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Informacja  
o przebiegu wykonania planu finansowego 

samorządowej instytucji kultury w  I półroczu 2014 roku 
Gminny Ośrodek Kultury w Krzykosach 

   
 
 
Gminny Ośrodek Kultury w Krzykosach finansowany jest z budżetu gminy. Ponadto 
jednostka wypracowuje dochody własne. Na 2014 rok zaplanowane zostały dochody z tyt. 
dotacji podmiotowej na zadania bieżące w wysokości 230.500,00 zł oraz przychody własne w 
wysokości 60.000,00zł (pochodzące głównie z wpływów za bilety wstępu i wynajem sprzętu). 
Ponadto zaplanowano po stronie przychodów wpływ z tytułu dotacji rozwojowej ze środków 
UE w wys. 6.470,08zł (refundacja wydatków poniesionych z tytułu projektów realizowanych 
z udziałem środków pochodzących z UE w 2013r.). 
 
W trakcie półrocza dokonano zmian w planie  dochodów i wydatków.  Zmniejszono plan 
dochodów z tytułu dotacji podmiotowej z budżetu gminy do kwoty 208.948,00zł. 
Wprowadzono plan dochodów z tytułu dotacji inwestycyjnej z budżetu gminy w wysokości 
21.552,00zł na zakup sprzętu nagłaśniającego. 
Ponadto po podpisaniu stosownych umów z Urzędem Marszałkowskim w Poznaniu 
zwiększono plan dochodów z tytułu wpływu dotacji rozwojowej ze środków pochodzących z 
UE w wysokości 45.861,48 zł , które stanowić będą refundację wydatków poniesionych z 
tytułu realizacji projektów pn.: 
- Podwórkowe muzykowanie-  refundacja w wys.     10.873,92 zł 
- Jarmark tradycji-  refundacja w wys.       16.040,80 zł  
- Siła folkloru-  refundacja w wys.            4.929,20 zł  
- Zakup sprzętu nagłaśniającego- refundacja w wys. 14.017,56 zł  
 
 
W wysokości odpowiadającej planowi przychodów zaplanowano wydatki na 2014 rok.  
 
 
Plan oraz realizację przychodów i wydatków przedstawia poniższa tabela. 
 

Treść Plan Wykonanie 
%          

wykonania
Stan środków na początku roku 415,00 411,75 99,22%
Planowane i wykonane przychody 
dotacja na wydatki bieżące  z budżetu gminy 208 948,00 130 000,00 62,22%
dotacja inwestycyjna z budżetu gminy 21 552,00 21 552,00 100,00%
dochody własne - §083 wpływy z usług 60 000,00 36 560,52 60,93%
dotacja rozwojowa UE- refunadacjja wydatków  2013 6 470,08 6 470,08 100,00%
dotacja rozwojowa UE- refunadacjja wydatków  2014 45 861,48 0,00 0,00%

RAZEM PRZYCHODY bieżące i majątkowe 343 246,56 194 994,35 56,81%
Wynagrodzenia osobowe pracowników 54 600,00 27 280,71 49,96%
Składki na ubezpieczenia społeczne 11 150,00 5 550,71 49,78%
Składki na Fundusz Pracy 1 550,00 608,67 39,27%
Wynagrodzenia bezosobowe 72 800,00 38 238,30 52,53%
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Zakup materiałów i wyposażenia 44 000,00 25 750,10 58,52%
Zakup energii 17 000,00 8 156,40 47,98%
Zakup usług remontowych 3 000,00 2 849,50 94,98%
Zakup usług zdrowotnych 650,00 321,00 49,38%
Zakup usług pozostałych 101 801,25 56 258,46 55,26%
Zakup usług dostępu do sieci Internet 660,00 337,65 51,16%
Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii komórkowej 1 600,00 827,46 51,72%
Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej 950,00 470,59 49,54%

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 
służby cywilnej 1 030,00 820,00 79,61%
Podroże służbowe 20,00 0,00 0,00%
Różne opłaty i składki 1 300,00 736,00 56,62%

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 823,21 1 367,41 75,00%

Zakupy inwestycyjne 21 552,00 21 552,00 100,00%

RAZEM KOSZTY  335 486,46 191 124,96 56,97%

Rozchody- spłata pożyczki 3 980,10 0,00 0,00%
Środki przekazane innym podmiotom 0,00 0,00   
Stan należności 0,00 0,00   
Stan zobowiązań 0,00 4 096,79   

Stan środków obrotowych na koniec okresu 
sprawozdawczego 3 780,00 3 869,39   

 
 
 
PRZYCHODY 
 
Przychody w I półroczu 2014r. zostały zrealizowane w 56,81%. Otrzymana dotacja bieżąca z 
budżetu gminy wyniosła 130.000,00 zł. , natomiast dotacja inwestycyjna przekazana została 
w 100% tj. 21.552,00zł. Uzyskano dochody własne  w wys. 36.560,52 zł. tj. 60,93% w 
stosunku do planowanych, w tym: 

- za wynajem Sali, sprzętu, terenu            13.905,00zł 
- bilety wstępu na imprezy kulturalne    19.820,00zł 
- zajęcia taneczne          180,00zł 
- cele statutowe          180,00zł 
- występ zespołu      1.200,00 zł 
- pozostałe       1.275,52 zł 
 
Otrzymano dotację rozwojową ze środków pochodzących z budżetu UE w wys. 6.470,08 zł. 
jako refundacja wydatków poniesionych w 2013r. w związku z realizacją projektu pn. 
„Dożynki w Gminie Krzykosy”.  
Natomiast wpływ dotacji rozwojowej ze środków pochodzących z budżetu UE  w związku z 
realizacją programów w bieżącym roku planowany jest w II półroczu.   
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WYDATKI 
 
Wydatki w I półroczu zostały wykonane w 56,97%.  Na planowane  335.486,46 zł 
wydatkowano 191.124,96zł.  
W tym: 
- wydatki sfinansowane dotacją podmiotową z budżetu JST   130.000,00 zł, 
- wydatki sfinansowane dotacją inwestycyjną z budżetu JST    21.552,00 zł 
- wydatki sfinansowane ze środków własnych                           39.572,96 zł. 
 
Struktura wydatków przedstawia się następująco: 

 
I. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 
Wydatki obejmują wynagrodzenia osobowe, składki ZUS, wynagrodzenia bezosobowe oraz 
odpisy na ZFŚS. Na  wynagrodzenia osobowe z pochodnymi i ZFŚS zaplanowano 
69.123,21zł wydatkowano w I półroczu 34.807,50zł tj. 50,36% planu. Natomiast na 
wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano 72.800,00zł a wydatkowano 38.238,30zł (w tym: 
1.224,00zł w ramach projektu z udziałem środków pochodzących z UE) tj. 52,53% planu.  
Wynagrodzenia osobowe dotyczą umów o pracę, natomiast bezosobowe to Instruktorzy 
zatrudnieni w zależności od potrzeb w ramach umowy o dzieło lub umowy zlecenia. 
 
II. Materiały i wyposażenie: 
Na zakup materiałów zaplanowano kwotę 44.000,00zł, a wydatkowano 25.750,10zł tj. 
58,52% planu , w tym:  
- paliwo                2.935,60 zł 
- uzupełnienie sprzętu muzyczn.              1.630,32 zł 
- art. plastyczne, plakaty                 1.216,69 zł 
- artykuły krawieckie, tkaniny, obuwie dla zespołu            2.995,61 zł 
- nagrody książkowe, gadżety               1.979,34 zł 
- środki czystości            763,31 zł 
- materiały biurowe                 1.863,08 zł 
- węgiel               610,60 zł 
- materiały do remontu               5.740,11 zł 
- wyposażenie(czajnik, moskitiery, odkurzacz, nożyce)     2.866,50 zł 
- art. spożywcze (organizacja imprez)             1.440,32 zł 
- pozostałe           995,59 zł 
- materiały (realizacja programu  UE- pn. ”Siła folkloru”)     713,03 zł 
 
III. Zakup usług pozostałych: 
Na usługi pozostałe zaplanowano kwotę  101.801,25zł , wydatkowano 56.258,46zł tj. 
55,26%. W tym: 
- przewóz osób         1.560,60zł 
- działania animacyjne oraz oprawa muzyczna     5.000,00zł 
- usługi gastronomiczne                         10.151,00zł 
- honorarium dla artystów                                 19.248,00zł 
- prowizje i opłaty bankowe              628,00zł 
- wykonanie sufitu        3.100,00zł 
- sporządzenie instrukcji        2.091,00zł 
- zajęcia taneczne          3.521,00zł  
- przegląd budynków        1.014,75zł 
- eksploatacja systemu Home-banking           600,00zł 
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- ochrona imprez               649,44zł 
- usługi pocztowe                116,70zł 
- pozostałe (dzierżawa zbior, gazu,wywóz śmieci,reportaż Gala 2013)  3.574,21zł 
- „Siła folkloru- warsztaty taneczne” - realizacja programu UE-   5.003,76zł 

 
IV. Zakup usług remontowych: 

Na usługi remontowe zaplanowano 3.000,00zł , wydatkowano 2.849,50zł.  
 
Ponadto za energię, gaz i wodę zapłacono 8.156,40 zł, na usługi telefoniczne wydatkowano 
1.298,05zł.  Za dostęp do sieci Internet zapłacono 337,65zł, na szkolenia pracowników 
wydano 820,00zł. Na opłaty i składki wydatkowano 736,00zł. Natomiast na zakup usług 
zdrowotnych wydatkowano 321,00zł.  
 

V. Zakupy inwestycyjne: 
W ramach programu realizowanego z udziałem środków pochodzących z UE zakupiono 
sprzęt nagłaśniający za kwotę 21.552,00zł 
 
 
Na dzień 30.06.2014r. nie występują należności wymagalne i niewymagalne. Zobowiązania 
niewymagalne wynoszą  4.096,79zł i wynikają z faktur oraz pochodnych od wynagrodzeń 
należnych ZUS oraz  US, których termin płatności jeszcze nie upłynął. Zobowiązania 
wymagalne na koniec I półrocza nie wystąpiły. 
 
Wydatki dokonywane były w sposób oszczędny i racjonalny, a realizacja planu finansowego 
przebiegała prawidłowo. 
 
 
 

(-) DYREKTOR 
                  Gminnego Ośrodka Kultury 
             w Krzykosach 
 

Ryszard  Włodarczyk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Krzykosy 23 lipca 2014r. 
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Gminnego Ośrodka Kultury


	Informacja o przebiegu wykonania  planu finansowego I półrocze 2014
	GOK-plan finansowy 2014

