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SPRAWOZDANIE

z
 wykonania budżetu

gminnej instytucji kultury
Ośrodka Kultury w Jastrowiu

za 2007 rok



Przychody i koszty
Ośrodka Kultury w Jastrowiu

 instytucja kultury 
za 2007 rok

   w  zł
L.p.

Treść
Plan

na 2007
Wykonanie
2007 roku

%

I. Przychody 865.021 864.842 100
w tym:
1.Dochody własne 58.000 57.821 100
1.1  Domy kultury 56.000 54.888 98
1.2  Biblioteki 2.000 2.933 147
2.Dotacje 807.021 807.021 100
2.1  Domy i ośrodki kultury 610.370 610.370 100
2.2  Biblioteki 172.020 172.020 100
2.3  Dotacje MKiDN 7.431 7.431 100
2.4  Fundacja Polsko- 
Niemiecka Współpraca.

17.200 17.200 100

II. Koszty 865.021 878.666 102

1. Domy i ośrodki kultury...
-Wynagrodzenia 

    - Ubezpieczenia i inne 
      świadczenia na rzecz prac.
    - Materiały, energia
    - Usługi i inne opłaty

683.570
326.760
96.870

103.211
156.729

695.347
323.471
96.775

104.924
170.177

102
99

100

101
109

2. Biblioteki
- Wynagrodzenia
- Ubezpieczenia i inne 

      świadczenia na rzecz prac.
- Materiały, energia
- Usługi i inne opłaty
-Księgozbiór

181.451
97.790
29.790

29.760
6.000

18.111

183.319
96.612
31.365

29.626 
5.843 

19.873

101
99

105

100
97

110

III. Dotacja celowa na remonty 
    - budynku świetlicy w

    Samborsku

115.000
115.000

114.769
114.769

97
97

IV.  Koszty niepieniężne
  - amortyzacja

9.273 9.273 100

2



Przychody  uzyskane przez Ośrodek Kultury w Jastrowiu
 w 2007 roku z podziałem na poszczególne placówki:

L.p. Treść Suma

I.  DK Jastrowie
1. Nauka tańca 250
2. Reklama 5.000
3. Nauka gry       1.372
4. Rozmowy telefoniczne 647
5. Energia elektryczna 1.364
6.Wynajem sprzętu, pomieszczeń 3.060
7. Przedmiar robót 57
8. Organizacja imprez kulturalnych 10.417
9. Kino 7.273
10. Zwrot kosztów wyjazdu na Rumunię 3.126
Razem 32.566

II.  WDK Sypniewo  
1. Lokale użytkowe 7.030
2. Wynajem sal i sprzętu 2.133
3. Wypożyczenie naczyń 1.386
4. Rozmowy telefoniczne 205
5.Sprzedaż energii 661
6. Siłownia 687
7. Bal sylwestrowy 4.056
8. Sprzedaż złomu 302
Razem 16.460

III. Biblioteka  
1. Usługi ksero i drukowanie 818
2. Rozmowy telefoniczne 130
3. Wynajem pomieszczenia 200
Razem 1.148

IV. Świetlice wiejskie
1. Lokal mieszkalny 924
2. Wynajem sal, udostępnienie pom.i sprzętu 2.133
3. Udział dzieci w zajęciach 640



4. Rozmowy telefoniczne 95
5. Gry 60
Razem 3.852

V. Zespoły ludowe
1. Występ zespołu „Jastrowiacy” 550
Razem 550

VI.  Ponadto
1.Darowizny: BS J-wie, ZECiUK, osoby 
   prywatne 850
2.Odsetki, wyn.od term. odpr.pod 610
3. Dary książkowe 1.785
Razem 3.245

VII.  Dotacje
1. UGiM Jastrowie
1.1  Domy i ośrodki kultury... 610.370
1.2 Biblioteki 172.020
2.Fundacja Polsko-Niemiecka Współpraca 17.200
3. Biblioteka Narodowa Warszawa 7.431
Razem 807.021

VIII. Ogółem  przychody 864.842
1. Dochody własne 57.821
2. Dotacje 807.021

W  2007  roku  dochody  własne  wypracowano  100 %.  w  stosunku  do 
planowanych. 

Jak  przedstawia  powyższe  zestawienie  dochody  w  domu  kultury  w 
Jastrowiu wykonano  w wysokości  32.566,- zł. Najpoważniejszymi pozycjami 
w  tych  dochodach  są  dochody  uzyskane  z  organizacji  imprez  kulturalnych, 
reklamy  firmy „Orlen” (tablica reklamowa w amfiteatrze ), z działalności kina, 
wynajmu  sprzętu  oraz  nauki  gry  na  instrumentach  muzycznych  .  Ośrodek 
kultury organizował wyjazd delegacji przedstawicieli  Gminy na Rumunię i w 
związku z tym otrzymaliśmy częściowy udział w kosztach na kwotę 3.126,00 zł

W WDK w Sypniewie najpoważniejszą pozycję w dochodach stanowią 
dochody  z  lokali  użytkowych,  siłowni,  wynajmu   pomieszczeń  a  także 
wypożyczania  naczyń.  Każdego  roku  w  domu  kultury  w  Sypniewie 
organizowany jest Bal Sylwestrowy, z tego tytułu dochody własne zwiększyły 
się o 4.056,00 zł.

W świetlicach wiejskich najwyższe kwoty stanowią dochody z wynajem 



pomieszczeń oraz  lokalu mieszkalnego (od maja lokal został przekazany pod5 

zarząd  Zakładowi  Gospodarki  Mieszkaniowej  w  Jastrowiu),  także  udziału 
dzieci w zajęciach w dziennej świetlicy wiejskiej w  Nadarzycach, kwotę 60,00 
zł świetlica zarobiła z tytułu odpłatnego udostępniania   gier,  natomiast  95 zł 
stanowi wpływ z tytułu prywatnych rozmów telefonicznych przeprowadzonych 
z aparatu służbowego w świetlicy wiejskiej w Nadarzycach.

W bibliotekach dochody uzyskano z usług ksero i drukowania, wynajmu 
pomieszczeń. 

Otrzymaliśmy 850,-  zł  darowizny: BS w Jastrowiu   -  400 zł,  od osób 
fizycznych – 350,-  zł  i ZECiUK – 100,- zł. Darowizny przekazane były na 
ściśle określone zadania.

Ośrodek Kultury w Jastrowiu  posiada w swoich w  strukturach  następujące 
placówki:

1. biblioteki
- w Jastrowiu
- w Brzeżnicy Kraj.
- w Sypniewie

   2. dom kultury w Jastrowiu
   3. wiejski dom kultury w Sypniewie
   4. świetlice wiejskie
        - w Samborsku
        - w Brzeźnicy Kraj.
        - w Brzeźnicy Kolonii
        -w Nadarzycach ( dwie )
        -w Budach

Poniesione koszty w domach kultury i świetlicach
 w  2007 roku – rozdział 92109

   
L.p. Treść Suma

1. Zużycie materiałów i energii 104.924
2. Usługi obce 155197
3. Podatki i opłaty 14.980
4. Wynagrodzenia 323.471
5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

Razem
96.775

695.347



Koszty z podziałem na poszczególne placówki

Placówka Koszty w zł % w stos.
do k.ogóln.

1. OK Jastrowie 256.589 37
2. WDK Sypniewo 101.860 15
3. Świetlice wiejskie 113.383 16
4. Zespoły ludowe 33.279 5
5. Koszty ogólnozakładowe 185.897 27

Razem   691.008    100

1. Zużycie materiałów i energii
1. 1. Energia 18.502
 1.2. Gaz 12.630
 1.3. Materiały do remontów i napraw 28.408
 1.4 .Materiały biurowe 4.311
 1.5.Opał 10.761
 1.6.Sprzęt i wyposażenie 12.463
 1.7.Pozostałe  (środki czyst.,prasa, naczynia jednor. 
Żarówki, mat. do zajęć plastycznych, do 
wystroju,dekoracji na różne imprezy kulturalne) 

17.849

Razem 104.924

Najpoważniejszą pozycję w kosztach poniesionych na zakup materiałów i 
energii  w 2007 roku stanowi zakup gazu, energii  oraz  zakup materiałów do 
remontów  i  napraw.  Materiały  zakupione  do  remontów  zostały  głównie 
zakupione  do  świetlicy  wiejskiej  w  Nadarzycach  gdzie  przeprowadziliśmy 
większy  remont.  Wyremontowaliśmy  centralne  ogrzewanie  w  budynku, 
wymieniliśmy podłogi na panele w trzech pomieszczeniach, przerobione zostały 
2  sale  po  przez  wybicie  otworu   pomiędzy  nimi,  na  te  remonty  wydaliśmy 
25.000  zł.  Ponadto  przeprowadzaliśmy  we  własnym  zakresie  remont 
pomieszczenia piwnicznego w budynku kina, drobne naprawy w amfiteatrze, na 
ten cel przeznaczając ok. 2.900 zł.

Materiały  biurowe   zakupiono  dla  księgowości  instytucji  –  są  to  w 
szczególności  :  papier  i  tusz  do  drukarek,  oryginalne  druki,  długopisy, 
kalendarze  itp.

Poniesione koszty na prasę dotyczą czasopism i podręczników fachowych 
zakupionych dla administracji instytucji.

Środki czystości zakupiono do wszystkich placówek instytucji na bieżące 
potrzeby

Opał zakupiono do zużycia w  WDK w Sypniewie, świetlicy wiejskiej w 
Brzeźnicy, Nadarzycach oraz Budach.

Ze  sprzętu  i  wyposażenia  zakupiono  wieżę,  kuchnię  gazową,  firany, 
naczynia do świetlicy wiejskiej w Samborsku. Naczynia zakupiono do świetlicy 
na  kwotę  2.700,-  zł  tworząc  w  ten  sposób  wypożyczalnię  przy  świetlicy.6 



Zakupiono  telefax  dla  administracji,  antyramy  do  wystroju  pomieszczeń 
budynku kina. Za kwotę 2.250,- zł zakupiono garaż blaszany z przeznaczeniem 
na przechowywanie opału w świetlicy wiejskiej w Budach.

W  materiałach  pozostałych  ujęto  te  materiały,  które  nie  zostały 
zakwalifikowane  do  powyższych,  a  są  to  między  innymi  materiały 
wykorzystywane przy organizacji różnych imprez kulturalnych, prowadzonych 
zajęć plastycznych, nagrody dla uczestników różnych konkursów, itp.

2. Usługi obce

 2.1. Usługi telekomunikacyjne 7.172
 2.2. Usługi pocztowe 1.327
 2.3. Usługi transportowe 18.038
 2.4. Usługi bankowe 326
 2.5. Usługi remontowe 7.656
 2.6. Koncerty, teatrzyki itp 40.930
 2.7. Wywóz nieczystości 4.565
 2.8. Pozostałe ( obsługa przy organizacji imprez,
        legalizacja gaśnic,nauka tańca, wynajem kopii 
        filmowych itp.) 75.183

Razem 155.197

Usługi telekomunikacyjne  dotyczą  opłat  za  abonamenty  i  rozmowy 
telefoniczne   aparatów  w   trzech  placówkach,  neostradę  oraz  jeden  aparat 
komórkowy – dyrektora.

Usługi pocztowe dotyczą opłat za przesyłki pocztowe oraz  inne usługi.
Na transport wydatkowaliśmy kwotę 7.074,- zł – głównie na wyjazd do 

Rumunii  delegacji  w  związku  z  podpisaniem  umowy  dotyczącej  MFZF 
„Bukowińskie  spotkania”,4.930,-  zł   na  wyjazd do Czerniowiec na Ukrainie, 
ponad  4.100,-  zł  wydano w związku  z  organizacją  projektu  „ Jesteśmy tacy 
sami” podczas pobytu młodzieży niemieckiej w ramach wymiany sportowców 
miast partnerskich. Pozostałą kwotę stanowią usługi transportowe wykonywane 
w związku z organizacją różnych imprez kulturalnych.

Koszty  jakie  ponieśliśmy  w  związku  z  posiadanymi  rachunkami 
bankowymi przedstawia pozycja „Usługi bankowe”

Usługi  remontowe  to  remont  instalacji  centralnego  ogrzewania  w 
świetlicy wiejskiej w Nadarzycach oraz wykonanie prac związanych z naprawą 
nawierzchni w amfiteatrze.

Jednak najpoważniejsze pozycje to usługi związane z organizacją imprez 
kulturalnych jak i  zakupem spektakli  na różnego rodzaju  imprezy kulturalne 
takie jak:

- MFF “Bukowińskie Spotkania”
- Dni Jastrowia
- „Stare Dobre Małżeństwo”,
- Kabaret PAKA

 Koszty na wyżej wymienione imprezy wiążą się z obsługą nagłośnienia,7 



koszty  zespołów  muzycznych,  kabaretowych,  koszty  obsługi  muzycznej  dla 
zespołu „Jastrowiacy” podczas występów i obsługa muzyczna podczas prób i 
występów  dla  zespołu  „Dziordanki”,  koszty  związane  z   ochroną  podczas 
masowych imprez kulturalnych.

Jednak najwyższą grupę kosztów w usługach stanowią koszty pozostałe. 
Tu wymienić można:

-  warsztaty  ceramiczne  prowadzone  dla  dzieci,  których  koszt 
miesięczny wynosi 500,- zł,
- obsługa kotłowni gazowej,
- wynajem kopii filmowych,
-  Usługi  noclegowe  i  konsumpcji  zespołów  ludowych  podczas 
Festiwalu Folklorystycznego „Bukowiński Spotkania”,
- Wykonanie plakatów, banera,
- naprawy sprzętu muzycznego,
- usługi informatyczne, itp.

3. Podatki i opłaty
    

 3.1. Podatek od nieruchomości 9.952
 3.2. ZAiKS, ZASP i inne 1.712
 3.3. Różne opłaty ( m.in. ubezpieczenia ) 3.316

Razem 14.980

Koszty  poniesione  na  podatki  i  opłaty  to  koszty  ubezpieczeń 
majątkowych  oraz  ubezpieczenie  osób  będących  uczestnikami  imprez 
kulturalnych,  koszty   podatku  od  nieruchomości,   ZaiKS-u  i  ZASP.  Opłaty 
ZAiKS poniesione zostały w związku z organizacją imprez i zabaw, natomiast 
ZASP od wyświetlanych filmów.

4. Wynagrodzenia

4.1.Wynagrodzenia osobowe 323.471

Razem 323.471

Średnie  zatrudnienie  w domach  kultury  i  świetlicach  w 2007  roku  to 
15,33 etatu z czego 4 etaty przypadają na zatrudnienie w administracji, 4,3  w 
DK w Jastrowiu, 3,25 w WDK Sypniewo, 3,08 w świetlicach wiejskich i 0,70 w 
zespołach  ludowych. 

Zatrudnione  były  osoby  również  na  umowy –  zlecenia,  głównie    do 
obsługi w zakresie muzycznym zespołów ludowych, oraz obsługa muzyczna w 
czasie powitania Nowego Roku.
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Wykorzystanie funduszu płac za  2007 roku przedstawia się następująco :



Etaty Plan Wykonanie 
1. Etatowy fundusz płac
2. Wynagrodzenie chorobowe
3. Fundusz nagród
4. Nagroda jubileuszowa

312.360
0

9.350
5.050

305.756
1.861
9.350
6.504

Razem 326.760 323.471
5. Zasiłek  macierzyński 2.504

5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
    
5.1. Ubezpieczenia społeczne 56.122
5.2. Fundusz Pracy 6.172
5.3. ZFŚS 13.139
5.4. Podróże służbowe 11.176
5.5. Szkolenia, dokształcanie 7.321
5.6. Sprawy bhp, ekwiwalenty 2.845

Razem 96.775

Ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy to pochodne od wynagrodzeń, a 
ZFŚS to 75% odpisu rocznego.  Na podróże służbowe składają się ryczałty za 
korzystanie z prywatnego samochodu, do celów służbowych,  przez dyrektora i 
jego  zastępcę  oraz   podróże  służbowe  pracowników  m.in.  na  szkolenia  i 
dokształcanie  Na  szkolenia  i  dokształcanie  pracowników  wydaliśmy  kwotę 
7.321,- zł, z czego większość to opłaty czesnego do szkół pracowników, którzy 
się dokształcają.

 
Razem koszty domów kultury i  świetlic 691.008 

Realizacja wydatków majątkowych w  2007 roku 

   W  2007 roku  zrealizowaliśmy zaplanowane remonty w świetlicy wiejskiej 
w  Samborsku  na  kwotę  114.769,-  zł.  W  ramach  tego  remontu  zostały 
wykończone   ubikacje, wymienione drzwi, okna, docieplono budynek świetlicy 
oraz wykonano prace malarskie we wszystkich pomieszczeniach
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Poniesione koszty w  bibliotece  w 2007 roku 
– rozdział 92116

   
L.p. Treść Suma

1. Zużycie materiałów i energii 29.626
2. Usługi obce 5.738
3. Podatki i opłaty 105
4. Wynagrodzenia osobowe 96.612
5.
6.

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
Księgozbiór

Razem

31.365
19.873

183.319

1. Zużycie materiałów i energii
 1.1. Energia 3.788
 1.2. Gaz 12.829
 1.3. Materiały do remontów i napraw 614
 1.4. Prasa 4.126
 1.5. Materiały 3.819
 1.6. Środki czystości 110
 1.7. Sprzęt i wyposażenie 4.340

Razem 29.626

Tu  również  najpoważniejszą  pozycję  w  kosztach  poniesionych  na  zakup 
materiałów i energii stanowi zakup gazu. 

     Stałą pozycję kosztów stanowi prasa zakupiona do biblioteki w  Jastrowiu 
oraz do filii bibliotecznych w Brzeźnicy i  Sypniewie.

      W 2007 roku zakupiono komputer do filii bibliotecznej w Sypniewie oraz 
antyramy wykorzystane do wystroju biblioteki w Jastrowiu.
       Środki czystości, folia samoprzylepna do okładania książek,  papier do 
kserokopiarki, druki biblioteczne, tonery do drukarek to materiały zakupione do 
bieżącego funkcjonowania.
     
2. Usługi obce
 2.1. Usługi telekomunikacyjne 1.917
 2.2. Wywóz nieczystości 1.750
 2. 3.  Pozostałe 2.071

Razem 5.738

 Usługi  telekomunikacyjne  dotyczą  kosztów  poniesionych  na  opłaty  za 
abonament , rozmowy  i stałego dostępu do internetu w bibliotece w Jastrowiu. 

        Na wywóz nieczystości w 2007 roku przeznaczono kwotę 1.750,- zł.10

     Usługi  pozostałe to przede wszystkim nadzór techniczny  nad  kotłem 



gazowym  w  bibliotece  w  Jastrowiu,  konserwacja  kserokopiarki,  przegląd 
gaśnic,  dzierżawa  pojemników  na  śmieci,  usługi  fotograficzne,  opłata  za 
przedstawienie bajki dla dzieci w bibliotece  i inne drobniejsze.

3. Podatki i opłaty
    
3. 1.  Różne opłaty 105

Razem 105
    
       W różnych opłatach zawarta jest są przede  wszystkim  opłaty 

reprograficzne  z tytułu kserowania księgozbioru dla czytelników, 

4.Wynagrodzenia

4.1. Wynagrodzenia osobowe 96.612

Razem 96.612

Średnie zatrudnienie w bibliotece w 2007 roku zgodnie z planowanym to 
5,25  etatu   -  3  etaty  bibliotekarskie,  1  etat  pracownika  gospodarczego  w 
bibliotece w Jastrowiu,  po 0,5 etatu bibliotekarskiego na filiach w Brzeźnicy i 
Sypniewie o raz 0,25 etatu pracownika gospodarczego w filii bibliotecznej  w 
Sypniewie.

Wykorzystanie funduszu płac w  2007 roku przedstawia się następująco :
Etaty Plan Wykonanie 

1.Etatowy fundusz płac
2.Wynagrodzenie chorobowe
3.Fundusz nagród
4.Nagroda jubileuszowa

93.720
0

2.810
1.260

92.005
541

2.810
1.256

Razem 97.790 96.612
5. Zasiłek opiekuńczy 270

5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
    
5.1. Ubezpieczenia społeczne 16.811
5.2. Fundusz Pracy 1.909
5.3. ZFŚS 4.895
5.4. Podróże służbowe 4.475
5.5. Dokształcanie 2.500
5.6. Sprawy bhp, ekwiwalenty 775

Razem 31.365
11

Ubezpieczenia społeczne wynikają z wyliczeń od wynagrodzeń.
Kwota 4.895 to  odpis  na ZFŚS  w  bibliotekach.
Koszty  poniesione  na  podróże  służbowe  to  wyjazd  pracowników  na 



seminarium  do  Biblioteki  Powiatowej  do  Złotowa,  inne  szkolenia  oraz 
dokształcanie. 
      Na dokształcanie  pracowników,  opłatą  czesnego  poniesiono  koszty  w 
wysokości 2.500,- zł. W 2007 roku dopłacono dla czterech pracowników   do 
dokształcania.

 

6. Księgozbiór

      W 2007  roku w bibliotece dokonano zakupu księgozbioru na kwotę 
19.873,-  zł.  Na  tę  kwotę  składają  się  zakupy  nowości  wydawniczych 
sfinansowanych  przez  Ministra  Kultury  i  Dziedzictwa  Narodowego  w 
wysokości  7.431,-  zł  w ramach  programu  „Promocja  czytelnictwa  -  rozwój 
księgozbioru bibliotek”.  

        Biblioteka otrzymała również dary książkowe na kwotę 1.785,- zł od 
osób fizycznych oraz od kilku wydawnictw.

Razem koszty biblioteki 183.319,- 

Ogółem koszty 
w instytucji kultury                                              874.328,- zł

Koszty jakie ponieśliśmy (bez kosztów amortyzacji) w 2007 roku zostały 
wykonane na poziomie 102 % w stosunku do planowanych. Wykonane koszty 
przewyższyły  wykonane przychody o kwotę 13.824,- zł.

W dwóch latach poprzednich tj. w 2005 i 2006  wykonane koszty, bez 
amortyzacji,były niższe niż  wykonane przychody:
– w 2005 roku o 7.471,- zł,
– w 2006 roku o 11.471,- z

      W 2007 roku zaistniała potrzeba wydania środków jakie zostały 
zaoszczędzone w latach poprzednich.
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Należności i zobowiązania na dzień 31 grudnia 2007 roku



Stan zobowiązań
z tytułu :
1. zakupu materiałów i usług      790
2. podatki, składki ZUS 15.087
3. pozostałe – m.in. opłaty ZAiKS      459

Razem            16.336

Na  dzień  31  grudnia  2007  roku  nie  wystąpiły  w  instytucji  kultury 
zobowiązania wymagalne.

Stan należności

1. Z tytułu wynajmowanych lokali użytkowych  i mieszkalnych  - 903,-zł z 
czego na należności wymagalne przypada kwota 903,- zł.

Jastrowie, 31 stycznia 2008 roku
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