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Przychody i koszty
Ośrodka Kultury w Jastrowiu

 - instytucja kultury -
za 2014 rok

   w zł
L.p.

Treść
Plan

na 2014
Wykonanie
 2014 roku

%

I. Przychody 1.283.063 1.283.097 100
w tym:

1.Dochody własne 113.150 113.184 100
1.1. Domy kultury 112.250 112.249 100
1.2. Biblioteki 900 935 100

2. Darowizna rzeczowa Biblioteka 100

3.Dotacje GiM Jastrowie 1.141.030 1.141.030 100
3.1. Domy i ośrodki kultury 875.780 875.780 100
3.2. Biblioteki 265.250 265.250 100

4.Dotacje Biblioteka
4.1. Fundacja Rozwoju 
Społeczeństwa Informacyjnego 
Warszawa
4.2. Fundacja ORANGE

      4.3. Biblioteka Narodowa

10.983

750
3.333
6.900

10.983

750
3.333
6.900

100

100
100
100

5. Pożyczka z GiM Jastrowie 17.900 17.900 100

      5.1. Biblioteki 17.900 17.900 100

II. Koszty 1.283.063 1.257.357 98

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

988.030
530.500

105.530
132.000
220.000

964.547
510.210

103.152
132.045
219.140

98
96

98
100
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

295.033
156.200

36.900
52.000
32.433
17.500

292.810
154.320

36.540
52.036
32.413
17.501

99
99

99
100
100
100

III. Zadania inwestycyjne 42.000 41.991 100
 1. Remont pomieszczeń w Ośrodku 
Kultury w Jastrowiu
 2. Zakup konsoli cyfrowej...

30.000
12.000

29.996
11.995

100
100

IV. Amortyzacja 96.910 96.910 10
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Przychody uzyskane przez Ośrodek Kultury w Jastrowiu
 w 2014 roku z podziałem na poszczególne placówki:

L.p. Treść Suma

I.  DK Jastrowie
1. Nauka gry 887
2. Współorganizacja imprez kulturalnych   41.755
3. Wynajem pomieszczeń i sprzętu 13.186
4. Reklama 5.594
5. Placowe 1.896
6. Piknik Militarny 10.486
Razem 73.804

II.  WDK Sypniewo  
1. Lokale użytkowe 12.982
2. Wynajem pomieszczeń i sprzętu 5.137
3. Wypożyczenie naczyń 1.040
4. Sprzedaż energii 840
5. Bal Sylwestrowy i zabawy 8.103
Razem 28.102

III. Biblioteka  
1. Usługi ksero i drukowanie 562
2. Wynajem pomieszczeń 373
Razem 935

IV. Świetlice wiejskie
1. Wynajem pomieszczeń i sprzętu 4.193
2. Wypożyczenie naczyń  ŚW Samborsko 211
3. Wypożyczenie naczyń  ŚW Nadarzyce 177
4. Energia elektryczna 123
5. Udział dzieci w zajęciach 230
Razem 4.934

V.  Inne
1.Odsetki, wyn.od term. odpr. pod. 269
2.Darowizny pieniężne domy kultury 5.140
Razem 5.409

VI .  Dotacje
1. UGiM Jastrowie
1.1  Domy i ośrodki kultury... 875.780
1.2 Biblioteki 265.250
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2. Pozostała
2.1 Fundacja Rozwoju Społeczeństwa 
Informacyjnego Warszawa 750
2.2.Fundacja ORANGE 3.333
2.3.Biblioteka Narodowa 6.900
Razem 1.152.013

VII. Ogółem  przychody 1.265.197
1. Dochody własne 113.184

2. Dotacje 1.152.013

W 2014 roku dochody własne wypracowano w wysokości 113.184,- zł. 
Jak przedstawia powyższe zestawienie dochody w Domu Kultury w Jastrowiu wykonano w

wysokości  73.804,- zł.  Główną  pozycją  wypracowanych  dochodów  jest  organizacja  imprez
kulturalnych. Tu możemy wymienić:  „Piknik z rybką”,  „Kabaret  po Wyrwigroszem”, operetkę,
spotkanie autorskie z Katarzyną Żak, spotkanie autorskie z Marią Czubaszek. Ponadto ważnymi
pozycjami  są  tu dochody uzyskane z wynajmu pomieszczeń  i  sprzętu oraz organizacji  Pikniku
Militarnego.  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. Niewielkie  dochody wpłynęły  z  nauki  gry  na  instrumentach
muzycznych.

W WDK w Sypniewie najpoważniejsze dochody wpłynęły z lokali użytkowych (WDK w
Sypniewie wynajmuje dwa takie lokale) oraz wynajmu pomieszczeń i sprzętu, natomiast niewielkie
ze sprzedaży energii elektrycznej dla punktu aptecznego i osób wynajmujących sale na imprezy
okolicznościowe.  Z  wypożyczalni  naczyń  wpłynęła  kwota  1.040,-  zł.  W  WDK  w  Sypniewie
rokrocznie organizowany jest Bal Sylwestrowy, który cieszy się dużym powodzeniem. Wpływy z
biletów wstępu na ten bal w 2014 roku wyniosły 6.803,- zł.

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

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

 W 2014 roku Ośrodek  Kultury otrzymał  darowizny pieniężne w wysokości  5.140,-  zł.
Darowizny  wpłynęły  z  BS  Jastrowie  oraz  osób  fizycznych  na  organizację  różnych  imprez
kulturalnych.

 W 2014 roku otrzymaliśmy dotację z G i M Jastrowie w wysokości 875.780,- zł na domy
kultury  i  świetlice  wiejskie  oraz  w  265.250,-  zł  na  biblioteki.  Biblioteka  otrzymała  dotację z
Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Warszawa w wysokości 750,- zł na realizację
projektu "O finansach...  w bibliotece - III  edycja", którego celem była edukacja ekonomiczna i
finansowa  osób  w  wieku  50+.  Ponadto  jak  co  roku  biblioteka  otrzymała  dotację z  Fundacji
ORANGE  oraz  Biblioteki  Narodowej. Fundacja  ORANGE  środki  w  wysokości  3.333,-  zł
przeznacza  na  finansowanie  internetu  w  placówce  głównej  i  filiach  bibliotecznych. Biblioteka
Narodowa na zakup nowości wydawniczych wpłaciła kwotę 6.900,- zł.

Ośrodek Kultury w Jastrowiu  posiada w swoich strukturach następujące placówki:
1) biblioteki:
- główna w Jastrowiu,
- filia w Brzeźnicy,
- filia w Sypniewie,
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   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 2014 roku – rozdział 92109

   
L.p. Treść Suma

1. Zużycie materiałów i energii 132.045

2. Usługi obce 191.328

3. Podatki i opłaty 27.812

4. Wynagrodzenia 510.210

5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

Razem

103.152

964.547

Koszty z podziałem na poszczególne placówki

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

1. DK Jastrowie 488.612 51
2. WDK Sypniewo 145.725 15
3. Świetlice wiejskie 139.494 14
4. Zespoły ludowe 14.526 2
5. Koszty ogólnozakładowe 176.190 18

Razem 964.547 100

1. 1. Zużycie materiałów i energii

 1.1. Energia 21.674
 1.2. Gaz 18.083
 1.3. Materiały biurowe 3.683
 1.4. Opał 11.913
 1.5. Sprzęt i wyposażenie 56.575
 1.6. Pozostałe (środki czystości, produkty,prasa, żarówki, 
mat. do zajęć plastycznych, do wystroju,dekoracji na różne 
imprezy kulturalne)

20.117

Razem 132.045
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Najpoważniejszą pozycję w kosztach poniesionych na zakup materiałów i energii w 2014
roku stanowi zakup sprzętu i wyposażenia, następnie energii elektrycznej, gazu i opału.

Na zakupy sprzętu i wyposażenia wydatkowano kwotę 56.575,- zł. Zakupiono 5 zestawów
komputerowych  na  świetlice  wiejskie,  Dom  Kultury  w  Jastrowiu  doposażono  w  sprzęt
nagłaśniający i  urządzenia  umożliwiające organizacje  imprez  plenerowych  w Jastrowiu  w tym
lampy, namioty plenerowe, głośniki przenośne, mikrofony, aparat fotograficzny. Ponadto zakupiono
wózek dwukołowy, drabiny, uzupełniono narzędzia oraz inne niezbędne drobne materiały.

 Do WDK Sypniewo zakupiono 2 raioodtwarzcze, komputer, zainstalowano kamery wizyjne
na budynku. 

Świetlica  wiejska  w  Samborsku  otrzymała  oprócz  zestawu  komputerowgo  otrzymała
kuchenkę gazową do zaplecza kuchennego.

Energia elektryczna to zużycie energii we wszystkich placówkach instytucji. W świetlicy
wiejskiej w Samborsku pomieszczenia ogrzewane są elektrycznie - ma to znaczenie finansowe, 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, Brzeźnicy Kolonii, 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,  w  tym  nagrody  w  różnych  konkursach,  do  prowadzonych  zajęć  plastycznych,
materiały do drobnych napraw, materiały biurowe przeznaczone dla księgowości instytucji takie jak
papier  i  tusz  do  drukarek,  długopisy,  kalendarze,  prasę  fachową  oraz  środki  czystości,  które
zakupiono do wszystkich placówek Ośrodka Kultury. 

2. Usługi obce

 2.1. Usługi telekomunikacyjne 10.055
 2.2. Usługi transportowe 4.470
 2.3. Koncerty, teatrzyki , ochrona 112.591
 2.4. Usługi remontowe 4.926
 2.5. Pozostałe (aktualizacja strony internetowej, czynsz za 
budynki, legalizacja gaśnic, wynajem kopii filmowych,usługi 
pocztowe, usługi bankowe, przeglądy kominiarskie itp.) 59.286

Razem 191.328

Najpoważniejszą pozycją w usługach, to koszty poniesione z tytułu organizacji koncertów.
W 2014 roku zorganizowano koncert zespołu ŁZY, koncert Sidney Polaka, zespołu CLIVER Poza
koncertami zorganizowano "Kabaret pod Wyrwigroszem", program autorski Katarzyny Żak i Marii
Czubaszek, koncert  operetkowy. Przy organizacji  imprez masowych zawsze ponoszone są  takie
koszty jak ochrony mienia i osób, obsługa medyczna, sanitarna itp. Tu zakwalifikowano również
obsługę muzyczną zespołów „Dziordanki” i „Jastrowiacy” podczas MFF ”Bukowińskie Spotkania”.

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

Koszty jakie ponieśliśmy przy organizacji dużych imprez to:
- MFF “Bukowińskie Spotkania”- wydano 43.880,- zł,
- „Dni Jastrowia” -  35.380,- zł, 
- „Piknik Militarny” - 86.160,- zł,
- Bal Sylwestrowy w WDK w Sypniewie – 4.730,- zł,
- Przywitanie Nowego Roku – 7.200,- zł,
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- Jarmark Mikołajkowy - 2.060,- zł,
- "Piknik z Rybką" - 31.300,- zł.

 Koszty poniesione na wyżej wymienione imprezy wiążą się m. in. z:
- zakwaterowaniem i wyżywieniem członków zespołów występujących,
- z kosztami występu  zespołów,
- ochrona mienia i osób podczas imprez,
- obsługa muzyczna Balu Sylwestrowego i Przywitania Nowego Roku,
- zabezpieczenie energetyczne Pikniku Militarnego,Pikniku z Rybką, Bukowińskich
Spotkań,
- wynajem sceny i oświetlenia.

Do pozostałych kosztów należą takie pozycje jak:
- obsługa pieców gazowych,
- licencje na programy komputerowe,
- drukowanie plakatów, 
- opłaty pocztowe,
- prowizje bankowe,
- naprawy sprzętu muzycznego, 
- obsługa muzyczna podczas prób zespołu „Dziordanki”, 
- przeglądy kominiarskie,
- przegląd i konserwacja gaśnic,
- aktualizacja strony internetowej,
- usługa pocięcia drewna dla świetlic wiejskich,
- czynsz za budynek przy ul. Kieniewicza w Jastrowiu i ŚW Nadarzyce.

3. Podatki i opłaty
 

 3.1. Podatek od nieruchomości 12.230
 3.2. ZAiKS 7.540
 3.3. Ubezpieczenia mienia i osób 6.473
 3.4. Pozostałe opłaty 1.569

Razem 27.812

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 m. in. abonamentu RTV.

4. Wynagrodzenia

4.1.Wynagrodzenia osobowe 411.513

4.2. Wynagrodzenia bezosobowe 98.697

Razem 510.210

Średnie zatrudnienie w domach kultury i świetlicach w 2014 roku to 14,79 etatu z czego 3
etaty przypadają na zatrudnienie w administracji, 4,63 w DK w Jastrowiu, 3,71 w WDK Sypniewo,
3,25 w świetlicach wiejskich i 0,2 w zespołach ludowych.

Ośrodek Kultury w 2014 roku zatrudniał osoby również na umowy – zlecenia. Zatrudniona
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była osoba do palenia w c.o. w WDK w Sypniewie, organizowane były warsztaty rękodzielnicze na
świetlicach  wiejskich,  zatrudniane  były  osoby  obsługujące  muzykę  na  zabawach  i  innych
imprezach,  na koncert  operetkowy.   Z uwagi  na długie zwolnienia lekarskie dwóch pracownic
świetlic wiejskich w zastępstwie zatrudnialiśmy osoby na umowy cywilno - prawne. Zawierane
były również umowy przy organizacji Pikniku Militarnego.

Wykorzystanie funduszu płac w 2014 roku przedstawia się następująco :

Etaty Wykonanie 

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

382.805
7.736

13.400
7.572

Razem 411.513

5. Zasiłki ZUS 31.543

 
W 2014 roku wypłacone zostały dwie nagrody jubileuszowe i jedna odprawa z tytułu 

likwidacji stanowiska pracy, łącznie na kwotę 7.572,- zł. Wypłacony został fundusz nagród na 
kwotę 13.400,- zł. Zasiłki ZUS to wypłacone pracownikom zasiłki chorobowe (dwie pracownice 
przebywały na długotrwałym zwolnieniu lekarskim) oraz  zasiłek macierzyński.

5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

5.1. Ubezpieczenia społeczne 67.739
5.2. Fundusz Pracy 6.145
5.3. ZFŚS 17.071
5.4. Podróże służbowe 6.302
5.5. Szkolenia 2.175
5.6. Ekwiwalenty BHP, badania lekarskie 3.720

Razem 103.152

Ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, to pochodne od wynagrodzeń, a ZFŚS to odpis
roczny.
     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. 

Szkolenia,  to udział  pracowników w szkoleniach służb informatycznych,  z  animacji  dla
dzieci oraz zmówień publicznych.

Na koszty  związane  z  BHP składają  się  ekwiwalenty  za  używanie  przez  pracowników
własnej odzieży oraz jej pranie, tu należą również koszty badań okresowych pracowników.

Koszty ogółem w domach kultury i świetlicach wiejskich w 2014 roku wykonano w 98% w
stosunku do planowanych. Środki niewykorzystane zostały w funduszu płac i pochodnych od nich.
Przyczyną tego stanu było to, iż trzy  pracownice przebywały na długotrwałych zwolnieniach co
wiąże się z tym, iż po 30, 33 dniach ZUS wypłacał zasiłek chorobowy.

Razem koszty domów kultury i  świetlic     964.547- zł
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Poniesione koszty w bibliotece w 2014 roku 

– rozdział 92116

   
L.p. Treść Suma

1. Zużycie materiałów i energii 69.537

2. Usługi obce 31.547

3. Podatki i opłaty 866

4. Wynagrodzenia 154.320

5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

Razem

36.540

292.810

1. Zużycie materiałów i energii

 1.1. Energia 5.933
 1.2. Gaz 14.630
 1.3. Materiały 11.202
 1.4. Prasa 3.250
 1.5. Sprzęt i wyposażenie 6.093
 1.6. Księgozbiór 17.501
 1.7. Produkty 8.993
 1.8. Opał 1.935

Razem 69.537

    W bibliotece najpoważniejszą pozycję w kosztach poniesionych na zakup materiałów i energii
stanowi zakup gazu. Zakup księgozbioru stanowi również znaczącą pozycję. Zakupy księgozbioru
dokonane zostały z dotacji podmiotowej oraz w kwocie 6.900,- zł z dotacji otrzymanej na zakup
nowości wydawniczych z Biblioteki Narodowej. 

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

 W pozycji „materiały” kwotę 11.202,- zł wydatkowano między innymi realizując w 2014 roku
trzy projekty: „Zdrowie w pigułce – organizacja pikniku rodzinnego, zajęć ruchowych, warsztatów
prozdrowotnych  oraz  wyposażenie  siłowni  fitness”,  „Dwa  oblicza  kobiet  –  tradycja  i
nowoczesność”  oraz  ”O finansach w bibliotece”.  Za  realizację  pierwszego  projektu  Biblioteka
otrzyma dofinansowanie w 2015 roku w wysokości17.900,- zł, za drugi otrzyma dofinansowanie w
wysokości 14.500,- zł, a na trzeci 750 ,-zł. Tu zakupiono różne materiały potrzebne do realizacji
projektów,  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 w zajęciach w bibliotece a także zakup nagród dla
dzieci biorących udział w edycji "Cała Polska czyta dzieciom".

Realizując pierwszy projekt biblioteka zakupiła m. in. sprzęt do siłowni fitness na kwotę 3.965,-zł
który znajduje się w budynku biblioteki w Jastrowiu, który jest udostępniany do korzystania przez
mieszkańców miasta i okolic. Realizując ten projekt biblioteka zorganizowała spotkanie kulinarne
w amfiteatrze dla mieszkańców naszej Gminy - piknik prowadziła zaproszona instruktorka Diana
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Volokhova. Do realizacji drugiego projektu zakupione zostały fartuszki kuchenne z nadrukiem dla
uczestników projektu, kije treningowe oraz gry planszowe.  Do realizacji projektu " O finansach w
bibliotece" zakupiono materiały biurowe oraz produkty.

W 2014 roku księgozbiór  w bibliotece zwiększył  się  o 17.501,-  zł   z  czego 6.900,-  zł
Biblioteka  Narodowa  przekazała  na  zakup  nowości  wydawniczych,  pozostała  kwotę
sfinansowalismy z dotacji Gminy.

Produkty to zakupy głównie przeznaczone na organizację realizowanych projektów przez
bibliotekę.

W  pozycji  „opał”  ujęto  zużycie  węgla  na  ogrzanie  pomieszczeń  filii  bibliotecznej  w
Brzeźnicy i w Sypniewie.

2. Usługi obce

 2.1. Usługi telekomunikacyjne 4.730
 2.2. Usługi transportowe 5.618
 2.3. Pozostałe 21.199

Razem 31.547

     Usługi telekomunikacyjne dotyczą kosztów poniesionych na opłaty za abonament, rozmowy
telefoniczne i stałego dostępu do internetu w bibliotece w Jastrowiu, Sypniewie oraz w Brzeźnicy.
Na ten cel biblioteka otrzymała z Fundacji ORANGE dotację w ramach programu "Orange dla
bibliotek" w kwocie 3.333,- zł. 
     Usługi transportowe to koszty poniesione na realizację  projektów - przejazdy uczestników
projektu na warsztaty kulinarne do Sypniewa i do Szczecinka na zajęcia jogi i aqua - aerobic

  Usługi pozostałe to:
  - opłaty za aktualizacje programów komputerowych, 

    - nadzór techniczny nad kotłem gazowym w bibliotece w Jastrowiu, 
  - okresowa kontrola instalacji elektrycznej,
  - okresowa kontrola instalacji odgromowej,
  - zajęcia jogi i aqua-aerobic w ramach projektu
  - czyszczenie kanalizacji w budynku biblioteki w Jastrowiu
  - wywóz nieczystości, 
  - usługi kominiarskie.

3. Podatki i opłaty
    
3. 1. Różne opłaty 866

Razem 866
      
       W różnych opłatach zawarta jest są opłaty reprograficzne  z tytułu kserowania księgozbioru dla 
czytelników oraz opłaty RTV.

4.Wynagrodzenia

4.1. Wynagrodzenia osobowe 145.015
4.2. Wynagrodzenia bezosobowe 9.305

Razem 154.320

     Średnie zatrudnienie w bibliotece w 2014 roku wyniosło 5,75 etatu - 3 etaty bibliotekarskie w
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bibliotece w Jastrowiu, 1 etat pracownika gospodarczego w bibliotece w Jastrowiu, 0,5 etatu w
„Klubie od Malucha do seniora”, 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 2014 roku przedstawia się następująco :

Etaty Wykonanie 

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

135.687
2.385
4.400
2.543

Razem 145.015

5. Zasiłki ZUS 4.262

          W 2014 roku w bibliotece zatrudnione były osoby na umowy cywilno – prawne: przede 
wszystkim instruktorzy prowadzący warsztaty wikliniarskie, kulinarne, interperonalne, które 
odbywały się w ramach realizowanych projektów.

5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
    
5.1. Ubezpieczenia społeczne 24.191
5.2. Fundusz Pracy 1.928
5.3. ZFŚS 6.837
5.4. Podróże służbowe 798
5.5. Ekwiwalenty bhp, badania lekarskie 2.786

Razem 36.540

Ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy są to pochodne od wynagrodzeń.
Kwota 6.837,- zł to koszty odpisu rocznego na ZFŚS w bibliotekach.
Koszty poniesione na podróże służbowe to wyjazdy pracowników na szkolenia.

   Na koszty związane z bhp składają się ekwiwalenty za używanie własnej odzieży oraz jej
pranie, koszty badań okresowych pracowników.

Ogółem koszty w 2014 roku w bibliotekach wykonano w 99%. Nie wykorzystano środków
na  funduszu  płac  i  pochodnych,  a  główną  przyczyną  były  zwolnienia  lekarskie  pracownika
biblioteki.

Razem koszty biblioteki -  292.810,- zł        

Zadania inwestycyjne

W 2014 roku zrealizowane zostały dwa zadania  inwestycyjne :
1. Remont pomieszczeń w Ośrodku Kultury w Jastrowiu 29.995,99 zł
2. Zakup konsoli cyfrowej.           11.995,23 zł

Remont pomieszczeń w Ośrodku  Kultury w Jastrowiu -  w ramach tego zadania zostało 
wykonane malowanie sali widowiskowej, montaż barierek przy schodach na scenę sali, zadaszono 
wejście do toalet również na sali, wyłożono kafle w sanitariacie na piętrze budynku Domu Kultury 
w Jastrowiu, zakupiono oświetlenie wystawowe do pomieszczeń przed wejściem na salę 
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widowiskową.
Drugim zadaniem  był zakup konsoli cyfrowej - jest to urządzenie do jednoczesnego 

miksowania - ustawienia parametrów sprzętu muzycznego podczas organizacji różnych imprez 
kulturalnych. Urządzenie spełnia obecnie podstawowe funkcje związane z nagłośnieniem różnych 
imprez bez konieczności doposażenia w dodatkowy sprzęt.

Należności i zobowiązania na dzień 31 grudnia 2014 roku

Stan zobowiązań
z tytułu :
1. zakupu materiałów i usług           732,13 zł
2. podatki, składki ZUS          12.409,90 zł
3. pożyczka z GiM Jastrowie      17.900,00 zł

Razem                  31.042,03 zł
 

Ośrodek Kultury w Jastrowiu na koniec roku  posiadał zadłużenie w formie pożyczki 
zaciągniętej w Gminie i Mieście Jastrowie na realizację projektu - „Zdrowie w pigułce - organizacja
pikniku rodzinnego, zajęć ruchowych oraz wyposażenie siłowni fitness” w kwocie 17.900,- zł. 
Pożyczka zostanie zwrócona, gdy Ośrodek otrzyma zwrot z ARiMR.

Na dzień 31 grudnia 2014 roku nie wystąpiły w instytucji kultury zobowiązania wymagalne.

Stan należności
z tytułu:

1. wynajmowanych lokali użytkowych  i pomieszczeń, reklam -  1.813,69 zł 

Na dzień  31 grudnia 2014 roku w instytucji  wystąpiły należności  wymagalne w kwocie
615,- zł z tytułu reklamy.

Jastrowie, 26 lutego 2015 roku
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