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Przychody i koszty 

Ośrodka Kultury w Jastrowiu 

 - instytucja kultury - 

za I półrocze 2014 rok 
   w  zł 

L.p.  

Treść 

Plan 

na 2014 

Wykonanie 

I półrocze 

2014 roku 

% 

I.    Przychody  1.224.653 616.140 55 

 w tym:    

 1.Dochody własne 79.540 39.457 60 

 1.1  Domy kultury 76.600 39.131 62 

 1.2  Biblioteki 2.940 326 11 

 3.Dotacje  GiM Jastrowie 1.141.030 572.600 50 

 3.1  Domy i ośrodki kultury 875.780 449.600 51 

 3.2  Biblioteki 265.250 123.000 46 

 4.Dotacje  Biblioteka 

4.1. Fundacja Rozwoju 

Społeczeństwa Informacyjnego 

4.2. Fundacja ORANGE 

4.083 

 

750 

3.333 

4.083 

 

750 

3.333 

100 

 

100 

100 

II.    Koszty 1.224.653 580.551 47 

  

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 

 

952.380 

481.000 

 

117.170 

90.000 

264.210 

 

445.883 

233.742 

 

52.935 

40.565 

118.641 

 

47 

49 

 

47 

45 

45 

 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 

272.273 

156.800 

 

37.000 

51.920 

16.033 

10.520 

134.668 

80.408 

 

18.542 

23.438                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

7.454                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

4.826 

49 

51 

 

50 

45 

46 

46 

III. Zadania inwestycyjne 42.000 11.995 29 

 1. Remont sanitariatów 

2. Zakup konsoli cyfrowej 

30.000 

12.000 

 

0 

11.995 

 

 

100 
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Przychody uzyskane przez Ośrodek Kultury w Jastrowiu 

 w I półroczu 2014 roku z podziałem na poszczególne placówki: 

 

L.p. Treść 

 

Suma 

I.  DK Jastrowie  

 1. Nauka gry 619 

 2. Współorganizacja imprez kulturalnych    10.185 

 3. Wynajem pomieszczeń i sprzętu 7.887 

 4. Reklama 3.678 

 5. Placowe 1.652 

 6. Inne 226 

 Razem 24.247 

 

II.  WDK Sypniewo   

 1. Lokale użytkowe  6.314 

 2. Wynajem pomieszczeń i sprzętu 1.582 

 3. Wypożyczenie naczyń   507 

 4. Zabawy 1.301 

 5. Energia 374 

 Razem 10.078 

 

III. Biblioteka   

 1. Usługi ksero i drukowanie 326 

 Razem  326 

 

IV. Świetlice wiejskie  

 1. Wynajem pomieszczeń i sprzętu 921 

 2. Udział dzieci w zajęciach 230 

 3. Wypożyczenie naczyń  ŚW Nadarzyce 178 

 4. Energia elektryczna 5 

 Razem 1.334 
 

 

V.  Inne  

 1.Odsetki, wyn.od term. odpr.pod 92 

 2.Darowizny pieniężne domy kultury 3.380 

 Razem 3.472 
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VI.  Dotacje  

 1. UGiM Jastrowie  

 1.1  Domy i ośrodki kultury... 449.600 

 1.2 Biblioteki 123.000 

 2. Pozostała  

 2.1.Fundacja Rozw. Społeczeństwa Info. 750 

 2.2.Fundacja ORANGE 3.333 

 Razem 576.683 

   

VII. Ogółem  przychody  616.140 

 1. Dochody własne 39.457 

 2. Dotacje 576.683 

 

 W I półroczu 2014 roku dochody własne wypracowano w 60 % w stosunku do 

planowanych. Najwyższe dochody, które zdecydowały o przekroczeniu planu, 

uzyskaliśmy z tytułu współorganizacji imprez kulturalnych. 

 Jak przedstawia powyższe zestawienie dochody w domu kultury w Jastrowiu 

wykonano w wysokości 24.247,- zł. Najpoważniejszymi pozycjami w tych 

dochodach są dochody uzyskane z organizacji imprez kulturalnych, gdzie 

zorganizowaliśmy „Kabaret pod Wyrwigroszem” oraz operetkę. - z tego tytułu 

uzyskaliśmy dochody w wysokości 10.185,- zł. Wynajem pomieszczeń i sprzętu, to 

dochody w wysokości 7.887,- zł. W usługach reklamowych ujęto dochody uzyskane 

z reklam w kwartalniku Ok Jastrowie, natomiast placowe to uzyskane dochody z 

dzierżawy placu pod stoiska handlowe przy organizacji imprez kulturalnych. 

 W WDK w Sypniewie najpoważniejsze dochody wpłynęły z lokali użytkowych 

(WDK w Sypniewie wynajmuje dwa takie lokale) oraz wynajmu  pomieszczeń 

i sprzętu, zorganizowano zabawę taneczną, z której do kasy wpłynęła kwota 1.301,- 

zł. Niewielkie dochody uzyskaliśmy ze sprzedaży energii elektrycznej dla punktu 

aptecznego i osób wynajmujących sale na imprezy okolicznościowe, a także z 

wypożyczania naczyń. 

 W świetlicach wiejskich najwięcej dochodów wypracowano z wynajmu 

pomieszczeń i sprzętu, niewiele z tytułu wypożyczalnia naczyń, energii elektrycznej. 

Kwota 230,- zł wpłynęła od dzieci uczęszczających do świetlicy dziennej dla dzieci 

w wieku przedszkolnym. 

 W bibliotekach dochody wpłynęły z usług ksero i drukowania. W planach na 

2014 rok planowane były dochody z wynajmu pomieszczeń, jednak ze względu na 

rozwiązanie umowy na wynajmowane pomieszczenie, dochody z tego tytułu nie 

wpłynęły i tym samym dochody w bibliotece wykonane zostały na poziomie 11%. 

  W I półroczu 2014 roku Ośrodek Kultury otrzymał darowizny pieniężne w 

wysokości 3.380,- zł. Darowizny wpłynęły z BS Jastrowie oraz osób fizycznych na 

organizację różnych imprez kulturalnych. 

  W I półroczu 2014 roku otrzymaliśmy dotację z G i M Jastrowie, w wysokości 

51% na domy kultury oraz w 46% na biblioteki. Ponadto biblioteka otrzymała dotacje 
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 w wysokości 750,- zł na realizację projektu „O finansach... w bibliotece – III edycja” 

oraz dotację na sfinansowanie internetu w filiach bibliotecznych w wysokości 3.333,-

zł z Fundacji ORANGE. 

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 2014roku – rozdział 92109 

 

L.p. Treść Suma 

1. Zużycie materiałów i energii 40.565 

2. Usługi obce 102.594 

3. Podatki i opłaty 16.047 

4. Wynagrodzenia 233.742 

5. 

 
 

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 

Razem 
 

52.935 

445.883 
 

 

Koszty z podziałem na poszczególne placówki 

 

1. 1. Zużycie materiałów i energii 

 

 1.1. Energia 11.592 

 1.2. Gaz 10.344 

 1.3. Materiały biurowe 3.056 

 1.4. Opał 4.280 

 1.5. Sprzęt i wyposażenie 1.402 

 1.6. Materiały do napraw i remontów 2.210 

 1.7. Pozostałe (środki czystości, produkty,, żarówki, 7.681 
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mat. do zajęć plastycznych, do wystroju,dekoracji na 

różne imprezy kulturalne) 

Razem 40.565 

 

 Najpoważniejszą pozycję w kosztach poniesionych na zakup materiałów 

 i energii w I półroczu 2014 roku stanowi energia elektryczna, gaz i opał. Koszty te 

stanową 65% kosztów poniesionych na powyższe materiały. Na zakupy sprzętu 

 i wyposażenia wydatkowano kwotę 1.402,- zł, tu zakupiono drobny sprzęt i 

narzędzia. Materiały do napraw i remontów to przede wszystkim materiały 

wykorzystane do remontu pomieszczeń piwnicznych domu kultury w Jastrowiu oraz 

amfiteatru. 

 Energia elektryczna to zużycie energii we wszystkich placówkach instytucji.   

W świetlicy wiejskiej w Samborsku pomieszczenia ogrzewane są elektrycznie co ma 

znaczenie zwłaszcza, gdy zimy są długie i srogie. Gaz wykazany powyżej to zużycie 

w budynku kina, natomiast opał wykorzystano w WDK w Sypniewie oraz w 

świetlicach wiejskich: w Brzeźnicy, Nadarzycach i 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 takich jak Dzień Kobiet, Walentynki, 

Dzień Dziecka. Ponadto wykorzystywano różne materiały na zajęciach plastycznych, 

materiały do prowadzenia różnych warsztatach, zakupiono nagrody na organizowane 

konkursy oraz środki czystości do wszystkich placówek Ośrodka Kultury. 

 

2. Usługi obce 

 

 2.1. Usługi telekomunikacyjne 5.094 

 2.2. Usługi transportowe 1.328 

 2.3. Koncerty, ochrona, obsługa muzyczna 76.338 

 2.4. Usługi remontowe 3.393 

 2.5. Pozostałe ( usługi przy organizacji imprez, 

legalizacja gaśnic, usługi pocztowe, usługi bankowe,  

przeglądy kominiarskie itp.) 

 

 

16.441 

Razem 102.594 

 

 Najpoważniejszą pozycją w usługach, to koszty poniesione z tytułu organizacji 

różnych imprez kulturalnych. W I półroczu zorganizowano „Kabaret pod 

Wyrwigroszem”, poniesiono koszty na oprawę muzyczną zabaw tanecznych tu 

zakwalifikowano również obsługę muzyczną zespołów „Dziordanki” i „Jastrowiacy 

podczas MFF”Bukowińskie Spotkania”. Poważną pozycją w tych kosztach jest 

ochrona  mienia i osób podczas różnych imprez a także koszty związane z 

nagłośnieniem i oświetleniem koncertów. 

 Usługi telekomunikacyjne dotyczą opłat za abonamenty i rozmowy 

telefoniczne z aparatów telefonicznych w placówkach OK, neostradę oraz aparaty 

komórkowe – dyrektora i z-cy dyrektora. 
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 Jednak najpoważniejsze pozycje to usługi związane z organizacją imprez 

kulturalnych, takich jak : 

- MFF “Bukowińskie Spotkania”- wydano 42.170,- zł, 

- „Dni Jastrowia” - wydano 35.170,- zł, 

  Koszty poniesione na wyżej wymienione imprezy wiążą się m. in. z: 

- zakwaterowaniem i wyżywieniem członków zespołów przybyłych na „Bukowińskie 

Spotkania”, 

- kosztami występu zespołu ŁZY, 

- kosztami hotelowymi zespołów, 

- drukowaniem plakatów, 

- ochroną mienia i osób, 

- wynajmem sanitariatów, 

- zabezpieczeniem medycznym podczas koncertów, 

- opłatami ZAiKS-u. 

 Do pozostałych kosztów należą takie pozycje jak: 

- aktualizacja programów komputerowych, 

- przegląd okresowy budynków, 

- drukowanie zdjęć na wystawy, 

- obsługa kotłowni gazowej, 

- wykonanie listew na ławki i podłogi w amfiteatrze, 

- drukowanie plakatów na inne niż ww. imprezy, 

- opłaty pocztowe, 

- prowizje bankowe, 

- naprawy sprzętu muzycznego, 

-obsługa muzyczna podczas prób zespołów „Dziordanki” i „Jastrowiacy”, 

- przeglądy kominiarskie, 

- przegląd i konserwacja gaśnic, 

- aktualizacja strony internetowej, 

- czynsz za budynek przy ul. Kieniewicza w Jastrowiu i ŚW Nadarzyce. 

 

3. Podatki i opłaty 

 3.1. Podatek od nieruchomości 6.115 

 3.2. ZAiKS, ZASP i inne 3.286 

 3.3. Ubezpieczenia mienia i osób 5.839 

 3.4. Pozostałe opłaty 806 

Razem 16.047 

 

 Koszty poniesione na podatki i opłaty to koszty ubezpieczeń majątkowych oraz 

ubezpieczenie osób będących uczestnikami imprez kulturalnych, a także koszty  

podatku od nieruchomości, ZAiKS-u. Opłaty ZAiKS poniesione zostały w związku z 

organizacją imprez kulturalnych i zabaw. 

 W pozostałych opłatach ujęto opłaty abonamentu RTV, opłaty za decyzję na 

imprezę masową, wypis z ewidencji gruntów. 
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4. Wynagrodzenia 

 

4.1.Wynagrodzenia osobowe 202.104 

4.2. Wynagrodzenia bezosobowe 31.638 

Razem 233.742 

  

 Średnie zatrudnienie w domach kultury i świetlicach wiejskich w I półroczu 

2014 roku to 14,59 etatu z czego 3 etaty przypadają na zatrudnienie w administracji, 

4,2 w DK w Jastrowiu, 4 w WDK Sypniewo, 3,19 w świetlicach wiejskich i 0,2 w 

zespołach ludowych. 

 Zatrudnione były osoby również na umowy – zlecenia i umowy o dzieło. W I 

półroczu zawarte były umowy o dzieło na wykonanie koncertu szlagierów 

operetkowych, na wykonanie koncertu zespołu ŁZY, wykonanie warsztatów 

rękodzielniczych w świetlicach wiejskich, przeprowadzenie warsztatów muzycznych 

dla dzieci i młodzieży w WDK w Sypniewie oraz obsługę muzyczną koncertów i 

zabaw, a umowy zlecenia na drobne usługi. 
 

 

Wykorzystanie funduszu płac za I półrocze 2014 roku przedstawia się 

następująco : 

 

Etaty Plan Wykonanie 

1. Etatowy fundusz płac 

2. Wynagrodzenie chorobowe 

3. Fundusz nagród  

4. Nagroda jubileuszowa 

424.480 

0 

13.060 

1.640 

199.420 

1.880 

0 

840 

Razem 439.180 202.104 

5. Zasiłki ZUS 0 5.832 

  

 Niższe wykonanie funduszu płac w stosunku do planu spowodowane jest tym, 

iż w I półroczu nie wypłacono funduszu nagród oraz dwie pracownice świetlic 

wiejskich przebywają na długotrwałych zwolnieniach lekarskich, stąd wykazane 

zasiłki ZUS. 

5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 

     

5.1. Ubezpieczenia społeczne 34.278 

5.2. Fundusz Pracy 2.936 

5.3. ZFŚS 8.639 

5.4. Podróże służbowe 3.406 

5.5. Szkolenia, dokształcanie 2.175 

5.6. Ekwiwalenty BHP, badania lekarskie 1.501 

Razem 52.935 
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 Ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, to pochodne od wynagrodzeń, a 

ZFŚS to 50% kosztu odpisu rocznego ( środki przekazano w 75%). 

 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 związane z organizacją imprez 

kulturalnych, realizacją projektów. 

 Na koszty związane z BHP składają się ekwiwalenty za używanie przez 

pracowników własnej odzieży oraz jej pranie, ponadto opłacono również badania  

okresowe pracowników. 

 

 Koszty ogółem w domach kultury i świetlicach wiejskich w I półroczu 

wykonano w 47% w stosunku do planowanych. 

  

Razem koszty domów kultury i świetlic        445.883,- zł 

Poniesione koszty w bibliotece w I półroczu 2014 roku 

– rozdział 92116 

     

L.p

. 

Treść Suma 

1. Zużycie materiałów i energii 28.265 

2. Usługi obce 7.164 

3. Podatki i opłaty 290 

4. Wynagrodzenia 80.408 

5. 

 
 

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 

Razem 
 

18.541 

134.668 
 

 

 

1. Zużycie materiałów i energii 

 

 1.1. Energia 3.296 

 1.2. Gaz 8.175 

 1.3. Materiały 5.324 

 1.4. Prasa 1.740 

 1.5. Księgozbiór 4.826 

 1.6. Produkty 4.904 

Razem 28.265 
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 W bibliotece 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. 

   Koszty w pozycji „Materiały” głównie wydatkowano na realizację warsztatów 

wikliniarskich, sutuaszu, biżuterii,  realizowanych w ramach projektu „Dwa oblicza 

kobiet – tradycja i nowoczesność”. Bibliotece na ten cel przyznano kwotę 14.600,- zł 

w ramach działania objętego PROW na lata 2007-2013. 

       „Materiały” to zakupy, które służą do bieżącego 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. 

 Kwotę 4.904,- zł wydano na produkty również przeznaczone na realizację 

projektu „Dwa oblicza kobiet...”. 

 W I półroczu 2014  roku w bibliotece dokonano zakupu księgozbioru na kwotę 

4.826,- zł. 
      

2. Usługi obce 

 

 2.1. Usługi telekomunikacyjne 2.395 

 2. 2. Usługi transportowe 2.162 

 2. 3. Pozostałe 2.607 

Razem 7.164 

 

     Usługi telekomunikacyjne dotyczą kosztów poniesionych na opłaty za abonament, 

rozmowy telefoniczne i stałego dostępu do internetu w bibliotece w Jastrowiu, 

Sypniewie oraz w Brzeźnicy. 

   Usługi transportowe to koszty poniesione na realizację ww. projektu - dojazd 

uczestników warsztatów z Jastrowia do Sypniewa i odwrotnie. 

   Usługi pozostałe to: 

  - opłaty za aktualizacje programów komputerowych, 

    - nadzór techniczny nad kotłem gazowym w bibliotece w Jastrowiu, 

  - koszty przesyłek, 

  - wywóz nieczystości, 

  - przegląd i konserwacja gaśnic, 

  - przegląd okresowy budynków, 

  - usługi kominiarskie. 

 

3. Podatki i opłaty 

     

3. 1.  Różne opłaty 290 

Razem 290 
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W różnych opłatach zawarte jest są opłaty reprograficzne z tytułu kserowania 

księgozbioru dla czytelników oraz opłaty RTV. 

 

4.Wynagrodzenia 

 

4.1. Wynagrodzenia osobowe 72.768 

4.2. Wynagrodzenia bezosobowe 7.640 

Razem 80.408 

 

Średnie zatrudnienie w bibliotece w I półroczu 2014 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 2014 roku przedstawia się 

następująco : 

 

Etaty Plan Wykonanie 

1. Etatowy fundusz płac 

2. Wynagrodzenie chorobowe 

3. Fundusz nagród 

4. Nagroda jubileuszowa  

143.260 

0- 

4.300 

0 

72.768 

0 

0 

0 

Razem 147.560 72.768 

 

          W I półroczu w bibliotece zatrudnione były osoby, na umowy cywilno – 

prawne: czterech instruktorów w ramach realizacji ww. projektu. 

 

5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 

     

5.1. Ubezpieczenia społeczne 12.443 

5.2. Fundusz Pracy 1.137 

5.3. ZFŚS 3.419 

5.4. Podróże służbowe 263 

5.5. Ekwiwalenty bhp, badania lekarskie, szkolenia 1.279 

Razem 18.541 
 

 Ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy są to pochodne od wynagrodzeń. 

 Kwota 3.419,- zł to koszty odpisu w 50% na ZFŚS w bibliotekach (środki 

przekazano w 75%). 

 Koszty poniesione na podróże służbowe to w szczególności wyjazd 

pracowników na szkolenia. 

    Na koszty związane z bhp składają się ekwiwalenty za używanie własnej 

odzieży oraz jej pranie. 

 Ogółem koszty w I półroczu w bibliotekach wykonano w 49%. 
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  Zakup księgozbioru wykonano w 46% w stosunku do planowanych. 

 

Razem koszty biblioteki    -  134.668,- zł         

 

 

 

Zadania inwestycyjne 
 Na 2014 rok zaplanowane zostały dwa zadania inwestycyjne na łączną kwotę 

42.000,- zł, z tego na: 

1. Zakup konsoli cyfrowej                 12.000,- zł  

2. Remont sanitariatów                30.000,- zł 

 

 W I półroczu zakupiono konsolę cyfrową na kwotę 11.995,23 zł.   

  

Należności i zobowiązania na dzień 30 czerwca 2014 roku 

 
Stan zobowiązań 
z tytułu : 

1. zakupu materiałów i usług           3.764,58 zł 

2. podatki, składki ZUS                       22.538,17 zł 

    Razem                 26.302,75 zł 

 

 Na dzień 30 czerwca 2014 roku nie wystąpiły w instytucji kultury   

zobowiązania wymagalne. 

 

Stan należności 
z tytułu: 

 

1. wynajmowanych pomieszczeń, placowego 

 oraz reklamy           3.160,27 zł   

z czego na należności wymagalne przypada kwota 967,00 zł, z tytułu reklamy. 

 

Jastrowie, 25 lipca 2014 roku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


