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Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego 

samorządowej instytucji kultury w 2021 roku 

Gminny Ośrodek Kultury 

 

Działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Krzykosach jest finansowany z budżetu 

gminy. Ponadto jednostka wypracowuje dochody własne. 

Na 2021 rok zaplanowane zostały dochody z tytułu dotacji podmiotowej na zadania 

bieżące w wysokości:  420 000,00 zł oraz dochody własne w wysokości: 117 664,00 zł 

(pochodzące głównie z wpływów za organizację imprez i wynajem sprzętu oraz sali).  

Na rok 2021 zaplanowano wydatki w wysokości odpowiadającej planowi dochodów.  

Plan oraz realizację dochodów i wydatków w roku 2021 przedstawia poniższa tabela. 

Treść Plan Wykonanie 
%                 

wykonania 

Stan środków na początku roku 16 121,45 16 121,45   

dotacja na wydatki bieżące  z budżetu gminy 420 000,00 420 000,00 100% 

Dotacja celowa 0,00 0 00 0% 

dochody własne - § 083 wpływy z usług 117 664,00 117 664,00 100% 

Przychody finansowe 0,00 0,00 0% 

RAZEM PRZYCHODY BIEŻĄCE w 2021 r. 537 664,00 537 664,00 100% 

Razem Środki  553 785,45 553 785,45 100% 

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 100,00 80,00 80% 

Wydatki osobowe pracowników 145 000,00 135 869,56 94% 

Składki na ubezpieczenia społeczne 30 000,00 27 909,99 93% 

Składki na Fundusz Pracy 3 000,00 2 981,33 99% 

Wynagrodzenia bezosobowe 100 000,00 88 508,76 89% 

Zakup materiałów i wyposażenia 80 000,00 77 286,16 97% 

Zakup energii 25 000,00 24 644,28 99% 

Zakup usług remontowych 10 000,00 9 071,29 91% 

Zakup usług zdrowotnych 100,00 71,00 71% 

Zakup usług pozostałych 115 160,45 109 540,99 95% 

Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych 2 500,00 2 306,65 92% 

Podróże służbowe 3 000,00 2 710,40 90% 

Różne opłaty i składki 5 000,00 4 834,35 97% 

Podatek od nieruchomości 15 000,00 14 172,00 94% 

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 550,00 3 550,00 100% 

szkolenia pracowników  1 000,00 200,00 20% 

 Wydatki inwestycyjne 15 375,00 15 375,00 100% 

RAZEM KOSZTY  553 785,45 519 111,76 94% 

Rozchody- zwrot dotacji  celowej z ub. roku 0,00 0,00   

Środki przekazane do UG  0,00 0,00   

Stan należności 0,00 2,00   

Stan zobowiązań 0,00 1 371,33   

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego 0,00 34 673,69   
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DOCHODY 

 

Dochody w roku 2021 zostały zrealizowane w 100%. Bieżąca dotacja otrzymana 

z budżetu gminy wyniosła: 420 000,00 zł. Ponadto uzyskano dochody własne  

w wysokości: 117 664,00 zł. 

Dochody - wyszczególnienie : 

- wynajem Sali                                                                      68 806,00 zł 

- zajęcia artystyczne dla dzieci                        3 895,00 zł 

- warsztaty taneczne, organizacja imprez                             39 560,00 zł 

- otrzymane darowizny                        5 403,00 zł 

 

 

WYDATKI  

   

 W roku 2021 wydatki wyniosły 519 111,76 zł  i zostały wykonane w 94 %: 

 

- wydatki sfinansowane dotacją podmiotową z budżetu JST wyniosły:  420 000,00 zł 

- wydatki sfinansowane  ze środków własnych  wyniosły :                       99 111,76 zł 

 

I. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. 

 

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

Na  wynagrodzenia osobowe zaplanowano  145 000,00 zł,  na ZUS i FP 33 000,00 zł  

oraz na ZFŚS zaplanowano 3 550,00 zł.      

Wydatkowano na wynagrodzenia:  ZUS i FP  166 760,88 zł tj. 94% planu. 

Dokonano   ustawowego odpisu na ZFŚŚ w wysokości:  3 550,00zł tj. 100% planu. 

Na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano: 100 000,00zł a wydatkowano: 88 508,76 

zł co stanowi 89% planu. 

Wynagrodzenia bezosobowe  dotyczą umów zlecenia oraz umów o dzieło w zależności 

od potrzeb (organizacja imprez, instruktorzy) w tym opłacone ze środków własnych 

(obsługa boiska). 

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń to kwota: 80,00 zł (zakup odzieży 

ochronnej dla pracownika). 

 

I. Materiały i wyposażenie: 

 

Na zakup materiałów zaplanowano: 80 000,00 zł  

Wydano kwotę 77 286,16 zł tj. 97%  planu w tym:  

 - materiały do remontów bieżących:                                                            6 040,56 zł 

- materiały do wykonania instalacji gazowej i podłączenia wody w WDK  

    Garby:                                                                                                        1 476,49 zł                                                                                                                                                                                 

- materiały do wymiany podłogi ( panele- mała sala WDK Garby)              2 103,11 zł 

- kostka brukowa – WDK Garby:                                                                  2 228,55 zł 

- paliwo  (do samochodu ,kosiarki ,piły spalinowej):                                    7 965,78 zł  
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- wyposażenie  (pilarka spalinowa, meble ogrodowe - WDK Garby, sprężarka,  

dozownik bezdotykowy, krzesła tapicerowane WDK Garby, cyfrowy mikser dźwięku, 

czajnik elektryczny, oświetlenie, sprężarka) :                                               34 526,69 zł   

- nagrody, dyplomy, kwiaty, gadżety, materiały dekoracyjne (promocja) :  11 745,71 zł  

- materiały biurowe:                                                                                        4 406,59 zł 

- środki czystości, materiały do bieżącego utrzymania zieleni i porządku:    2 177,73 zł 

- produkty spożywcze na poczęstunki podczas zajęć i imprez organizowanych   

  przez  GOK:                                                                                                   4 614,95 zł  

 

 

III Zakup usług pozostałych:   

 

Na usługi pozostałe zaplanowano kwotę:  115 160,45 zł. 

Wydatkowano kwotę:   109 540,99 zł tj. 95% planu w tym: 

- opłaty bankowe:                                                                                         1 560,00 zł 

- abonament RTV :                                                                                              81,00 zł 

- ochrona danych osobowych- RODO:                                                         3 690,00 zł         

- dzierżawa boiska :                                                                                       1 279,20 zł 

- wynagrodzenia autorskie- Zaiks :                                                               4 319,16 zł 

- opłata za wynajem platformy –strona internetowa GOK Krzykosy:           2 937,24 zł 

- wywóz nieczystości stałych i płynnych :                                                     5 640,24 zł 

- usługi pocztowe  oraz kurierskie:                                                                    519,02 zł                                             

 - usługi cateringowe ( imprezy, warsztaty):                                                19 005,00 zł              

- reklama – druk plakatów, dyplomów, usługi foto-video, wykonanie  

   tablicy z logo  WDK Garby, nadruki na koszulkach:                                 8 008,88 zł                                          

- opracowanie projektu techniczno-funkcjonalnego do programu  

   „Konwersja cyfrowa domów kultury”                                                        4 800,00 zł      

- usługi: mycie samochodu, minikoparką, podnośnikiem koszowym, dorobienie kluczy, 

ostrzenie łańcucha piły spalinowej, odnowienie podpisów elektronicznych, koszenie 

trawy:                                                                                              6 751,80 zł 

- przeglądy różne (instalacji gazowej, kominów, gaśnic, kas fiskalnych, kosiarki 

Viking):                                                                                                          1 994,09 zł 

- wykonanie mebli do pomieszczeń w Sali Wiejskiej w Sulęcinku :            3 001,20 zł 

- transport –przewóz osób (warsztaty w Sierakowie, prezentacje artystyczne, imprezy)    

4 906,00 zł         

- warsztaty wikliniarskie dla dzieci w Sierakowie:                                     3 750,00 zł        

- prace związane z podłączeniem agregatu w WDK Garby:                       3 700,00 zł     

- przygotowanie dokumentacji odbiorczej obiektu – Scena Letnia  

   przy GOK Krzykosy:                                                                                1 000,00 zł 

- zajęcia wokalne:                                                                                         1 600,00 zł 

- zabezpieczenie ładu i porządku podczas organizowanych imprez:          2 007,36 zł  

- wynajem sprzętu, namiotów na dożynki gminno-powiatowe:                13 000,00 zł 

-organizacja imprez ( kino plenerowe, dożynki, Spotkanie Kapel, jubileusz powstania 

OSP Sulęcin, poświęcenie wozu strażackiego w Pięczkowie):  15 990,80 zł. 
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Usługi remontowe zaplanowano na  kwotę: 10 000,00zł a wydatkowano 9 071,29 zł tj. 

91%. 

Wydatkiem była naprawa samochodu służbowego oraz naprawa klimatyzacji WDK 

Garby. 

Ponadto  

- za energię, gaz i wodę zapłacono:                                                             24 644,28 zł  

- na usługi telefoniczne oraz dostęp do sieci Internet wydatkowano            2 306,65 zł -

- szkolenia pracowników kosztowały:                                                             200,00 zł. 

Zapłacono podatek od nieruchomości w wysokości: 14 172,00zł (kompleks boisk 

sportowych). Koszt badań lekarskie pracowników wyniósł:  71,00 zł. Na podróże 

służbowe wydano: 2 710,40 zł. Ubezpieczenie mienia oraz samochodu kosztowało 

4 834,35 zł.  

W opisywanym roku zrealizowano wydatki inwestycyjne tj. opracowanie projektu 

przebudowy Wiejskiego Domu Kultury w Garbach za kwotę:  15 375,00 zł. 

 

 

 

PODSUMOWANIE  

 

 

Na dzień 31 grudnia  2021 r. nie występują należności wymagalne natomiast należności 

niewymagalne to kwota 2,00 zł- nadpłata podatku od nieruchomości. Zobowiązania 

wymagalne nie występują, natomiast  zobowiązania niewymagalne wynoszą 1 371,33 

zł i wynikają z faktur, których termin płatności nie upłynął na końcu roku 2021. 

 

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

finansowego przebiegała prawidłowo. 

 

 

 

Krzykosy dnia 28-02-2022r. 


