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Przychody i koszty
Ośrodka Kultury w Jastrowiu

 - instytucja kultury -
za I półrocze 2012 rok   w  zł

L.p.
Treść

Plan
na 2012

Wykonanie
I półrocze
2012 roku

%

I.    Przychody 1.020.840 608.404 60
w tym:
1.Dochody własne 63.140 21.550 34
1.1  Domy kultury 60.400 20.607 34
1.2  Biblioteki 2.740 943 34

2.Dotacje 957.700 586.854 61
2.1  Domy i ośrodki kultury 735.630 470.818 64
2.2  Biblioteki 222.070 116.036 52

II.    Koszty 1.020.840 568.759 56

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

796.030
435.620

116.430
89.430

154.550

448.634
227.697

60.534
48.128

112.275

56
52

52
54
73

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

224.810
125.020

35.740
45.650
8.400

10.000

120.125
62.727

17.413
32.790
3.874
3.321

53
50

49
72
46
33

III. Zadania inwestycyjne 94.300 - -
1. Remont świetlicy wiejskiej
w  Samborsku
2. Wykonanie instalacji
elektrycznej w wiacie
imprezowej WDK Sypniewo
3. Modernizacja oświetlenia w
sali widowiskowej DK
Jastrowie

42.000

4.800

7.500

42.000

0

0

100



4.Remont świetlicy wiejskiej
Brzeźnica Kolonia
5.Zakup tablicy reklamowej
LED

20.000

20.000

0

20.000 100

Przychody  uzyskane przez Ośrodek Kultury w Jastrowiu
 w I półroczu 2012 roku z podziałem na poszczególne placówki:

L.p. Treść Suma

I.  DK Jastrowie
1. Nauka gry 470
2. Kino 336
3. Współorganizacja imprez kulturalnych   3.606
4. Wynajem pomieszczeń i sprzętu 5.732
5. Tablica ledowa 878
Razem 11.022

II.  WDK Sypniewo  
1. Lokale uŜytkowe 5.071
2. Udostępnienie pom. i sprzętu 1.470
3. WypoŜyczenie naczyń 321
4.SprzedaŜ energii 408
Razem 7.270

III. Biblioteka  
1. Usługi ksero i drukowanie 223
2. Wynajem pomieszczeń 720
Razem 943

IV. Świetlice wiejskie
1. Wynajem pomieszczeń i sprzętu 970
2. WypoŜyczenie naczyń  ŚW Samborsko 150
3. WypoŜyczenie naczyń  ŚW Nadarzyce 190
4. Energia elektryczna 87
Razem 1.397

V.  Ponadto
1.Odsetki, wyn.od term. odpr.pod 48
2.Darowizny pienięŜne 870
Razem 918



VI .  Dotacje
1. UGiM Jastrowie
1.1  Domy i ośrodki kultury... 470.818
1.2 Biblioteki 116.036
Razem 586.854

VII. Ogółem  przychody 608.404
1. Dochody własne 21.550
2. Dotacje 586.854

W I półroczu 2012 roku dochody własne wypracowano 34 % w stosunku do
planowanych. 

Plan  dochodów  na  rok  2012  był  oparty  na  przewidywanym  wykonaniu
dochodów roku 2011.

Jak przedstawia powyŜsze zestawienie dochody w domu kultury w Jastrowiu
wykonano   w  wysokości  11.022,- zł.  NajpowaŜniejszymi  pozycjami  w  tych
dochodach  są  dochody  uzyskane  z  wynajmu  pomieszczeń,  organizacji  imprez
kulturalnych,  niewielkie  z  działalności  kina  oraz  nauki  gry  na  instrumentach
muzycznych.  Nową  pozycją  w  dochodach  jest  „tablica  ledowa”,  która
wykorzystywana  jest  do  świadczenia  usług  w  zakresie  wyświetlania  spotów
reklamowych - wykonanie w kwocie 878 zł. 

W WDK w Sypniewie najpowaŜniejsze dochody wpłynęły z lokali uŜytkowych
(WDK  w  Sypniewie  wynajmuje  dwa  takie  lokale),  wynajmu   pomieszczeń.
Natomiast niewielkie ze sprzedaŜy energii elektrycznej dla punktu aptecznego i osób
wynajmujących sale na imprezy okolicznościowe oraz wypoŜyczania naczyń.

W  świetlicach  wiejskich  najwięcej  dochodów  wypracowano  z  wynajmu
pomieszczeń  i  sprzętu,  niewiele   z  tytułu   wypoŜyczalnia  naczyń,  energii
elektrycznej. 

W  bibliotekach  dochody  wpłynęły  z  usług  ksero  i  drukowania  oraz
wynajmowanego pomieszczenia.

 W I półroczu 2012 roku otrzymaliśmy darowiznę  pienięŜną w wysokości  
870,- zł z BS Jastrowie oraz osób fizycznych.

 Ośrodek Kultury w I półroczu 2012 roku otrzymał dotację z G i M Jastrowie,
w wysokości 64% na domy kultury oraz w 52% na biblioteki. Powodem uzyskania
wyŜszej dotacji  w I półroczu jest organizacja większości imprez kulturalnych, stąd
były potrzebne zwiększone środki finansowe.

Ośrodek  Kultury  w  Jastrowiu   posiada  w  swoich    strukturach   następujące
placówki:

1) biblioteki:
- w Jastrowiu,



- filia w Brzeźnicy,
- filia 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  I półroczu 2012 roku – rozdział 92109
   

L.p
.

Treść Suma

1. ZuŜycie materiałów i energii 48.128

2. Usługi obce 104.827

3. Podatki i opłaty 7.448

4. Wynagrodzenia 227.697

5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

Razem

60.534

448.634

Koszty z podziałem na poszczególne placówki

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

1. DK Jastrowie 180.049 40
2. WDK Sypniewo 94.839 21
3. Świetlice wiejskie 52.058 12
4. Zespoły ludowe 9.291 2
5. Koszty ogólnozakładowe 112.397 25

Razem 448.634  100
1. ZuŜycie materiałów i energii

1. 1. Energia 13.773
 1.2. Gaz 10.377



 1.3 .Materiały biurowe 1.610
 1.4. Opał 7.327
 1.5. Sprzęt i wyposaŜenie 11.079
 1.6. Pozostałe (środki czystości, produkty,prasa,
Ŝarówki, mat. do zajęć plastycznych, do
wystroju,dekoracji na róŜne imprezy kulturalne)

3.962

Razem 48.128

NajpowaŜniejszą  pozycję  w  kosztach  poniesionych  na  zakup  materiałów  i
energii w I półroczu 2012 roku, oprócz energii elektrycznej, gazu i opału stanowią
zakupy sprzętu  i  wyposaŜenia.  W domu kultury w Jastrowiu zakupiono kolumny
głośnikowe i efekt świetlny ze sterownikiem (3.400,-zł) , do księgowości komputer i
drukarkę (2.165,- zł) a do WDK w Sypniewie sprzęt do siłowni oraz wentylator z
oprzyrządowaniem do zaplecza kuchennego (3.800,- zł).

Energia elektryczna to zuŜycie energii we wszystkich placówkach instytucji.
W świetlicy w Samborsku pomieszczenia ogrzewane są elektrycznie. Gaz wykazany
powyŜej  to  zuŜycie  w  budynku  kina,  natomiast  opał  wykorzystano  w  WDK  w
Sypniewie oraz w świetlicach wiejskich w Brzeźnicy i Nadarzycach. 

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  do  drobnych  napraw,  materiały  biurowe  przeznaczone dla  księgowości
instytucji  – papier i tusz do drukarek,  długopisy, kalendarze, prasę fachową  oraz
środki czystości zakupiono do wszystkich placówek instytucji do bieŜącego zuŜycia. 

2. Usługi obce

 2.1. Usługi telekomunikacyjne 6.096
 2.2. Usługi transportowe 1.852
 2.3. Usługi związane z MFF Bukowińskie Spotkania” 35.000
 2.4. Koncerty, teatrzyki , ochrona 37.768
 2.5. Wywóz nieczystości 1.399
 2.6. Pozostałe ( usługi przy organizacji imprez,
        legalizacja gaśnic, wynajem kopii
filmowych,usługi pocztowe, usługi bankowe,
warsztaty ceramiczne, przeglądy kominiarskie itp.

22.712

Razem 104.827

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

Na transport wydatkowaliśmy kwotę 1.852,- zł,– , na który składają się m.in.



usługi  transportowe  podczas  „Dni  Jastrowia',  „Bukowińskich  Spotkań”,  transport
materiałów i drewna do WDK, transport zespołów występujących nieodpłatnie na
imprezach kulturalnych.

Jednak  najpowaŜniejsze  pozycje  to  usługi  związane  z  organizacją   imprez
kulturalnych, takich jak :

- MFF “Bukowińskie Spotkania”- wydano 35.000,- zł
- „Dni Jastrowia” -  24.200,- zł, 

 Koszty poniesione na wyŜej wymienione imprezy wiąŜą się m. in. z:
- zakwaterowaniem i wyŜywieniem członków zespołów przybyłych na
„Bukowińskie Spotkania”,
-  z  kosztami  obsługi  muzycznej  dla  zespołu  „Jastrowiacy”  i
„Dziordanki”,
- ochroną podczas  imprez kulturalnych, 

Do pozostałych kosztów naleŜą  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 oraz przesyłki z nimi związane,
- drukowanie plakatów, 
- opłaty pocztowe,
- prowizje bankowe,
- naprawy sprzętu muzycznego, 
- obsługa muzyczna zespołu „Dziordanki” i „Jastrowiacy”, 
- wykonanie odbojnic w sali WDK w Sypniewie, 
- wykonanie oceny stanu technicznego amfiteatru,
- przeglądy kominiarskie,
- przegląd i konserwacja gaśnic,
- aktualizacja strony internetowej,
- noclegi dla zespołów na imprezach występujących kulturalnych itp.

3. Podatki i opłaty
 

 3.1. Podatek od nieruchomości 5.613
 3.2. ZAiKS, ZASP i inne 332
 3.3. Ubezpieczenia mienia i osób 1.204
 3.4. Pozostałe opłaty 299

Razem 7.448

Koszty poniesione na podatki i opłaty to koszty ubezpieczeń majątkowych oraz
ubezpieczenie  osób  będących  uczestnikami  imprez  kulturalnych,  a  takŜe  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.



W pozostałych  opłatach  ujęto  opłaty  abonamentu  RTV,  opłaty  za  pozwolenie  na
organizację „Dni Jastrowia”.

4. Wynagrodzenia

4.1.Wynagrodzenia osobowe 223.687

4.2. Wynagrodzenia bezosobowe 4.010

Razem 227.697

Średnie zatrudnienie w domach kultury i świetlicach w I półroczu 2012 roku to
15,95 etatu z czego 4 etaty przypadają na zatrudnienie w administracji, 4,3 w DK w
Jastrowiu, 4,5 w WDK Sypniewo, 2,95 w świetlicach wiejskich i 0,2 w zespołach
ludowych.

Zatrudnione były osoby równieŜ  na umowy – zlecenia, głównie do obsługi
muzycznej zespołów ludowych, ponadto  umowy związane z imprezami kulturalnymi
takimi jak operetka, która odbyła się 24.03.2012 r. w sali kina. 

Wykorzystanie  funduszu  płac  za  I  półrocze  2012  roku przedstawia  się
następująco :

Etaty Plan Wykonanie 

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

411.730
0

12.950
10.940

206.808
1.364

12.950
2.565

Razem 435.620 223.687

5. Zasiłki ZUS 779
 
5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
    
5.1. Ubezpieczenia społeczne 37.567
5.2. Fundusz Pracy 4.589
5.3. PFRON 3.174
5.4. ZFŚS 9.426
5.5. PodróŜe słuŜbowe 2.908
5.6. Szkolenia, dokształcanie 1.560
5.7. Ekwiwalenty BHP, badania lekarskie 1.310

Razem 60.534

Ubezpieczenia  społeczne,  Fundusz  Pracy,  to  pochodne od  wynagrodzeń,  a



ZFŚS  to  50%  kosztu  odpisu  rocznego  (  środki  przekazano  w  75%),   PFRON
naliczany od ilości zatrudnienia.
       Na podróŜe słuŜbowe składają  się  ryczałty  za  korzystanie  z  prywatnego
samochodu, do celów słuŜbowych, przez dyrektora i  jego zastępcę  oraz  podróŜe
słuŜbowe  pracowników,  m.in  na  szkolenia,  związane  z  organizacją  imprez
kulturalnych, związane z realizacją kilku projektów.

Na koszty związane z bhp składają się ekwiwalenty za uŜywanie własnej
odzieŜy oraz jej pranie. 

Koszty  ogółem  w  domach  kultury  i  świetlicach  wiejskich  w  I  półroczu
wykonano  w  56%  w  stosunku  do  planowanych.  Przekroczenie   progu  50%
planowanych kosztów wynikło z faktu, iŜ w I półroczu odbywa się większość imprez
kulturalnych  jakie  Ośrodek  Kultury  ma  zaplanowane  w  danym  roku.  Stąd  teŜ
zwiększone były wydatki.

 

Razem koszty domów kultury i  świetlic     448.634,- zł

Poniesione koszty w  bibliotece  w I półroczu 2012  roku 

– rozdział 92116
   

L.p
.

Treść Suma

1. ZuŜycie materiałów i energii 36.111

2. Usługi obce 3.812

3. Podatki i opłaty 62

4. Wynagrodzenia 62.727

5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

Razem

17.413

120.125

1. ZuŜycie materiałów i energii

 1.1. Energia 3.589
 1.2. Gaz 11.539



 1.3. Materiały 4.437
 1.4. Prasa 2.730
 1.5. Sprzęt i wyposaŜenie 10.495
 1.6. Księgozbiór 3.321

Razem 36.111

       W bibliotece najpowaŜniejszą  pozycję  w kosztach poniesionych na zakup
materiałów i energii stanowi zakup gazu,wyposaŜenia oraz energii. 

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

      W I  półroczu  2012  roku  powaŜną  pozycję  w  kosztach  stanowi  zakup
wyposaŜenia i  materiałów w ramach projektu „Utworzenie  klubu od malucha do
seniora w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jastrowiu”. Projekt został tymczasowo
finansowany ze  środków Ośrodka Kultury,  wydano na to  kwotę  ok.  15.000,-  zł.
Ośrodek Kultury złoŜył wniosek o płatność – zwróconych zostanie 80% kosztów, tj
12.290,- zł.  Na wyposaŜenie  klubu zakupiono odtwarzacz CD, stoliki, fotele gry
edukacyjne, notebooka, audiobooki oraz emulsję do odnowienia pomieszczenia, w
którym utworzono klub.
       Materiały to zakupy, które słuŜą do bieŜącego funkcjonowania bibliotek, a są to:
środki  czystości,  papier do kserokopiarek, druki biblioteczne, tonery do drukarek,
materiały  do  drobnych  napraw  w  pomieszczeniach  biblioteki  oraz  materiały
niezbędne do organizacji zabaw dla dzieci uczęszczających na zajęcia w bibliotece.

 W I półroczu 2012  roku w bibliotece dokonano zakupu księgozbioru na kwotę
3.321,- zł.

     
2. Usługi obce

 2.1. Usługi telekomunikacyjne 2.183
 2. 2.  Pozostałe 1.629

Razem 3.812

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

     Usługi pozostałe to:
  - prowadzenie warsztatów  filcowania

    - nadzór techniczny  nad  kotłem gazowym w bibliotece w Jastrowiu, 
  - koszty przesyłek,
  - wywóz nieczystości, 
  - przegląd kominiarski budynku.



3. Podatki i opłaty
    
3. 1.  RóŜne opłaty 62

Razem 62
    
       W róŜnych opłatach zawarta jest są opłaty reprograficzne  z tytułu kserowania

księgozbioru dla czytelników i opłaty RTV.

4.Wynagrodzenia

4.1. Wynagrodzenia osobowe 62.127
4.2. Wynagrodzenia bezosobowe 600

Razem 62.727

Średnie zatrudnienie w bibliotece w I półroczu 2012 roku 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   I  półroczu  2012  roku przedstawia  się
następująco :

Etaty Plan Wykonanie 

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

117.780
-

3.620
3.620

58.347
160

3.620
0

Razem 125.020 62.127

          W I półroczu 2012 roku w bibliotece zatrudniona była jedna osoba, na umowę –
zlecenie, do prac związanych z instalacją systemów operacyjnych w komputerach w
bibliotece Jastrowiu i na filiach bibliotecznych, za które otrzymała wynagrodzenie w
wysokości 600,- zł.

5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
    
5.1. Ubezpieczenia społeczne 10.570
5.2. Fundusz Pracy 1.309



5.3. ZFŚS 3.692
5.4. PodróŜe słuŜbowe 206
5.5. PFRON 1.296
5.6. Ekwiwalenty BHP, badania lekarskie 340

Razem 17.413

Ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, są to pochodne od wynagrodzeń, a
PFRON naliczony od zatrudnienia.

Kwota 3.692,- zł to  koszty odpisu w 50%  na ZFŚS  w  bibliotekach (środki
przekazano w 75%).

Koszty  poniesione  na  podróŜe  słuŜbowe  to   w  szczególności  wyjazd
pracowników na  szkolenia.
   Na  koszty  związane  z  bhp  składają  się  ekwiwalenty  za  uŜywanie  własnej
odzieŜy oraz jej pranie. 

Ogółem koszty w I półroczu w bibliotekach wykonano w 53%.  Przekroczenie
kosztów  wystąpiło  w   zakupach  materiałów,  a  wpływ  na  to  miały  zakupy
wyposaŜenia do utworzonego w ramach projektu „Klubu od malucha do seniora...”.
 Pozostałe koszty wykonano w granicach 50%, oprócz zakupu księgozbioru, gdzie
koszty wynoszą 33% planowanych.

Razem koszty biblioteki -  120.125,-zł

Zadania inwestycyjne
Na  2012 rok zaplanowanych zostało pięć zadań  inwestycyjne  na łączną

kwotę 94.300,- zł, z tego na:
1. Remont świetlicy wiejskiej w Samborsku 42.000,-
2. Remont świetlicy wiejskiej w Brzeźnicy Kolonii 20.000,-
3. Zakup tablicy reklamowej LED 20.000,-
4. Wykonanie instalacji elektrycznej  w wiacie WDK   4.800,-
5. Modernizacja oświetlenia w sali widowiskowej DK   7.500,-

W I półroczu zrealizowano remont świetlicy wiejskiej w Samborsku, na który
wydaliśmy 108.447,23 zł. Na poczet tej inwestycji Ośrodek Kultury w Jastrowiu
zaciągnął w Gminie Jastrowie poŜyczkę w wysokości 68.486,- zł, która będzie
zwrócona po otrzymaniu dofinansowania w ramach działania „Odnowa i rozwój
wsi”w wysokości zaciągniętej poŜyczki.

Ponadto w ramach inwestycji zakupiona została tablica reklamowa LED na
kwotę 20.000,- zł, która została zawieszona na budynku przy ul. Kieniewicza 50. 

NaleŜności i zobowiązania na dzień 30 czerwca 2012 roku

Stan zobowiązań
z tytułu :



1. zakupu materiałów i usług      37.207,69 zł
2. podatki, składki ZUS                    21.938,82 zł

Razem                79.146,96 zł

Na  dzień  30  czerwca  2012  roku  nie  wystąpiły  w  instytucji  kultury
zobowiązania wymagalne.

Stan naleŜności
z tytułu:
1.  wynajmowanych lokali uŜytkowych  i pomieszczeń oraz zuŜycia energii

elektrycznej    5.092,84 zł  

z czego na naleŜności wymagalne przypada kwota 3.587,05 zł, z tytułu  energii
elektrycznej.

Jastrowie, 26 lipca 2012 roku


