
Informacja 
o przebiegu wykonania planu finansowego 

 Gminnego Ośrodka Kultury w I półroczu 2010 roku 
 
 
 

Gminny Ośrodek Kultury w Krzykosach finansowany jest z budżetu gminy. 
Ponadto Ośrodek wypracowuje dochody własne. 
Na 2010r. zaplanowane zostały dochody z tytułu dotacji  podmiotowej na 
zadania bieżące w wysokości 178.200,00 zł, dochody z tytułu dotacji na 
dofinansowanie kosztów inwestycji w wysokości 270.408,48 zł, pożyczka na 
realizację inwestycji  w wysokości 399.588,00 zł oraz dochody własne z biletów 
wstępu i wynajmu sprzętu w wysokości 30.000,00 zł.  

Wydatki bieżące na 2010r. zaplanowano w wysokości 208.200,00zł. Wydatki 
inwestycyjne zaplanowano w wysokości 669.996,48 zł.  

Przychody z dotacji podmiotowej na zadania bieżące w I półroczu 2010r. 
zostały zrealizowane w 58,2%. Otrzymana dotacja z budżetu gminy wynosi 
103.711,39zł. Natomiast dochody własne zostały zrealizowane w 29,16% w 
stosunku do planu. Uzyskano dochody własne w kwocie 8.746,75zł z tytułu 
wynajmu sprzętu nagłaśniającego i wyposażenia na występy plenerowe, a także 
za bilety wstępu na występy zespołów folklorystycznych.  

Przychody z tytułu dotacji  inwestycyjnej i pożyczki zostaną zrealizowane w II 
półroczu bieżącego roku. 
 
Wydatki bieżące w okresie sprawozdawczym wykonano na kwotę 115.733,10 
zł, tj. 55,59%. planu. W tym: 
- wydatki sfinansowane dotacją podmiotową z budżetu j.s.t. 103.711,39 zł, 
- wydatki sfinansowane ze środków własnych                          12.021,71 zł. 
 
W Gminnym Ośrodku Kultury zatrudnione na umowę o pracę są 3 osoby na 
2,25 etatu (instruktor 1/4etatu). Zatrudnienie 1 osoby jest współfinansowane 
przez Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. Ponadto instruktorzy 
zatrudnieni są w zależności od potrzeb w ramach umowy o dzieło lub umowy 
zlecenia. 
Zakupy materiałów dotyczą głównie materiałów plastycznych, dekoracyjnych, a 
także napraw związanych z poszczególnymi imprezami kulturalnymi takimi jak 
Festiwal Piosenki Przedszkolaków, Dzień Strażaka, „Wieś się bawi”, „VIII 
Wielkopolskie Spotkanie Kapel Podwórkowych”. 
 



W I półroczu 2010r. rozpoczęto realizację inwestycji pn. „Modernizacja sali 
wiejskiej w Garbach”. Inwestycja realizowana jest z udziałem środków unijnych 
w ramach programu „Odnowa i rozwój wsi”. Zakończenie inwestycji planowane 
jest na wrzesień br. 
Wydatki inwestycyjne zrealizowano na kwotę 7.094 zł ze środków własnych. 
 
Realizację przychodów i wydatków przedstawia poniższa tabela. 
 

treść plan wykonanie 
Stan środków na początku roku 217,67 10 796,57 
dotacja z budżetu gminy 178 200,00 103 711,39 
dochody własne 30 000,00 8 746,75 
Razem dochody bieżące 208 417,67 123 254,71 
dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji 270 408,48 0,00  
pożyczka na realizację inwestycji 399 588,00 0,00  
Razem dochody inwestycyjne 669 996,48 0,00  
RAZEM DOCHODY 878 414,15 123 254,71 
Wynagrodzenia osobowe pracowników 69 600,00 34 437,54 
Składki na ubezpieczenia społeczne 12 600,00 6 218,49 
Składki na Fundusz Pracy 1 690,00 834,00 
Wynagrodzenia bezosobowe 65 300,00 32 626,09 
Zakup materiałów i wyposażenia 14 130,00 13 317,79 
Zakup energii 9 200,00 4 622,38 
Zakup usług remontowych 2 000,00 918,28 
Zakup usług zdrowotnych 100,00 50,00 
Zakup usług pozostałych 18 000,00 15 584,74 
Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 000,00 64,78 
Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii komórkowej 3 200,00 1 681,55 

Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej 1 000,00 286,82 

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 
służby cywilnej 500,00 220,00 
Podróże służbowe krajowe 3 000,00 1 342,60 
Różne opłaty i składki 2 400,00 499,00 

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 780,00 1 768,23 

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu 
drukarskiego 200,00 34,77 
Zakup akcesoriów komputerowych 2 500,00 1 226,04 
Razem wydatki bieżące 208 200,00 115 733,10 
Wydatki inwestycyjne 669 996,48 7 094,00 
Razem wydatki majątkowe 669 996,48 7 094,00 
RAZEM WYDATKI 878 196,48 122 827,10 

Stan środków obrotowych na koniec okresu 
sprawozdawczego 217,67 427,61 

 
 
 
 
 



Na dzień 30.06.2010r. nie wystąpiły należności wymagalne i niewymagalne. 
Zobowiązania niewymagalne wyniosły 2.751,67 zł i wynikają z faktur, których 
termin płatności jeszcze nie upłynął (146,00), składek ZUS (2.264,67) oraz 
zaliczki na podatek dochodowy od wypłaconych wynagrodzeń (341,00). 
Zobowiązania wymagalne na koniec I półrocza nie wystąpiły. 
 
Wydatki dokonywane były w sposób oszczędny i racjonalny, a realizacja planu 
finansowego przebiegała prawidłowo. 
 
Krzykosy 30 lipca 2010r. 
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