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Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego 

samorządowej instytucji kultury w pierwszym półroczu 2018 r  

 Gminny Ośrodek Kultury  

   

 

 

 Na 2018 rok zaplanowane zostały dochody z tyt. dotacji podmiotowej na 

zadania bieżące w wysokości  334 500,00 zł. oraz przychody własne w 

wysokości 60 000,00 zł (pochodzące głównie z wpływów za bilety wstępu i 

wynajem sprzętu).  

 

 

 

W wysokości odpowiadającej planowi przychodów zaplanowano wydatki i 

rozchody  na 2018 rok.  

 

Plan oraz realizację przychodów i wydatków przedstawia poniższa tabela. 

Treść Plan Wykonanie 
%                 

wykonania 

Stan środków na początku roku 990,00 4419,17 
 

 dotacja na wydatki bieżące  z budżetu gminy 334 500,00 204 500,00 62% 

Dotacja celowa 0,00 0,00 
 dochody własne - § 083 wpływy z usług 60 000,00 40 357,00 67% 

Przychody finansowe 
 

0,53 
 

    
RAZEM PRZYCHODY BIEŻĄCE i majątkowe 394 500,00 244 857,53 62% 

Planowane i wykonane wydatki 
   Wydatki osobowe pracowników 115 135,00 64 564,55 56% 

Składki na ubezpieczenia społeczne 17 200,00 12 385,64 
72% 

Składki na Fundusz Pracy 2 300,00 1 423,27  62% 

Wynagrodzenia bezosobowe 75 000,00 49 198,10 66% 

Zakup materiałów i wyposażenia 53 000,00 45 994,05 87% 

Zakup energii 32 500,00 16 195,67 77% 

Zakup usług remontowych 14 000,00  1 740,00 12% 

Zakup usług zdrowotnych 452,00 0,00 0% 

Zakup usług pozostałych 60 345,00 45 591,32 76% 

Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych 3 500,00 1 525,28 44% 

Szkolenia pracowników niebędących członkami 
korpusu służby cywilnej 1 000,00 0,00 0% 

Podróże służbowe 1 000,00 0,00 0% 

Różne opłaty i składki 2 000,00 66,00 0,03% 

Podatek od nieruchomości 14 000,00 6 910,00 49% 

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 668,00 2 001,00 75% 

    
RAZEM KOSZTY  394 500,00 247 594,88 63% 
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Rozchody- spłata pożyczki 
   Środki przekazane innym podmiotom 
   Stan należności 
   Zwrot dotacji inwestycyjnej 
 

1000,00 
 Stan środków obrotowych na koniec okresu 

sprawozdawczego 1 000,00 681,82 
  

  

PRZYCHODY 

 

Przychody w  pierwszym półroczu 2018  r: 

Otrzymana dotacja bieżąca z budżetu gminy wyniosła 204 500,00 zł tj 62 % 

planowanej. Uzyskano dochody własne  w wys. 40 357,00 tj. 67,00% w 

stosunku do planowanych, w tym: 

- za wynajem Sali, sprzętu, terenu            27 432,00zł 

- bilety wstępu na imprezy kulturalne   6 330,00zł 

- zajęcia taneczne, artystyczne              1 245, 00zł 

- darowizna                                       2 850,00zł 

- występy artystyczne                                      2 500,00zł 

- pozostałe odsetki bankowe                                  0,53zł 

 

 

WYDATKI   i  ROZCHODY 

 

 

 

Wydatki w I półroczu 2018 r zostały wykonane w 63.00 % na planowane  

 394 500,00 zł wydatkowano 247 594,88 zł 

- wydatki sfinansowane dotacją podmiotową z budżetu JST   234 859,88zł 

- wydatki dotyczące imprez o charakterze rekreacyjno-sportowym sfinansowane     

ze środków własnych wynoszą 12 735,00 zł 

 

  

Poza wydatkami przeznaczonymi na utrzymanie ośrodka i wydatkami 

pochodnymi,  pozostałą część kosztów stanowiła organizacja imprez tj.: 
    

 
KALENDARZ   IMPREZ 

 

14. styczeń  Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy  Sulęcinek – Nagłośnienie 

18. styczeń  Gala 1017  Garby 

19. styczeń  Świeć gwiazdeczko świeć  Pięczkowo  - Koncert wokalistów  GOK 

 21.  styczeń  Dzień Babci i Dziadka  Garby  -  Nadwarcianie  wokaliści GOK   , 

nagłośnienie 
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25 styczeń impreza integracyjna Sulęcin - nagłośnienie 

28. styczeń  Koncert kolęd  kaplica w Pięczkowie   Tośtoki i wokaliści GOK 

25 luty Finał Ferii  Garby 

4. marzec Kabarety na Dzień kobiet  Garby 

10.marca eliminacje do festiwalu  Wesołe nutki   Garby 

10.marca  Dzień emeryta Sulęcin -  Nagłośnienie 

25 marca   Festiwal Piosenki Wesołe Nutki  Garby 2018 

8. kwietnia  Koncert Miłosna Wiosna  Garby 

13. kwietnia Biegi przełajowe Solec – nagłośnienie 

18 kwietnia  Festiwal Przedszkolaków   Witowo 

19. kwietnia Festiwal  Przedszkolaków  Sulęcinek 

22. kwietnia  Bieg Papieski  Sulęcinek – Nagłośnienie 

28. kwietnia Dzień Strażaka Witowo 

13. maj Turniej piłkarski  szkół  o Puchar Wójta 

30. maja Dzień dziecka Pięczkowo – nagłośnienie 

3. czerwca Dzień dziecka Krzykosy  - nagłośnienie 

4. czerwca Dzień działacza kultury  Garby 

9. czerwca  Dzień matki  Tośtoki Pięczkowo - nagłośnienie 

10. czerwca Dzień dziecka Plac  zabaw Pięczkowo nagłośnienie 

10. czerwca  Dzień dziecka Sulęcin – nagłośnienie 

11-12 czerwca Warsztaty taneczne Nadwarcianie 

17. czerwca   Zawody sportowo pożarnicze  Krzykosy - nagłośnienie , zabawa 
 

 

I. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 

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

ZFŚS. Na  wynagrodzenia osobowe zaplanowano 134 635,00zł , na ZFŚS 

zaplanowano 2 668,00 zł, .      

Wydatkowano na wynagrodzenia ZUS i FP    78 373,46 zł tj 59% planu. 

Dokonano  też ustawowego odpisu na ZFŚŚ w wysokości 75 % planu tj 

2001,00zł. 

Natomiast na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano 75 000,00 zł a 

wydatkowano 49 498,10 zł tj 66% 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 53 000,00zł wydano kwotę 45 994,05zł tj 

87%  planu w tym:  

- paliwo  (samochód ,kosiarka)        4117,19 zł 
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- wyposaż,  krzesła, parasol, zbiornik do kanalizy , kabel do agregatu, kolumny z pokrowcami  

na mikrofony                   23 108,50  zł 

- mat na zaj artyst. plastyczne, plakaty 544,01zł  

- „gadżety promocyjne” dekoracje, statuetki, znaczki okolicznościowe - breloki  3 834,66 zł  

- materiały biurowe  1757,30zł 

- materiały do bież. utrzymania porządku     1 205,24 zł 

- butla do gazu i gaz   406,00zł           

 - materiały do remontu  WC, zawiasy, mat do zrobienia  stolika. Do napraw elektrycznych, 

do oświetlenia do napraw wod-kan    9 577,24 zł  

-zakupy na”integracja wiejska Pięczkowo „        848,74 zł 

-zakupy na „integracja wiejska Sulęcin”            595,17 zł 

III Zakup usług pozostałych:   

 

Na usługi pozostałe zaplanowano kwotę  60 345,00 zł , wydatkowano 

 45 591,32zł tj. 76% planu 

W tym: 

 

- Opłaty bankowe 833,00  zł 

- abon. RTV  pełnomocnictwo 92,60 zł 

- przegląd samochodu  147,20 zł 

- Dzierżawa boiska  590,40 zł 

- Opłaty Zaiks    369,00 zł 

- wywóz nieczystości w tym ZYS    2170,08 zł 

- znaczki 90,00 zł 

- katering gala ,wesołe nutki  4 790,00zł 

- płyty jurorzy  640,00 zł  

- Krosny i  animacje 12 680,00 zł 

- ochrona 2154,96 zł 

- naprawa ogrodzenia  2 460,00 zł 

- plakaty 723,24 zł 

- usługi remontowe 510,14 zł 

- transport –przewóz osób 4 358,70 zł 

- opieka „RODO” 615,00zł 

- konferencje 4 328,00 zł 

- wyposażenie –szafa archiwalna  podcięcie drzwi 3940,00zł 

- realizacja akust. dinozaury 4 099,00 zł 

 

-Usługi remontowe zaplanowano 14 000,00zł , wydatkowano 1740,00 zł  

tj. 13% planu. Są to naprawy stolarskie  sceny w Garbach  i wymiana blatów 

kuchennych 

Ponadto za energię, gaz i wodę zapłacono 16195,67zł, na usługi telefoniczne 

oraz dostęp do sieci Internet wydatkowano 1525,28 zł .   

Zapłacono podatek od nieruchomości w wysokości 6 910,00zł (kompleks boisk 

sportowych). 
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Na dzień 30 czerwca 2018 r nie występują należności wymagalne oraz 

niewymagalne. Zobowiązania wymagalne nie występują, natomiast  

zobowiązania niewymagalne wynoszą 1 125,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 

 

       (-) Ryszard Włodarczyk 

 

 

 

Krzykosy dnia 20-07-2018 

 

 


