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Sprawozdanie  z przebiegu wykonania planu finansowego 

samorządowej instytucji kultury w I półroczu 2020 roku 

Gminny Ośrodek Kultury 

 

Gminny Ośrodek Kultury w Krzykosach finansowany jest z budżetu gminy. Ponadto 

jednostka wypracowuje dochody własne. 

Na 2020 rok zaplanowane zostały dochody z tytułu dotacji podmiotowej na zadania 

bieżące w wysokości  420 000,00 zł. oraz przychody własne w wysokości 80 000,00 zł 

(pochodzące głównie z wpływów za bilety wstępu i wynajem sprzętu oraz sali).  

W wysokości odpowiadającej planowi przychodów zaplanowano wydatki i rozchody  

na 2020 rok.  

 

Plan oraz realizację przychodów i wydatków przedstawia poniższa tabela. 

Treść Plan Wykonanie 
%                 

wykonania 

Stan środków na początku roku 95,95 95,95 
 dotacja na wydatki bieżące  z budżetu gminy 420 000,00 190 000,00 46% 

Dotacja celowa 0,00 0 00 
 dochody własne - § 083 wpływy z usług 80 000,00 48 421,00 61% 

Przychody finansowe 0,00 0,44 
 

RAZEM PRZYCHODY BIEŻĄCE w 2020 r.        500 000,00 238 421,44 48% 

Razem Środki  500 095,95 238 517,39 48% 

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 507,95 337,55 66% 

Wydatki osobowe pracowników 140 000,00 64 328,85 45% 

Składki na ubezpieczenia społeczne               43 200,00 7 270,62 
16% 

Składki na Fundusz Pracy 5 900,00 774,13 13% 

Wynagrodzenia bezosobowe             100 000,00 37 322,42 37% 

Zakup materiałów i wyposażenia 48 000,00 
             

37 786,09 79% 

Zakup energii 30 000,00 16 008,40 53% 

Zakup usług remontowych 15 000,00 7 011,10 47% 

Zakup usług zdrowotnych 500,00 71,00 14% 

Zakup usług pozostałych 92 000,00           50 236,98 54% 

Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych 3 500,00 
               

1 256,65 36% 

Szkolenia pracowników 1 000,00 0,00 0% 

Podróże służbowe 500,00 0,00 0% 

Różne opłaty i składki 2 500,00 0,00                0% 

Podatek od nieruchomości 14 000,00 7 041,00     50% 

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 488,00 
               

2 616,00 75% 

RAZEM KOSZTY  500 095,95 232 060 79 47% 

Rozchody- zwrot dotacji  celowej z ub. roku 0 0 
 Środki przekazane do UG  0 0 

 Stan należności 0 0 
 Stan zobowiązań 0 0 
 Stan środków obrotowych na koniec okresu 

sprawozdawczego 0,00 6 456,60 
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PRZYCHODY 

 

Przychody w pierwszym półroczu 2020r. zostały zrealizowane w 48%. Otrzymana 

dotacja bieżąca z budżetu gminy wyniosła 190 000,00 zł tj. 46 % planu. Uzyskano 

dochody własne  w wys. 48 421,00zł  tj.61% planu  oraz odsetki z banku które 

wyniosły 0,44 zł . 

Dochody- wyszczególnienie : 

- wynajem Sali                                            18 068,00 zł 

- bilety wstępu na imprezy kulturalne      21 835,00 zł 

- zajęcia taneczne, artystyczne                  1 350,00 zł 

- organizacja zajęć z dziećmi- środki z „LEADER ZIELONEJ 

WIELKOPOLSKI-                                       5 058,00   zł 

- występy artystyczne, organizacja imprez      2 110,00 zł 

- odsetki bankowe                                             0,44 zł 

   

 

 

 

 

WYDATKI   i  ROZCHODY 

Wydatki w I półroczu 2020 r wykonane zostały w 47 %, wyniosły 232 060,79 zł: 

- wydatki sfinansowane dotacją podmiotową z budżetu JST  to kwota 190 000,00zł, 

- wydatki sfinansowane  ze środków własnych  wyniosły     42 060,79 zł. 

 

 

I. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 

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

Na  wynagrodzenia osobowe zaplanowano 140 000,00 zł na ZUS i FP  

49 100,00zł  na ZFŚS zaplanowano 3 488,00 zł .      

Wydatkowano na wynagrodzenia, ZUS i FP  72 373,60 zł tj. 39% planu. Dokonano  

też ustawowego odpisu na ZFŚŚ w wysokości 2 616,00zł tj. 75% planu. 

Na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano 100 000,00zł a wydatkowano 

37 322,42zł co stanowi 37% planu. Wynagrodzenia bezosobowe  dotyczą umów 

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

instruktorzy) oraz w tym opłacone ze środków własnych (obsługa boiska). 

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wyniosły 337,55 zł – 66 % planu       

(odzie ochronna dla pracownika). 
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II. Materiały i wyposażenie: 

 

Na zakup materiałów zaplanowano 48 000,00 zł wydano kwotę 37 786,09 zł tj.79%  

planu w tym:  

 

- materiały do remontów bieżących         8 840,96 zł 

- paliwo  (samochód ,kosiarka ,agregat)   4078,08 zł  

- wyposażenie  (jednostka stacjonarna PC, projektor laserowy, kosiarka elektryczna, 

kosa spalinowa myjka ciśnieniowa),             13 503,00 zł   

- mat na zajęcia plastyczne        213,66 zł  

- nagrody, dyplomy, kwiaty, gadżety(promocja)  4 063,55 zł  

- materiały biurowe i dekoracyjne  2 323,98 zł 

- środki czystości, materiały do bież. Utrzymania zieleni i porządku   1 389,50 zł 

-maseczki, rękawice ochronne, środki do dezynfekcji (COVID-19)    788,44 zł 

- produkty spożywcze na imprezy (Koncert kolęd,Dzień Kobiet,Finał Ferii)2 584,92 zł  

 

 

III Zakup usług pozostałych:   

 

Na usługi pozostałe zaplanowano kwotę  92 000,00 zł , wydatkowano 

50 236,98 zł tj. 54% planu. 

 

W tym: 

- Opłaty bankowe  780,00 zł 

- przeglądy: samochodu, kasy fiskalnej , kopiarki, kosiarki      1 532,00 zł 

- Dzierżawa boiska 590,40  zł 

- Zaiks      1353,49 zł 

- wywóz nieczystości w tym ZYS    3 983,00 zł 

- usługi pocztowe  311,80 zł                                             

 - usługi cateringowe         7 470,00                

- reklama – druk plakatów 398,54 zł                                          

- kabarety „Dzień Kobiet”       21 000 zł      

- usługi: mycie samochodu, minikoparką, podnośnikiem koszowym   1 477,40 zł    

- prace stolarskie w WOK Garby   1 346,85 zł 

- Transport –przewóz osób     756,00 zł         

- RODO   1 537,50                                           

- Gala                                         1 500,00 zł 

- występ podczas WOŚP w Sulęcinku 1 200,00 zł 

- występ podczas jubileuszu 60lecia pracy drygenta K. Trzeciaka z chórem Głos znad 

Warty                   2 000,00 zł 

- Finał ferii, animacje                  3 000,00 zł 
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Usługi remontowe zaplanowano kwocie 15 000,00zł , wydatkowano 7 011,10 zł tj. 

47%. Głównie wydatki to naprawa krzeseł w WOK w Garbach, naprawa piły 

spalinowej oraz naprawa i odgrzybianie klimatyzacji w WOK w Garbach 

Ponadto za energię, gaz i wodę zapłacono 16 008,40 zł, na usługi telefoniczne oraz 

dostęp do sieci Internet wydatkowano 1 256,65zł .   

Zapłacono podatek od nieruchomości w wysokości 7 041,00zł (kompleks boisk 

sportowych). Badania lekarskie pracowników kosztowały 71,00zł. 

 

 

PODSUMOWANIE  

 

 

Na dzień 30 czerwca  2020 r. nie występują należności wymagalne oraz 

niewymagalne. Zobowiązania wymagalne nie występują, natomiast  zobowiązania 

niewymagalne wynoszą 1 537,55 zł i wynikają z faktury, której termin płatności 

jeszcze nie upłynął. 

 

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

finansowego przebiegała prawidłowo. 

 

 

 

Krzykosy dnia 30-07-2020 


