 r. za 
wynjem karczmy p. J. Lato szewski

109,80
11.01.2011 r.

12) Urząd Skarbowy zwrot podatku VAT 4 196,00
Razem 30 962,63

Pozostałe faktury wystawione dla Restauracji „Pod pelikanem” za 
wynajem pomieszczeń i zużytą energię nie zostały uregulowane.

p.o. Głównego Księgowego 
f/juzeum w Łowiczu

Monika Szachoąłuchowicz

. / '̂DYREKTOR
MU^UM w  ŁOWICZU- "Y fCS <- (0.2 ¿¿?j. z j£V ¿2-1 ■ '"s

mgr Marzena Kozanecka-Zwierz
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Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług na dzień 
31.12.2010 r. :

Kwota

Termin
uregulowania

zobowiązań
1. Zakład Projektowo - Wykonawczy „Budowa” -  
zabezpieczenie wykonania robót budowlanych 3 402,26
2."Konserwacja zabytków Sabina Szkodlarska" 
Zabierzów zabezpieczenie wykonania usługi 1 125,51
3. "Project Menegement Intertecno" - zabezpieczenie 
wykonania usługi 1 050,00
4. za usługi telekomunikacyjne 635,76 24.01.2011 r.
5. za wodę zużytą na Skansenie w Maurzyćach 158,36 24.01.2011 r.
6. za zużytą wodę oraz ścieki w Muzeum w Łowiczu 230,66 24.01.2011 r.
7. za energie elektryczną zużytą na terenie Muzeum w 
Łowiczu 3 840,68 11.01.2011 r.
8. za energie elektryczną zużytą na terenie Skansenu 
w Maurzycach 1 720,20 11.01.2011 r.
9. za wynajem kontenera i wywóz nieczysości 450,01 11.01.2011 r.
10. za materiały elektryczne 441,51 10.01.2011 r.
11. za farbę 1 082,89 10.01.2011 r.
12. za folię bąbelkową 1 078,48 10.01.2011 r.
13. za energię cieplną 20 654,50 07.01.2011 r.
14. za ubrania robocze 2 932,13 07.01.2011 r.
15. za grafikę na szkle 51,85 04.01.2011 r.
16. za środki czystości 911,76 04.01.2011 r.
17. za płyty CD, DVD, papier xero 885,11 04.01.2011 r.
7. Zobowiązania publiczno-prawne
a. składki PFRON 2 380,00 19.01.2011 r.
b. naliczenie składek ZUS 34 373,30 14.01.2011 r.
8. Zobowiązania wobec pracowników (wypłata 
wynagrodzeń wartowników za m-c grudzień na dzień 
07.01.201 Orf) 18 627,97 07.01.2011 r.
9. Rozliczenie międzyokresowe kosztów 2 161,25

Razem 98 194,19

p.o. Głównego Księgo 
j, | Rtizeum wLô vicz

Monika Szac^ogłuc)

/ ^ dytosktor 
m uzeum  W ŁOWICZU

'• ¿■¿»Trźg. ¿ / - \ y
mgr Marzena Kozanecka-Zwierz

o b w ic ia

Janusz Michalak
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