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Sprawozdanie  z przebiegu wykonania planu finansowego 

samorządowej instytucji kultury w 2017 roku 

Gminny Ośrodek Kultury  

   

   

 

 

 Na 2017 rok zaplanowane zostały dochody z tyt. dotacji podmiotowej na 

zadania bieżące w wysokości  298 700,00 zł. oraz przychody własne w 

wysokości 60 000 zł (pochodzące głównie z wpływów za bilety wstępu i 

wynajem sprzętu).  

 

W trakcie roku  dokonano zmian w planie  dochodów i wydatków.  Ostatecznie 

zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji podmiotowej z budżetu gminy o 

kwotę 8,000,00 zł do wysokości 306 700,00zł, oraz przyznano dotacje celową –

w wysokości 24 300,00 zł na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji 

polegającej na zakupie lub budowie sceny plenerowej i utwardzenie terenu przy 

GOK w Krzykosach. Plan przychodów własnych zwiększono do kwoty 

 106 500,00zł. 

 

 

W wysokości odpowiadającej planowi przychodów zaplanowano wydatki i 

rozchody  na 2017 rok.  

 

Plan oraz realizację przychodów i wydatków przedstawia poniższa tabela. 

Treść Plan Wykonanie 
%                 

wykonania 

Stan środków na początku roku 990,00 1076,68 
 

 dotacja na wydatki bieżące  z budżetu gminy 306 700,00 306 700,00 100% 

Dotacja celowa 24 300,00  23 300,00 100% 

dochody własne - § 083 wpływy z usług 106 500,00 106 277,50 99,79% 

Przychody finansowe 
 

1,32 
 

    
RAZEM PRZYCHODY BIEŻĄCE i majątkowe 437 500,00 436 278,82 99,95 

Wydatki osobowe pracowników 89 858,48 88 557,48 98,55% 

Składki na ubezpieczenia społeczne 21 300,00 20 247,86 
95,06% 

Składki na Fudusz Pracy 2 190,00 2 182,87 99,68% 

Wynagrodzenia bezosobowe 92 700,00 92 651,00 99,95% 

Zakup materiałów i wyposażenia 50 400,00 50 336,58 99,88% 

Zakup energii  20 550,00 20 530,73 99,91% 

Zakup usług remontowych 6610,00 6 602,03 99,88% 

Zakup usług zdrowotnych 
   Zakup usług pozostałych 82 045,00 82 034,85 99,99% 

Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych 3450,00 3 405,21 98,71% 
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45,28Szkolenia pracowników niebędących członkami 
korpusu służby cywilnej 270,00 270,00 100% 

Podróże służbowe 100,00 91,20 91,20% 

Różne opłaty i składki 1 960,00 1 960,00 100% 

Podatek od nieruchomości 13 786,00 13 786,00 100% 

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2668,00 2668,00 100% 

inwestycja 39 612,52 38 612,52 97,48% 

RAZEM KOSZTY  427 500,00 423 936,33 99,17% 

Rozchody- spłata pożyczki 10 000,00 10 000,00 
 Środki przekazane innym podmiotom 

   Stan należności 
   Stan zobowiązań 
 

4 817,07 
 Stan środków obrotowych na koniec okresu 

sprawozdawczego 990,00 4419,17 
  

  

PRZYCHODY 

 

Przychody w 2017r. zostały zrealizowane w 99,93%. Otrzymana dotacja bieżąca 

z budżetu gminy wyniosła 306 700,00.dotacja na inwestycje 24 300,00 zł 

Uzyskano dochody własne  w wys. 106 278,82tj. 99,79% w stosunku do 

planowanych, w tym: 

- za wynajem Sali, sprzętu, terenu             57 698,00zł 

- bilety wstępu na imprezy kulturalne 24 940,00zł 

- zajęcia taneczne, artystyczne               2 595,00zł 

- darowizna                                       9 323,50zł 

- występy artystyczne                                    11 721,00zł 

- pozostałe odsetki bankowe                                  1,32zł 

 

 

WYDATKI   i  ROZCHODY 

 

- wydatki sfinansowane dotacją podmiotową z budżetu JST   306 700zł 

- wydatki na cele statutowe ze środków własnych 48 787,01zł 

-wydatki na inwestycje razem 38 612,52 zł z tego 23 300 ,00zł sfinansowane 

dotacją celową oraz  15 312,52zł wydano ze środków własnych 

- wydatki dotyczące imprez o charakterze rekreacyjno-sportowym sfinansowane     

ze środków własnych       29 836,80 zł 

 

Poza wydatkami przeznaczonymi na utrzymanie ośrodka i wydatkami 

pochodnymi,  pozostałą część kosztów stanowiła organizacja imprez tj.: 
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I. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 

Wydatki obejmują wynagrodzenia osobowe, składki ZUS , FP, oraz odpisy na 

ZFŚS. Na  wynagrodzenia osobowe zaplanowano 113 348,48 ,00 zł , na ZFŚS 

zaplanowano 2 668,00 zł, .      

Wydatkowano na wynagrodzenia ZUS i FP    110 988,21 zł tj. 98,56% planu. 

Dokonano  też ustawowego odpisu na ZFŚŚ w wysokości 2 668,00zł. 

Natomiast na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano 92 700,0 zł a 

wydatkowano 92 651,- tj. 99,95% planu. Wynagrodzenia bezosobowe  dotyczą 

umów zlecenia oraz umowy o dzieło, w zależności od potrzeb (organizacja 

imprez, instruktorzy) oraz w tym opłacone ze środków własnych (obsługa 

boiska) 

. 

 

II. Materiały i wyposażenie: 

Na zakup materiałów zaplanowano 50 400,00zł wydano kwotę 50 336,58 zł 

tj.99,98%  planu w tym:  

- apteczka   188,00zł 

- paliwo  (samochód ,kosiarka) 7268,61 zł  
- wyposaż,  aparat fotogr. pokrowce na kolumny, agregat     14120,97 zł   

- mat na Zaj artyst. plastyczne, plakaty  2488,87 zł  

- nagrody, dyplomy, kwiaty, statuetki, puchary i gadżety   7333,06 zł  

- materiały biurowe  1463,66zł 

- części do samochodu     99,80 zł 

- materiały do bież. utrzymania porządku   1072,10 zł 

- art. spożywcze (organizacja imprez) 681,44   zł           

-środki czystości   1471,35zł  

- materiały do remontu WDK- Garby i( drobne mat  bud. Sceny) 7445,54zł  

- plandeka na scenę  2312,40 

- kwiaty                 920,60  

- piłki na boisko          235,56 zł 

-zakupy na dożynki gminne  2003,09zł 

- mat do dekoracji  821,08 

-mat na organ.” Dinozaury”  410,45 

III Zakup usług pozostałych:   

 

Na usługi pozostałe zaplanowano kwotę  82 045,00 zł , wydatkowano 

 82 034,85zł tj. 99,99%  

W tym: 
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-Opłaty bankowe podpis elekt  3339,58 

-abon. RTV 75,60 

-samochód   naprawy obsługa  2826,94 

-biurowe 451,10 

-Dzierżawa 1082,40 

-Zaiks 2137,42  

-przeglądy ( klimat, kocioł ,konserw.) 2048,45 

-domena 179,31 

-wywóz nieczystości w tym ZYS 4874,48  

-znaczki 305,40 

-opr muz teatrzyki 3380,50 

-catering 9573,00 

-płyty5603,00 

-kabarety 9185,00 

-ochrona3301,32 

-zamek dmuchany 950,00 

- promocje 1327,66 

-oprawa muz teatrzyki  13845 

-usługi koparka ,kosiarka 1109,70 

-Transport –przewóz osób 5293,50 

-WC –wynajem  923,40 

-wynajem podestów 880,00 

-wyposażenie –szafa ławki parkowe   5 156,65 

-organizacja dożynek 4175,44 

 

-Usługi remontowe zaplanowano 6 610,00zł , wydatkowano 6602,03 zł  

tj. 100,00%.Głównie wydatki na WDK w Garbach malowanie Sali wymiana 

instalacji elektrycznej oraz drobne naprawy sprzętu. 

 

Ponadto za energię, gaz i wodę zapłacono 20 550,00 zł, 20530,73 na usługi 

telefoniczne oraz dostęp do sieci Internet wydatkowano, 3405,21 na szkolenia 

pracowników wydano 270,00zł, na podróże służbowe 91,20zł.   

Zapłacono podatek od nieruchomości w wysokości 13 786,00zł (kompleks boisk 

sportowych). 

-wydatki inwestycyjne wyniosły razem  kwotę 38612,52 zł tj. budowa wiaty-

amfiteatr 15 000,00 zł(dotacja celowa) ,utwardzenie terenu przy GOK Krzykosy 

8300,00zł –(dotacja celowa) 

 Oraz ze środków własnych budowa –podłoga sceny za 5 842,50 zł oraz montaż 

klimatyzacji za 5 288,02 zł  w WOK Garby zakup kserokopiarki 4 182,00 zł 

 

 

III. ROZCHODY: 
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Dokonano spłaty pożyczki w wys. 10.000,00 zł otrzymanej z budżetu gminy w 

2016 r.  

 

Na dzień 31 grudnia 2017r nie występują należności wymagalne oraz 

niewymagalne. Zobowiązania wymagalne nie występują, natomiast  

zobowiązania niewymagalne wynoszą 4817,07 zł i wynikają z faktur  których 

termin płatności jeszcze nie upłynął. 

 

Wydatki były dokonywane w sposób oszczędny i racjonalny, a realizacja planu 

finansowego przebiegała prawidłowo. 

 

 

 

            Dyrektor 

        Gminnego Ośrodka Kultury 

         w Krzykosach 

 

        (-) Ryszard Włodarczyk 

 

Krzykosy dnia 26-02-2018  

 

 

 


