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Przychody i koszty 
Ośrodka Kultury w Jastrowiu  

- instytucja kultury -  
                                                      za 2010 rok      

    w zł 
L.p.  

Treść 
Plan 

na 2010 
Wykonanie 
2010 roku 

%  

I.  Przychody  1.052.429 1.035.325 98 

 w tym:    

 1. Dochody własne 86.863 69.759 80 

 1.1. Domy kultury 58.300 42.406 73 

 1.2. Biblioteki 28.563 27.353 96 

 w tym: 
 dochody własne 
 darowizny ksiąŜkowe 
 darowizny rzeczowe 
 darowizny pienięŜne 

 
2.740 

270 
25.053 

500 

 
1.535 

265 
25.053 

500 

 
56 
98 

100 
100 

 2. Dotacje  965.566 965.566 100 

 2.1. Domy i ośrodki kultury  744.180 744.180 100 

 w tym: 
- UGiM Jastrowie 

 
744.180 

 
744.180 

 
100 

 2.2. Biblioteki 221.386 221.386 100 

 w tym: 
UGiM Jastrowie 
Fundacja Orange 
Biblioteka Narodowa  

 
211.630 

6.750 
3.006 

 
211.630 

6.750 
3.006 

 
100 
100 
100 

II.  Koszty 1.052.429 1.036.781 99 

 1. Domy i ośrodki kultury...  
1.1. Wynagrodzenia  
1.2. Ubezpieczenia i inne  
świadczenia na rzecz prac 
1.3. Materiały, energia 
1.4. Usługi i inne opłaty 

 
802.480 
426.930 
114.850 
102.350 
158.350 

 
790.531 
424.844 
112.322 
94.803 

158.562 

 
99 

100 
98 
93 

100 

 2. Biblioteki  
2.1. Wynagrodzenia 
2.2. Ubezpieczenia i inne  
świadczenia na rzecz prac. 
2.3. Materiały, energia 
2.4. Usługi i inne opłaty 
2.5. Księgozbiór 

249.949 
125.100 
32.920 

 
65.153 
12.000 
14.776 

246.250 
125.091 
32.606 

 
60.601 
13.183 
14.769 

99 
100 
99 

 
93 

110 
100 

III  Koszty niepienięŜne - amortyzacja 40.515 40.515 100 



 
Przychody uzyskane przez Ośrodek Kultury w Jastrowiu  

w 2010 roku z podziałem na poszczególne placówki: 
 
L.p. Treść 

 
Suma 

I.  DK Jastrowie  

 1. Nauka gry 842 

 2. Kino 6.368 

 3. Wynajem pomieszczeń  1.698 

 4. Współorganizacja imprez 1.560 

 5. Rozmowy telefoniczne 238 

 6. Pozostałe 2.588 

 Razem 13.294 

 
II.  WDK Sypniewo  

 1. Lokale uŜytkowe  8.037 

 2. Udostępnienie pomieszczeń i sprzętu 1.047 

 3. WypoŜyczenie naczyń  960 

 6. Wynajem pomieszczeń 370 

 5. SprzedaŜ energii 3.372 

 6. Rozmowy telefoniczne 12 

 7. Bal Sylwestrowy 7.122 

 Razem 20.920 

 
III.  Biblioteka  

 1. Usługi ksero i drukowanie 235 

 2. Meble uŜywane 1.300 

 3. Darowizny ksiąŜkowe 265 

 4. Darowizny pienięŜne 500 

 5. Darowizny rzeczowe 25.053 

 Razem  27.353 

 
 
 



IV.  Świetlice wiejskie  

 1. Wynajem pomieszczeń i sprzętu 3.904 

 2. Udział dzieci w zajęciach 280 

 3. Rozmowy telefoniczne 89 

 4. WypoŜyczenie naczyń 784 

 5. SprzedaŜ energii 536 

 Razem 5.593 

 
V. Zespoły ludowe  

 1. Występ zespołu Jastrowiacy 1.000 

 Razem 1.000 

 
 

VI.  Ponadto  

 1. Odsetki, wyn.od term. odpr.pod 499 

 2. Darowizny pienięŜne 1.100 

 Razem 1.599 

   
 

VII . Dotacje  

 1. Domy i ośrodki kultury  744.180 

 w tym: 
- UGiM Jastrowie 

744.180 

 2. Biblioteki 221.386 

 w tym: 
- UGiM Jastrowie 
- Biblioteka Nartodowa 
- Fundacja Orange 

 
211.630 

3.006 
6.750 

 Razem 965.566 

   

VIII.  Ogółem przychody  1.035.325 

 1. Dochody własne 69.759 

 2. Dotacje 965.566 

 
W 2010 roku dochody własne wypracowano w 80 % w stosunku do planowanych.  



Jak przedstawia powyŜsze zestawienie dochody w domu kultury w Jastrowiu wykonano w 
wysokości 13.294,- zł. NajpowaŜniejszymi pozycjami w tych dochodach są dochody uzyskane z 
działalności kina, współorganizacji imprez kulturalnych, wynajmu pomieszczeń oraz nauki gry na 
instrumentach muzycznych. W pozostałych dochodach domu kultury w Jastrowiu ujęto 
jednorazowe dochody nie ujęte w planie finansowym, a są to dochody z warsztatów tanecznych, 
targów rękodzielniczych, organizacji szkolenia, placowego. Nie wykonano dochodów ze 
współorganizacji imprez kulturalnych (1.560,-zł), gdzie zaplanowany był dochód 10.000 zł. W 
2010 roku zorganizowano dwie imprez kulturalne oraz dwa szkolenia. Dochody z kina wykonano w 
62 %, wpływy z nauki gry w 50% a dochody z wynajmu pomieszczeń w 85%. Niewykonanie 
dochodów w 100% wiąŜe się przede wszystkim z tym, iŜ podstawą planowania było wykonanie 
roku poprzedniego, który był wyjątkowo dobrym okresem przy realizacji wpływów. 
Ponadto nie zawsze moŜna przewidzieć ile osób wyrazi chęć wynajmu pomieszczeń, czy ile dzieci 
przyjdzie na naukę gry. 
W WDK w Sypniewie najpowaŜniejsze dochody wpłynęły z lokali uŜytkowych (WDK w 
Sypniewie wynajmuje dwa takie lokale), które wykonano w 93%. Przyczyną niŜszego wykonania 
od planowanych dochodów był remont budynku, gdzie lokale częściowo były zwolnione z opłat. 
Mniejsze wykonanie dochodów w WDK w Sypniewie dotyczy równieŜ pozostałych dochodów.  
Z wynajmu pomieszczeń wpłynęły dochody w 71%, a z wypoŜyczania naczyń w 37%. W dwóch 
przypadkach dochody uzyskano wyŜsze, a są to : energia elektryczna i Bal Sylwestrowy. SprzedaŜ 
energii elektrycznej (dla punktu aptecznego oraz wykonawcy remontu) wyniosła 3.372,- zł co 
stanowi 535% planowanych, a z organizacji Balu Sylwestrowego wpłynęły dochody w wysokości 
7.122,- zł przy planowanych 4.000,- zł. Ogółem dochody w WDK w Sypniewie wykonano w 82%.  
Dochody uzyskał równieŜ zespół „Dziordanki” występując w Trzciance na doŜynkach. Jednak ich 
dochód to tylko 43% planowanych. Tu równieŜ trudno przewidzieć, ile razy zespół zostanie 
zaproszony na występy. 
W świetlicach wiejskich najwięcej dochodów wypracowano z wynajmu pomieszczeń i sprzętu w 
wysokości 3.904,- zł (wykonanie w 110%), z wypoŜyczalni naczyń w wysokości 784,- zł, co 
stanowi 78 % planowanych. Dochody uzyskane z tytułu udziału dzieci w zajęciach (z dziennej 
świetlicy w Nadarzycach) są wyŜsze od planowanych i wyniosły 112%. Otrzymano równieŜ 
dochody z energii elektrycznej (opłaty wg wskazań licznika od wynajmujących pomieszczenia) 
oraz z tytułu prywatnych rozmów telefonicznych przeprowadzonych z aparatu słuŜbowego. 
W bibliotekach dochody wpłynęły z usług ksero i drukowania – 32%. Tak jak w pozostałych 
przypadkach nie trafiono z planowaniem tych dochodów, gdyŜ trudno je przewidzieć. Ponadto 
biblioteka uzyskała dochody, których nie planowała - sprzedaŜ starych mebli bibliotecznych.  
Jednak najpowaŜniejszą pozycję w dochodach stanowi darowizna rzeczowa. Biblioteka bierze 
udział w Programie Rozwoju Bibliotek i w ramach 
tego programu otrzymała darowiznę na kwotę 25.053,- zł. Darowiznę stanowi sprzęt do 
wyposaŜenia bibliotek. W 2010 roku biblioteka otrzymała równieŜ darowizny ksiąŜkowe na kwotę 
265,- zł oraz 500,- zł od Banku Spółdzielczego w Jastrowiu na zorganizowanie „Witaminowej 
nauki przez zabawę”. 
W 2010 roku otrzymaliśmy darowizny pienięŜne w wysokości 100,- zł dla Klubu Honorowych 
Dawców Krwi, działającego przy WDK w Sypniewie, 1.000,- zł, od osoby fizycznej, na ogólną 
działalność kulturalną.  
Ośrodek Kultury otrzymał w 2010 roku dotacje z Urzędu Gminy i Miasta w Jastrowiu w wysokości 
100% planowanych.  
Ponadto dla biblioteki wpłynęła dotacja od Fundacji Orange w ramach projektu „Akademia Orange 
dla bibliotek”, którego celem jest edukacja oraz popularyzacja i zwiększenie wykorzystania 
Internetu przez pracowników  
i uŜytkowników bibliotek w placówce głównej i filiach. Biblioteka Narodowa  
w Warszawie, jak co roku, przekazała dotację w wysokości 3.006,- zł na zakup nowości 
czytelniczych. 
 



 
Ośrodek Kultury w Jastrowiu posiada w swoich strukturach następujące placówki: 

1. biblioteki 
- w Jastrowiu 
- w Brzeźnicy  
- w Sypniewie 
2. dom kultury w Jastrowiu 
3. wiejski dom kultury w Sypniewie 
4. świetlice wiejskie 
- w Samborsku 
- w Brzeźnicy  
- w Brzeźnicy Kolonii 
- w Nadarzycach  
- w Budach 
 
 
 

Poniesione koszty w domach kultury i świetlicach 
w 2010 roku – rozdział 92109 

L.p. Treść Suma 

1. ZuŜycie materiałów i energii 94.803 

2. Usługi obce 143.787 

3. Podatki i opłaty 14.775 

4. Wynagrodzenia  424.844 

5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 112.322 

 Razem 790.531 

 
 
Koszty z podziałem na poszczególne placówki 

 
Placówka Koszty w zł % w stos. 

do k.ogóln. 

1. OK Jastrowie 270.171 34 

2. WDK Sypniewo 154.650 20 

3. Świetlice wiejskie 115.428 15 

4. Zespoły ludowe 43.660 5 

5. Koszty ogólnozakładowe 206.622 26 

Razem 790.531  100 

 
 
 



1. ZuŜycie materiałów i energii 
1. 1. Energia 27.796 

1.2. Gaz 16.898 

1.3. Materiały do remontów i napraw 2.359 

1.4 .Materiały biurowe 1.874 

1.5. Opał  13.075 

1.6. Sprzęt i wyposaŜenie 22.553 

1.7. Pozostałe (środki czystości, prasa, naczynia jednorazowe, 
mat. do zajęć plastycznych, do wystroju,dekoracji na róŜne 
imprezy kulturalne, tonery do drukarek itp.)  

10.248 

Razem 94.803 

NajpowaŜniejszą pozycję w kosztach poniesionych na zakup materiałów 
i energii w 2010 roku, oprócz energii elektrycznej i gazu, stanowi zakup sprzętu 
i wyposaŜenia oraz opału. 
Na tak wysokie zuŜycie energii elektrycznej ma wpływ między innymi to, iŜ na świetlicy w 
Samborsku ogrzewanie pomieszczeń jest elektryczne, zima była mroźna i długa. Gaz wykazany 
powyŜej to zuŜycie w budynku kina, natomiast opał wykorzystano w WDK w Sypniewie, w 
świetlicach wiejskich: Brzeźnicy, Nadarzycach i Budach.  
Najwięcej środków na wyposaŜenie wydatkowano na zakup krzeseł, chłodziarki, robota (10.500,- 
zł) do WDK w Sypniewie, kwotę 7.015,- zł, wydatkowano na świetlicę w Budach, na zakup mebli. 
Do świetlicy w Brzeźnicy zakupiono piec c.o. za kwotę 3.300 zł, gdyŜ poprzedni zuŜył się i koszt 
naprawy byłby zbyt wysoki w stosunku do zakupu nowego. 
Inną pozycją w kosztach stanowią zakupy materiałów do napraw 
i remontów. Są to koszty poniesione głównie do remontów wykonywanych we własnym zakresie, 
które były robione w budynku kina i amfiteatrze.  
W materiałach pozostałych ujęto te materiały, które nie zostały zakwalifikowane do powyŜszych, a 
są to między innymi materiały wykorzystywane przy organizacji róŜnych imprez kulturalnych,  
do prowadzonych zajęć plastycznych, materiały biurowe przeznaczone dla księgowości instytucji – 
papier i tusz do drukarek, długopisy, kalendarze, prasa.  
Środki czystości zakupiono do wszystkich placówek instytucji do bieŜącego zuŜycia. 
Materiały i energia – tę pozycję w kosztach wykonano w 93%. Wykonanie jest nieco niŜsze od 
planowanych, a główną przyczyną było niewykonanie dochodów . 
 

2. Usługi obce 
2.1. Usługi telekomunikacyjne 14.322 

2.2. Usługi pocztowe 939 

2.3. Usługi transportowe 22.458 

2.4. Usługi bankowe 613 

2.5. Usługi zakwaterowania zespołów 37.000 

2.6. Koncerty, teatrzyki itp 39.682 

2.7. Wywóz nieczystości 1.947 

2.8. Pozostałe ( usługi przy organizacji imprez,  



legalizacja gaśnic, wynajem kopii filmowych,  
przegląd budynków, ekspertyzy techniczne 
budynków, usługi kominiarskie, itp.) 

 
26.826 

Razem 143.787 

 
Usługi telekomunikacyjne dotyczą opłat za abonamenty i rozmowy telefoniczne aparatów w pięciu 
placówkach OK, neostradę oraz jeden aparat komórkowy – dyrektora. 
Usługi pocztowe dotyczą opłat za przesyłki pocztowe oraz usługi kurierskie. 
Na transport wydatkowaliśmy kwotę 22.458,- zł , na który składa się wyjazd delegacji na Ukrainę, 
Węgry, Rumunię oraz Słowację, związany z organizacją XXI MFF ”Bukowińskie Spotkania” 
(8.185,- zł), usługi transportowe podczas Dni Jastrowia, „Bukowińskich Spotkań”, wyjazd zespołu 
dziecięcego „Dziordanki” na Węgry, wyjazdy zespołu Morowe Teściowe, działającego przy WDK 
w Sypniewie, na przeglądy. 
Koszty jakie ponieśliśmy w związku z posiadanymi rachunkami bankowymi przedstawia pozycja 
„Usługi bankowe”. 
Jednak najpowaŜniejsze pozycje to usługi związane z organizacją imprez kulturalnych, takich jak : 
- MFF “Bukowińskie Spotkania”(wydano ok. 50.000,- zł), 
- Dni Jastrowia (tu wydano 27.000,- zł), 
Koszty poniesione na wyŜej wymienione imprezy wiąŜą się m. in. z: 
- zakwaterowaniem i wyŜywieniem członków zespołów przybyłych na „Bukowińskie 
Spotkania”,delegacji krajów uczestniczących w festiwalu, przybyłych na podpisanie umów, 
- kosztami obsługi muzycznej dla zespołu „Jastrowiacy” i „Dziordanki”, 
- ochroną podczas tych imprez, itp. 
Do pozostałych kosztów naleŜą równieŜ takie pozycje jak: 
- warsztaty ceramiczne prowadzone dla dzieci, których koszt miesięczny wynosi 350 - 600,- zł (w 
zaleŜności od ilości zajęć), 
- obsługa kotłowni gazowej, 
- wynajem kopii filmowych, 
- drukowanie plakatów,  
- naprawy sprzętu muzycznego,  
- comiesięczna obsługa muzyczna zespołu „Dziordanki”,  
- monitoring w wiosce internetowej, 
- usługi kominiarskie, 
- mapy geodezyjne do WDK. 
- przeglądy okresowe budynków. 
Koszty poniesione na usługi wyniosły 100% w stosunku do planowanych. 
 

3. Podatki i opłaty 
3.1. Podatek od nieruchomości 10.144 

3.2. ZAiKS, ZASP i inne 2.101 

3.3. Ubezpieczenia mienia i osób 1.904 

3.4. Pozostałe opłaty 626 

Razem 14.775 

 
Koszty poniesione na podatki i opłaty to koszty ubezpieczeń majątkowych oraz ubezpieczenie osób 
będących uczestnikami imprez kulturalnych, członków zespołu podczas wyjazdów na koncerty, 
festiwale. Tu zakwalifikowano równieŜ koszty podatku od nieruchomości, ZAiKS-u i ZASP-u. 



Opłaty ZAiKS poniesione zostały w związku z organizacją imprez i zabaw, natomiast ZASP od 
wyświetlanych filmów. 
 

4. Wynagrodzenia 
4.1. Wynagrodzenia osobowe 418.492 

4.2. Wynagrodzenia bezosobowe 6.352 

Razem 424.844 

Średnie zatrudnienie w domach kultury i świetlicach w 2010 roku to 16,20 etatu z czego 4 etaty 
przypadają na zatrudnienie w administracji, 4,3 w DK w Jastrowiu, 4 w WDK Sypniewo, 3,20 w 
świetlicach wiejskich i 0,7 w zespołach ludowych.  

Zatrudnione były równieŜ osoby na umowy – zlecenia, głównie do obsługi muzycznej 
zespołów ludowych, ponadto jednorazowe umowy związane z imprezami kulturalnymi tj. Dni 
Jastrowia, powitanie Nowego Roku, Bukowińskie Spotkania. 

 
Wykorzystanie funduszu płac za 2010 roku przedstawia się następująco : 

Etaty  Plan  Wykonanie  

 Etatowy fundusz płac 
 Wynagrodzenie chorobowe 
 Fundusz nagród  
 Nagroda jubileuszowa 

401.748 
0 

12.130 
6.700 

394.129 
5.551 

12.130 
6.682 

Razem  420.578 418.492 

 Zasiłki ZUS  4.540 

 
5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 

5.1. Ubezpieczenia społeczne 64.355 

5.2. Fundusz Pracy 7.272 

5.3. ZFŚS  17.848 

5.4. PodróŜe słuŜbowe 12.520 

5.5. Szkolenia, dokształcanie 6.242 

5.6. Ekwiwalenty, BHP, badania lekarskie 4.085 

Razem 112.322 

 
Ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy to pochodne od wynagrodzeń, 
a ZFŚS to koszt odpisu rocznego. 
Na podróŜe słuŜbowe składają się ryczałty za korzystanie z prywatnego samochodu, do celów 
słuŜbowych, przez dyrektora i jego zastępcę oraz podróŜe słuŜbowe pracowników, w większości na 
szkolenia i dokształcanie . W 2010 roku dokształcały się dwie pracownice, gdzie na opłaty 
czesnego wydaliśmy 5.600,- zł. 
Kwotę 4.085,- zł wydaliśmy na sprawy pracownicze związane z bhp,  
a w szczególności wypłatę ekwiwalentu za uŜywanie własnej odzieŜy przez pracowników, badania 
lekarskie, itp. 



Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników wykonane zostały w 98% w stosunku do 
planowanych. 
Razem koszty domów kultury i świetlic 790.531,- zł  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Poniesione koszty w bibliotece w 2010 roku  

– rozdział 92116 

L.p. Treść Suma 

1. ZuŜycie materiałów i energii 75.370 

2. Usługi obce 11.865 

3. Podatki i opłaty 1.318 

4. Wynagrodzenia  125.091 

5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 32.606 

 Razem 246.250 

 
1. ZuŜycie materiałów i energii 

 
1.1. Energia 10.158 

1.2. Gaz 18.170 

1.3. Materiały 3.562 

1.4. Prasa 3.822 

1.5. Sprzęt i wyposaŜenie 24.890 

1.6. Księgozbiór 14.768 

Razem 75.370 
 

W bibliotece najpowaŜniejszą 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 2010 roku z wyposaŜenia zakupiono meble do gabinetu kierownika biblioteki i doposaŜono 
oddziały w budynku biblioteki w Jastrowiu. Ponadto biblioteki (w Jastrowiu, Brzeźnicy i 
Sypniewie) zostały doposaŜone w ramach Programu Rozwoju Bibliotek w 1 laptopa, 2 zestawy 
komputerowe, 3 aparaty fotograficzne cyfrowe, dwie drukarki, projektor, ekran projekcyjny na 
kwotę 19.595,- zł oraz środek trwały (urządzenie wielofunkcyjne) na kwotę 5.458,- zł. Inne mniej 
znaczne wydatki poniesiono na zakup środków czystości, materiałów bibliotecznych, tonery do 
drukarek, materiały drobne do bieŜących napraw, uzupełnień, słodycze dla dzieci biorących udział 
w konkursie „Koszyk pełen ksiąŜek”. 
W 2010 roku w bibliotece dokonano zakupu księgozbioru na kwotę 14.768 zł i w stosunku do 
planowanych wyniosły 100%. 
 
 
 

2. Usługi obce 
2.1. Usługi telekomunikacyjne 5.892 

2.2. Usługi transportowe 2.140 

2.2. Pozostałe 3.833 

Razem 11.865 
 
Usługi telekomunikacyjne dotyczą kosztów poniesionych na opłaty  



za abonament, rozmowy i stałego dostępu do Internetu w bibliotece w Jastrowiu, 
Brzeźnicy oraz Sypniewie.  
Usługi transportowe to koszty przejazdu pracowników na szkolenia. 

Usługi pozostałe to przede wszystkim przegląd okresowy budynków, usługi kominiarskie, 
wywóz nieczystości, przegląd gaśnic, usunięcie awarii - czyszczenie kanalizacji w budynku 
biblioteki w Jastrowiu i inne drobne mnie znaczące koszty. 

 
3. Opłaty i inne koszty 

3. 1. RóŜne opłaty  65 

3. 2. Pozostałe koszty 1.253 

Razem 1.318 
W róŜnych opłatach zawarta jest są opłaty reprograficzne z tytułu kserowania księgozbioru dla 

czytelników i opłaty RTV. W pozostałych kosztach ujęto zwrot dotacji do Biblioteki Narodowej w 
Warszawie, nie wykorzystanej w 2009 roku. 

 
4.Wynagrodzenia 

4.1. Wynagrodzenia osobowe 121.441 

4.2. Wynagrodzenia bezosobowe 3.650 

Razem 125.091 
 

Średnie zatrudnienie w bibliotece w 2010 roku było zgodne z planowanym 
i wyniosło 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 2010 roku przedstawia się następująco : 
 

Etaty  Plan  Wykonanie  

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

116.070 
0 

3.500 
1.880 

115.724 
341 

3.500 
1.876 

Razem  121.450 121.441 

 Zasiłki ZUS  273 

 
W 2010 roku zatrudnione były osoby na umowę – zlecenie, na przeprowadzenie kursu 

komputerowego dla seniorów oraz tworzenie strony internetowej biblioteki. 
 

5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 
5.1. Ubezpieczenia społeczne 18.798 

5.2. Fundusz Pracy 2.637 

5.3. ZFŚS  6.374 

5.4. PodróŜe słuŜbowe 2.753 

5.5. Dokształcanie 721 

5.6. Ekwiwalenty, BHP, badania lekarskie 1.323 

Razem 32.606 



 
Ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy są to pochodne od wynagrodzeń. 
Koszty poniesione na podróŜe słuŜbowe to wyjazd pracowników na szkolenia, dokształcanie, 
seminaria itp.  
W 2010 roku dopłacono do dokształcania jednej pracownicy biblioteki - 
( 1 semestr). 

Razem koszty biblioteki - 246.250,-zł 
 

 
NaleŜności i zobowiązania na dzień 31 grudnia 2010 roku 
 
 
Stan zobowiązań 
z tytułu : 
1. Zakupu materiałów i usług 4.270,51 zł 
2. Podatki, składki ZUS 21.373,07 zł 
Razem 25.643,58 zł 
 
Na dzień 31 grudnia 2010 roku nie wystąpiły w instytucji kultury zobowiązania wymagalne.  
 
 
Stan naleŜności 
z tytułu: 

1. SprzedaŜy towarów i usług 4.415,87 zł 
2. Rozliczeń z US 1.534,00 zł 
3. Rozliczeń ZFŚS, nadpłaty 386,78 zł 

Razem 6.336,65 zł 
 
Na koniec roku 2010 wystąpiły naleŜności wymagalne w kwocie  
4.181,69 zł, z czego 3.010,55 zł przypada na naleŜności z tytułu sprzedaŜy energii elektrycznej, a 
pozostała kwota z tytułu wynajmu lokali. 
 
 
 
 
Jastrowie, 22 lutego 2011 roku 
 
Sporządził: Główny Księgowy 
                    mgr. Maria Hencel 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 



 


