
 

 





 



Urząd Miejski 

w Ozorkowie 

 

Sprawozdanie o środkach trwałych Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ozorkowie na dzień 31-12-2021 r. 

 

Lp. grupa Nazwa Wartość brutto Dotychczasowe  

umorzenie 

Wartość netto 

1 I Budynek 432.238,03 234.733,09 197.504,94 

2 

 

Prawo wieczystego 

użytkowania 

10.766,00 7.536,37 3.229,63 

3 IV Instalacja CO 20.618,00 20.618,00 0,00 

  Razem 463.622,03 262.887,46 200.734,57 

Ozorków, dnia 30 marca 2022 r.               

Sporządził:                                                                                                                                                                                                                                                                Kierownik jednostki: 

          



 

 

Załącznik 3 

Zobowiązania na dzień 31.12.2021 r. 

 

W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Ozorkowie na dzień 31.12.2021 r. wystąpiły następujące zobowiązania: 

- zobowiązania wobec Urzędu Miejskiego - 1262,86 zł 

- zobowiązania wobec OPK - 22,40 zł 

- zobowiązania wobec US - 4.00 zł 

- pozostałe zobowiązania - 2.116,39 zł 

-------------------  

3.405,65 zł. 

 



 

Załącznik 4 
Pieczątka jednostki  

 

WYKAZ DOTYCZĄCY WZAJEMNYCH NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ POMIĘDZY JEDNOSTKAMI  

OBJĘTYMI KONSOLIDACJĄ  

L.p.  

Nazwa i adres  

jednostki wobec  

której wykazywane są 
wzajemne rozrachunki 

Miejska Biblioteka Publiczna w Ozorkowie 

Uwagi 2) 
NALEŻNOŚCI ZOBOWIĄZANIA  

Kwota (w PLN)  wykazane w  

pozycji bi1ansowej  

Kwota (w PLN)  wykazane w  

pozycji bi1ansowej  

1 Urząd Miejski  

 

 1261,26 B/III/1A 1 Z tytułu dostaw i 

usług 

2 OPK   22,40 B/III/1A 1 Z tytułu dostaw i 

usług 

Ozorków, dnia 10 maja 2022 r.               

Sporządził:                                                                                                                                                                                                                                                                    Kierownik jednostki: 

            
  



 

Informacja dodatkowa 

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ozorkowie 

 

1. Stosowane metody wyceny: 

Na dzień 31.12.2021 r. wyceniono w instytucji następująco: 

- środki trwałe -w/g cen nabycia pomniejszone o odpisy amortyzacyjne (umorzenia) 

- należności i zobowiązania w kwocie wymagającej zapłaty 

- środki pieniężne w/g wartości nominalnej 

-odpisy amortyzacyjne dokonywane są metodą liniową 

- w MBP prowadzony jest rachunek zysków i start – wariant porównawczy 

- przychody ze sprzedaży usług przyjęto do rachunku zysków i strat w wartości faktycznie otrzymanej. 

 

2. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych zawiera załącznik w/g wartości brutto składników 

majątku trwałego. 



3. Informacja o wielkości i zmianach funduszów: 

Stan funduszu na dzień 01.01.2021 r. 207.395,80 

Pokrycie straty za rok 2021 13.864,25 

Stan Funduszu na dzień 31.12.2021 r. 193.531,55 

 

4. W 2021 roku w MBP wystąpiła strata w kwocie 13.864,25 zł. 

 

5. Stan rezerw na dzień 31.12.2021 r. wynosi 0,00 zł. 

 

6. Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2021 r. dotyczą miesiąca grudnia (załącznik nr 3) 

 

7. Zobowiązania wymagalne nie występują 

 

8. Należności wymagalne nie występują 

 



9. Rozliczenie międzyokresowe na dzień 31.12.2021 r. wynosi 3.230,43 zł. 

 

10.W 2021 r. MBP nie dokonała nieplanowanych odpisów amortyzacyjnych. 

 

11. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem od osób prawnych od wyniku finansowego 

brutto: 

- przychody ogółem 439.748,16 

- koszty uzyskania przychodu 21.118,35 

- dochód 418.629,81 

- przychody wolne od podatku 7.248,16 

- podstawa opodatkowania 0,00 

 

12. Koszty w układzie rodzajowym wykazano w rachunku zysków i strat wariant porównawczy. 

 

13. MBP nie obowiązuje sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych. 

 



14. W roku 2021 przeciętne zatrudnienie na etatach w grupach zawodowych kształtowało się następująco: 

- pracownicy merytoryczni 6.00 etatów 

- pracownicy administracji 0,50 etatu 

 

ogółem: 6.50 etatu  

 

Ozorków, dnia 10 maja 2022 r.               

Sporządził:                                                                                                                                                                                                                                                             Kierownik jednostki: 

            
  

 


