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Przychody i koszty
Ośrodka Kultury w Jastrowiu

 - instytucja kultury -
                                                    za 2013 rok                 w  zł

L.p.
Treść

Plan
na 2013

Wykonanie
 2013 roku

%

I.    Przychody 1.132.450 1.132.447 100
w tym:

1.Dochody własne 79.360 79.357 100
1.1  Domy kultury 76.860 76.864 100
1.2  Biblioteki 2.500 2.493 100

2. Darowizna rzeczowa Biblioteka 5.617 5.617 100

3.Dotacje  GiM Jastrowie 1.026.540 1.026.540 100
3.1  Domy i ośrodki kultury 786.420 786.420 100
3.2  Biblioteki 240.120 240.120 100

4.Dotacje  Biblioteka
4.1.Fundacja im. Jana Kantego
Steczkowskiego Warszawa
4.2.Akademia Rozwoju Filantropii
w Polsce
4.3.Fundacja ORANGE

      4.4.Biblioteka Narodowa

20.933

4.500

5.000
4.722
6.711

20.933

4.500

5.000
4.722
6.711

100

100

100
100
100

II.    Koszty 1.132.450 1.122.053 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

863.280
459.610

92.500
120.000
191.170

853.905
459.607

92.463
116.263
185.572

99
100

100
97
97

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

269.170
148.720

32.180
48.690
22.000
17.580

268.148
148.716

32.186
48.095
21.569
17.582

100
100

100
100
100
100

III. Zadania inwestycyjne 597.860 586.681 98
 1. Remont świetlicy wiejskiej w
Brzeźnicy Kolonii
 2. Komputer Nie gryzie –
wyposaŜenie centru edukacji...
 3. Remont kotłowni w Miejskiej
Bibliotece Publicznej
w Jastrowiu

544.000

33.860

20.000

533.205

33.853

19.623

98

100

98
IV. Amortyzacja 73.930 73.929 100
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Przychody  uzyskane przez Ośrodek Kultury w Jastrowiu
 w 2013 roku z podziałem na poszczególne placówki:

L.p. Treść Suma

I.  DK Jastrowie
1. Nauka gry 1.084
2. Kino 1.186
3. Współorganizacja imprez kulturalnych   2.418
4. Wynajem pomieszczeń i sprzętu 16.695
5. Reklama 5.984
6. Placowe 1.847
7. Piknik Militarny 8.634
Razem 37.848

II.  WDK Sypniewo  
1. Lokale uŜytkowe 10.849
2. Wynajem pomieszczeń i sprzętu 9.256
3. WypoŜyczenie naczyń 2.360
4. SprzedaŜ energii 985
5. Bal Sylwestrowy 7.285
Razem 30.735

III. Biblioteka  
1. Usługi ksero i drukowanie 373
2. Wynajem pomieszczeń 1.100
3. Darowizny pienięŜne 1.020
4. Darowizny rzeczowe 5.617
Razem 8.110

IV. Świetlice wiejskie
1. Wynajem pomieszczeń i sprzętu 3.321
2. WypoŜyczenie naczyń  ŚW Samborsko 756
3. WypoŜyczenie naczyń  ŚW Nadarzyce 554
4. Energia elektryczna 428
5. Udział dzieci w zajęciach 150
6. SprzedaŜ złomu 150
Razem 5.359
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V.  Inne
1.Odsetki, wyn.od term. odpr. pod. 285
2.Darowizny pienięŜne domy kultury 2.637
Razem 2.922

VI .  Dotacje
1. UGiM Jastrowie
1.1  Domy i ośrodki kultury... 786.420
1.2 Biblioteki 240.120
2. Pozostała
2.1.Fundacja im. Jana Kantego Steczkowskiego
Warszawa 4.500
2.2.Akademia Rozwoju Filantropii 5.000
2.3.Fundacja ORANGE 4.722
2.4.Biblioteka Narodowa 6.711
Razem 1.047.473

VII. Ogółem  przychody 1.132.447
1. Dochody własne 84.974

2. Dotacje 1.047.473

W 2013 roku dochody własne wypracowano w wysokości 84.974,- zł. 
Jak przedstawia powyŜsze zestawienie dochody w domu kultury w Jastrowiu wykonano  w

wysokości  37.848,- zł.  NajpowaŜniejszymi  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
dzierŜawy  placu  pod  stoiska  handlowe  przy  organizacji  imprez  kulturalnych,  niewielkie  z
działalności kina oraz nauki gry na instrumentach muzycznych.

W WDK w Sypniewie najpowaŜniejsze dochody wpłynęły z lokali uŜytkowych (WDK w
Sypniewie wynajmuje dwa takie lokale) oraz wynajmu  pomieszczeń
i  sprzętu,  natomiast  niewielkie ze sprzedaŜy energii  elektrycznej  dla punktu aptecznego i  osób
wynajmujących sale na imprezy okolicznościowe, a takŜe z wypoŜyczania naczyń.  W WDK w
Sypniewie rokrocznie organizowany jest Bal Sylwestrowy, który cieszy się duŜym powodzeniem.
Wpływy z biletów wstępu na ten bal w 2013 roku wyniosły 7.285,- zł.

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

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

W  ramach  Programu  Darowizny  Oprogramowania  Microsoft  biblioteka  otrzymała
aktualizacje programów antywirusowych do komputerów jakie otrzymała w 2010 roku, wartość
oprogramowania  to  5.050,-  zł.  Biblioteka  otrzymała  równieŜ  darowizny  ksiąŜkowe  od  osób
fizycznych o wartości 567,- zł.

 W 2013 roku Ośrodek Kultury otrzymał darowizny  pienięŜne w wysokości 2.637,- zł.
Darowizny  wpłynęły  z  BS  Jastrowie  oraz  osób  fizycznych  na  organizację  róŜnych  imprez
kulturalnych.

 W 2013 roku otrzymaliśmy dotację z G i M Jastrowie w wysokości 786.420,- zł  na domy
kultury  oraz  w  240.120,-  zł  na  biblioteki.  Ponadto  biblioteka  otrzymała  dotacje  na  realizację
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projektów: „Zdrowie masz tylko jedno – nikt nie zadba o nie lepiej niŜ TY” w wysokości 5.000,- zł,
„Mini Drama: Shakespeare teŜ był dzieckiem – zajęcia teatralne dla dzieci” w wysokości 4.500,- zł,
dotację na sfinansowanie internetu w filiach bibliotecznych w wysokości 4.722,-zł oraz z Biblioteki
Narodowej kwotę 6.711,- zł na zakup nowości wydawniczych. 

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 2013 roku – rozdział 92109

   
L.p. Treść Suma

1. ZuŜycie materiałów i energii 116.263

2. Usługi obce 161.227

3. Podatki i opłaty 24.345

4. Wynagrodzenia 459.607

5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

Razem

92.463

853.905

Koszty z podziałem na poszczególne placówki

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

1. DK Jastrowie 387.205 45
2. WDK Sypniewo 160.314 19
3. Świetlice wiejskie 109.209 13
4. Zespoły ludowe 17.959 2
5. Koszty ogólnozakładowe 179.218 21

Razem 853.905  100

5



1. 1. ZuŜycie materiałów i energii

 1.1. Energia 35.603
 1.2. Gaz 25.882
 1.3. Materiały biurowe 4.009
 1.4. Opał 15.418
 1.5. Sprzęt i wyposaŜenie 21.455
 1.6. Pozostałe (środki czystości, produkty,prasa, Ŝarówki,
mat. do zajęć plastycznych, do wystroju,dekoracji na róŜne
imprezy kulturalne)

13.896

Razem 116.263

NajpowaŜniejszą pozycję w kosztach poniesionych na zakup materiałów
 i energii w 2013 roku stanowi energia elektryczna, gaz i opał. Koszty te stanową 66% kosztów
poniesionych na wszystkie zakupy materiałów i energii. 

Na zakupy sprzętu i wyposaŜenia wydatkowano kwotę 21.455,- zł, zakupiono laptopa dla
dyrektora,  drukarkę  laserową  do  księgowości,  doposaŜono  nagłośnienie  w  Domu  Kultury  w
Jastrowiu zakupując dwie kolumny i dwa mikrofony bezprzewodowe na kwotę 5.760,- zł, płytki do
remontu  pomieszczeń  piwnicznych  w  budynku przy ul.  Kieniewicza 50,  naczynia  tj.  filiŜanki,
półmiski, warnik do wrzącej wody oraz inne drobne do wykorzystywania podczas róŜnych imprez
kulturalnych. Uzupełniono równieŜ naczynia w wypoŜyczalni WDK w Sypniewie na kwotę 2.840,-
zł,  doposaŜono wypoŜyczalnię  naczyń  w świetlicy wiejskiej  w Brzeźnicy Kolonii  na kwotę  ok.
730,- zł, zakupiono siatkę ogrodzeniową na organizację Pikniku Militarnego na kwotę 2.750,- zł,
która  będzie  wykorzystywana przy organizacji  następnych edycji  Pikniku.  Wszystkie  placówki
Ośrodka Kultury wyposaŜono w pojemniki do segregacji śmieci – na ten cel wydatkowano kwotę
1.800,- zł. Ponadto zakupiono drobne doposaŜenie do poszczególnych placówek instytucji kultury.

Energia elektryczna to zuŜycie 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  powyŜej  to  zuŜycie  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
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, które  zakupiono do wszystkich placówek Ośrodka
Kultury. 

2. Usługi obce

 2.1. Usługi telekomunikacyjne 10.239
 2.2. Usługi transportowe 3.042
 2.3. Koncerty, teatrzyki , ochrona 116.638
 2.4. Wywóz nieczystości 1.817
 2.5. Pozostałe ( opłaty RTV, aktualizacja strony internetowej,
wyrób pieczątek, czynsz za budynki, legalizacja gaśnic,
wynajem kopii filmowych,usługi pocztowe, usługi bankowe,
warsztaty ceramiczne, przeglądy kominiarskie itp.) 29.491

Razem 161.227
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NajpowaŜniejszą pozycją w usługach, oprócz imprez kulturalnych, to koszty poniesione z
tytułu organizacji  koncertów. W 2013 roku zorganizowano koncert  „Trzech Tenorów”,  spektakl
„Zwariowany  komisariat”,  program  autorski  dla  dzieci.  Tu  zakwalifikowano  równieŜ  obsługę
muzyczną zespołów „Dziordanki” i „Jastrowiacy” podczas MFF”Bukowińskie Spotkania”, podczas
wyjazdów do Niemiec oraz na  innych uroczystościach.

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

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

- MFF “Bukowińskie Spotkania”- wydano 35.940,- zł
- „Dni Jastrowia” -  29.880,- zł, 
- „Piknik Militarny” - 80.750,- zł,
- Bal Sylwestrowy w WDK w Sypniewie – 5.000,- zł,
- Przywitanie Nowego Roku – 7.200,- zł.

 Koszty poniesione na wyŜej wymienione imprezy wiąŜą się m. in. z:
-  zakwaterowaniem  i  wyŜywieniem  członków  zespołów  przybyłych  na  imprezy
kulturalne,
- z kosztami występu  zespołu WEEKEND,
-  z kosztami występu  zespołu SKANER, MASTERS
- ochrona mienia i osób podczas imprez,
- obsługa muzyczna Balu Sylwestrowego i Przywitania Nowego Roku.

Do pozostałych kosztów naleŜą  takie pozycje jak:
- warsztaty ceramiczne prowadzone dla dzieci, 
- obsługa kotłowni gazowej,
- wynajem kopii filmowych oraz przesyłki z nimi związane,
- drukowanie plakatów, 
- opłaty pocztowe,
- prowizje bankowe,
- naprawy sprzętu muzycznego, 
- obsługa muzyczna podczas prób zespołu „Dziordanki”, 
- 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 11.645
 3.2. ZAiKS, ZASP i inne 6.957
 3.3. Ubezpieczenia mienia i osób 5.018
 3.4. Pozostałe opłaty 725

Razem 24.345

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 rejestrację czasopisma Ok
Jastrowie.
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4. Wynagrodzenia

4.1.Wynagrodzenia osobowe 409.230

4.2. Wynagrodzenia bezosobowe 50.377

Razem 459.607

Średnie zatrudnienie w domach kultury i świetlicach w 2013 roku to 14,47 etatu z czego 3
etaty przypadają na zatrudnienie w administracji, 4,3 w DK w Jastrowiu, 4,0 w WDK Sypniewo,
2,97 w świetlicach wiejskich i 0,2 w zespołach ludowych.

Ośrodek Kultury w 2013 roku zatrudniał osoby równieŜ na umowy – zlecenia.  Zlecone były
prace  z  zakresu  BHP,  prezentacji  modeli  samochodowych  oraz  tańca  towarzyskiego
prezentowanego podczas XV Powiatowego Przeglądu Dziecięcych Zespołów Artystycznych im.
Cecylii Igiel oraz na organizację Pikniku Militarnego, który odbył się w miesiącu sierpniu.

Wykorzystanie funduszu płac w  2013 roku przedstawia się następująco :

Etaty Plan Wykonanie 

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

381.625
2.350

12.275
12.980

392.433
2.349

12.275
12.980

Razem 409.230 409.230

5. Zasiłki ZUS 8.120
 

W 2013 roku wypłacone zostały cztery nagrody jubileuszowe i jedna odprawa z tytułu
likwidacji stanowiska pracy, łącznie na kwotę 12.980,- zł. Wypłacony został fundusz nagród na
kwotę 12.275,- zł. Zasiłki ZUS to wypłacone pracownikom zasiłki chorobowe i zasiłek
macierzyński.

5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
    
5.1. Ubezpieczenia społeczne 67.617
5.2. Fundusz Pracy 5.573
5.3. ZFŚS 8.101
5.4. PodróŜe słuŜbowe 6.129
5.5. Szkolenia 1.608
5.6. Ekwiwalenty BHP, badania lekarskie 3.117

Razem 92.145

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

Szkolenia, to udział pracowników w szkoleniach BHP, z zakresu zarządzania i organizacji
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instytucji kultury, zmian oprogramowania Płatnika.
Na  koszty  związane  z  BHP składają  się  ekwiwalenty  za  uŜywanie  przez  pracowników

własnej odzieŜy oraz jej pranie, ponadto opłacono równieŜ badania  okresowe pracownika.
Koszty ogółem w domach kultury i świetlicach wiejskich w 2013 roku wykonano w 99% w

stosunku do planowanych. 

Razem koszty domów kultury i  świetlic     853.905,- zł 

Poniesione koszty w  bibliotece  w 2013  roku 

– rozdział 92116

   
L.p. Treść Suma

1. ZuŜycie materiałów i energii 65.677

2. Usługi obce 21.173

3. Podatki i opłaty 396

4. Wynagrodzenia 148.716

5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

Razem

32.186

268.148

1. ZuŜycie materiałów i energii

 1.1. Energia 9.596
 1.2. Gaz 15.127
 1.3. Materiały 6.669
 1.4. Prasa 4.005
 1.5. Sprzęt i wyposaŜenie 3.880
 1.6. Księgozbiór 17.582
 1.7. Produkty 5.005
 1.8. Opał 3.813

Razem 65.677

    W bibliotece najpowaŜniejszą pozycję w kosztach poniesionych na zakup materiałów i energii
stanowi zakup gazu. Zakup księgozbioru stanowi równieŜ znaczącą pozycję. Zakupy księgozbioru
dokonane są z dotacji podmiotowej oraz w kwocie 6.711,- 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  ok.  3.200,-  zł  wydatkowano  w  ramach  trzech   projektów
realizowanych przez bibliotekę: „Zdrowie masz tylko jedno – nikt nie zadba o nie lepiej niŜ TY”,  „
Mini  Drama: Shakespeare teŜ  był  dzieckiem – zajęcia teatralne dla dzieci”  oraz” Dwa oblicza
kobiety  –  Tradycja  i  nowoczesność”.   Biblioteka  na  realizację  tych  projektów  otrzymała
odpowiednio 5.000,- i 4.500,- zł, na które zakupiła fartuszki kuchenne z nadrukiem dla uczestników
projektu, kije treningowe oraz gry planszowe. 
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       Pozycja „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 w zajęciach w bibliotece.

Produkty  to  zakupy  głównie  przeznaczone  na  organizację  realizowanych  projektów  w
bibliotece.

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

2. Usługi obce

 2.1. Usługi telekomunikacyjne 5.097
 2. 2.  Usługi transportowe 3.140
 2. 3.  Usługi remontowe 3.711
 2. 3.  Pozostałe 9.225

Razem 21.173

     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 projektów, przejazd dzieci na teatrzyk z
Sypniewa do Piły,  a takŜe dojazd z Jastrowia do Sypniewa uczestników projektu na warsztaty
kulinarne.
      Usługi remontowe to naprawa pompy w kotłowni biblioteki w Jastrowiu.

   Usługi pozostałe to:
  -  opłaty  za  aktualizacje  programów,  w  tym  równieŜ  aktualizacje  oprogramowania
antywirusowego otrzymanego jako darowiznę,

    - nadzór techniczny  nad  kotłem gazowym w bibliotece w Jastrowiu, 
  - koszty przesyłek,
  - wywóz nieczystości, 
  - usługi kominiarskie.

3. Podatki i opłaty
    
3. 1.  RóŜne opłaty 396

Razem 396
         W róŜnych opłatach zawarta jest są opłaty reprograficzne  z tytułu kserowania księgozbioru
dla czytelników oraz opłaty RTV.

4.Wynagrodzenia

4.1. Wynagrodzenia osobowe 143.994
4.2. Wynagrodzenia bezosobowe 4.722

Razem 148.716

Średnie zatrudnienie w bibliotece w  2013 roku wyniosło 5,77 etatu - 3 etaty bibliotekarskie,
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  2013 roku przedstawia się następująco :
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Etaty Plan Wykonanie 

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

137.310
270

3.875
2.545

137.307
269

3.875
2.543

Razem 144.000 143.994

          W 2013 roku w bibliotece zatrudnione były osoby na umowy cywilno – prawne: trzech
instruktorów w ramach realizacji ww. projektów, dwóch koordynatorów projektów oraz autorka
bajek dla dzieci.

5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
    
5.1. Ubezpieczenia społeczne 24.408
5.2. Fundusz Pracy 2.341
5.3. ZFŚS 3.440
5.4. PodróŜe słuŜbowe 857
5.5. Ekwiwalenty bhp, badania lekarskie 1.140

Razem 32.186

Ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy są to pochodne od wynagrodzeń.
Kwota 3.440,- zł to  koszty odpisu rocznego na ZFŚS w  bibliotekach.
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 2013 roku w bibliotekach wykonano w 100%.  

Razem koszty biblioteki -  268.148,- zł        

Zadania inwestycyjne

W  2013 roku zrealizowane zostały trzy zadania  inwestycyjne :
1. Remont świetlicy wiejskiej w Brzeźnicy Kolonii           533.204,68 zł
2. Komputer nie gryzie ...           33.853,04 zł
3. Remont kotłowni w bibliotece w Jastrowiu   19.632,23 zł

Rozbudowa i przebudowa  świetlicy wiejskiej w Brzeźnicy Kolonii zamknęła się kwotą
533.204,68 zł. Z budŜetu Gminy i Miasta Jastrowie wydatkowano kwotę 283.204,68 zł, pozostała
kwota tj. 250.000,00 zł wydatkowana z poŜyczki udzielonej przez Gminę i Miasto w Jastrowiu,
która ma zostać sfinansowana ze środków unijnych, na podstawie zawartej umowy i złoŜonego
wniosku o płatność. Realizując tą inwestycję rozbudowano budynek świetlicy jak równieŜ
wyposaŜono ją w meble oraz naczynia do wypoŜyczalni.

Drugim zadaniem  była realizacja projektu „Komputer nie gryzie – wyposaŜenie centrum
edukacji cyfrowej przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jastrowiu”. Tu równieŜ jak powyŜej
realizowano projekt, który ma być współfinansowany ze środków unijnych. Całość zadania

11



wyniosła 33.853,04 zł. Dotacja z budŜetu Gminy i Miasta Jastrowie wyniosła 11.920,- zł, poŜyczka
z Gminy i Miasta Jastrowie 21.900,- zł, która po otrzymaniu  wpłaty z ARiMR zostanie zwrócona,
środki własne to 33,04 zł. W ramach tego projektu zakupionych zostało 10 laptopów, biurka pod
laptopy, krzesła obrotowe, aparat cyfrowy, drukarka laserowa oraz oprogramowanie do laptopów.

W roku 2013 trzecim z realizowanych  zadań majątkowych był remont kotłowni w
Bibliotece Miejskiej w Jastrowiu. Zadanie polegało na wymianie pokrycia dachowego i remoncie
konstrukcji dachu oraz stropów budynku kotłowni.

NaleŜności i zobowiązania na dzień 31 grudnia 2013 roku

Stan zobowiązań
z tytułu :
1. zakupu materiałów i usług      21.858,90 zł
2. podatki, składki ZUS          14.509,75 zł

Razem                  36.368,65 zł
 

Ośrodek Kultury w Jastrowiu na koniec roku  posiadał zadłuŜenie w formie poŜyczki
zaciągniętej w Gminie i Mieście Jastrowie na realizację projektów - „ Rozbudowa i przebudowa
świetlicy wiejskiej w Brzeźnicy Kolonii” oraz „Komputer nie gryzie – wyposaŜenie centrum
edukacji cyfrowej przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jastrowiu” w wysokości 271.900,- zł.
PoŜyczka zostanie zwrócona, gdy Ośrodek otrzyma zwrot za oba projekty z ARiMR.

Na  dzień  31  grudnia  2013  roku  nie  wystąpiły  w  instytucji  kultury    zobowiązania
wymagalne.

Stan naleŜności
z tytułu:

1. wynajmowanych lokali uŜytkowych  i pomieszczeń, reklam - 1.784,19 zł  

Na dzień 31 grudnia 2013 roku w instytucji nie wystąpiły naleŜności wymagalne.

Jastrowie, 26 lutego 2014 roku
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