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Przychody i koszty 
Ośrodka Kultury w Jastrowiu 

za I półrocze 2016 rok 
 

 
L.p. 

 
Treść 

Plan 
na 2016 rok 

Wykonanie 
na 30.06.2016 

rok 

 
 

% 
I. Przychody  1.309.590 671.612 51 
 w tym:    
 Dochody własne 90.900 42.132 46 
 1. Domy kultury 87.900 41.518 47 

 2. Biblioteki 3.000 614 20 
 w tym:    
 Dotacje 1.218.690 629.480 52 
 1. Domy i ośrodki kultury 965.090 502.580 52 
 2. Biblioteki 253.600 126.900 50 

II. Koszty 1.309.590 668.952 51 
  

1. Domy i ośrodki kultury... 
1.1. Wynagrodzenia osobowe 
1.2. Wynagrodzenia bezosobowe 
1.3. Ubezpieczenia i inne 
      świadczenia na rzecz prac.       

1.4. Materiały, energia 
1.5.Usługi i inne opłaty 

 
1.052.990 

492.640 
29.100 

 
117.490 
94.210 

319.550 

 
547.875 
246.979 
19.165 

 
57.944 
59.350 

164.437 

 
52 
50 
66 

 
49 
63 
51 

 2. Biblioteki 
2.1. Wynagrodzenia osobowe 

      2.2. Ubezpieczenia i inne 
       świadczenia na rzecz prac. 

2.3. Materiały, energia 
     2.4. Usługi i inne opłaty 

2.5. Księgozbiór 

256.600 
159.850 

 
40.800 
35.560 
9.450 

10.940 

121.077 
75.894 

 
18.327 
19.038 
4.780 
3.038 

47 
48 

 
45 
54 
51 
28 

III. Inwestycje 80.000 10.952 14 
 1. Modernizacja Miejskiej Biblioteki 

Publicznej w Jastrowiu 
2. WDK Sypniewo 

 
65.000 
15.000 

 
10.952 

0 

 
14 
0 
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   w zł 
 

Przychody uzyskane przez Ośrodek Kultury w Jastrowiu  
 w I półroczu 2015 roku z podziałem na poszczególne placówki: 

 
L.p. Treść 

 
Suma 

I.  DK Jastrowie  
 1. Nauka gry 352 
 2. Współorganizacja imprez kulturalnych    12.292 
 3. Wynajem pomieszczeń i sprzętu 5.227 
 4. Reklama 3.177 
 5. Placowe 947 
 Razem 21.995 

 
II.  WDK Sypniewo   
 1. Lokale użytkowe  7.035 
 2. Wynajem pomieszczeń i sprzętu 2.782 
 3. Wypożyczenie naczyń   530 
 4. Energia elektryczna 320 
 5. Nauka gry 330 
 Razem 10.997 

 
III. Biblioteka   
 1. Usługi ksero i drukowanie 118 
 2. Wynajem pomieszczeń 470 
 3. Warsztaty 25 
 Razem  613 

 
IV. Świetlice wiejskie  
 1. Wynajem pomieszczeń i sprzętu 777 
 2. Wypożyczenie naczyń ŚW Samborsko 78 
 3. Wypożyczenie naczyń ŚW Nadarzyce 211 
 4. Energia elektryczna 94 
 Razem 1.160 

 
V.  Inne  
 1.Odsetki, wyn.od term. odpr.pod 66 
 2.Darowizny pieniężne domy kultury 7.300 
 Razem 7.366 
 
 

VI .  Dotacje  
 1. UGiM Jastrowie  
 1.1. Domy i ośrodki kultury... 502.580 
 1.2. Biblioteki 126.900 
 Razem 629.480 
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VII. Ogółem przychody  671.612 
 1. Dochody własne 42.132 

 2. Dotacje 629.480 

 
 W I półroczu 2016 roku dochody własne wypracowano w 46 % w stosunku do planowanych. 
 Analizując wykonane dochody własne w oparciu o dochody planowane stwierdzamy: 
- Dochody z lokali użytkowych znajdujących się w WDK w Sypniewie wykonaliśmy w 57 % - 
wpłynęło 7.035,- zł przy planowanych 12.300,- zł. 
- Wynajem pomieszczeń i sprzętu we wszystkich placówkach OK - wykonano w 44% tj. w kwocie 
8.786,- zł, a planowano 20.000,- zł. 
- Bal Sylwestrowy w WDK w Sypniewie - te dochody uzyskamy dopiero w grudniu br. - planowana 
kwota to 7.500,- zł. 
- Wypożyczanie naczyń. W obiektach OK znajdują się 3 punkty wypożyczalni naczyń: WDK 
Sypniewo, ŚW Samborsko, ŚW Nadzarzyce. Dochody w I półroczu z tego tytułu to 819,- zł przy 
planowanych 3.000,- zł. 
- Odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym będą zaksięgowane 
dopiero na koniec grudnia 2016 r. Planowana kwota to 500,- zł 
- Wpływy z różnych dochodów - m. in. wynagrodzenie od terminowego odprowadzenia podatku,  - 
tu na 2016 rok zaplanowano kwotę 2.000,- zł, a uzyskane dochody to 66,- zł. 
- Sprzedaż energii elektrycznej - do planu przyjęto kwotę 1.600,- zł, a na 30.06.2016 r. wykonano 
414,- zł - są to wpłaty za energię elektryczną przy wynajmowanych pomieszczeniach świetlic 
wiejskich i WDK. 
- Z organizacji imprez kulturalnych w I półroczu wpłynęła kwota 12.292,- zł przy planowanych 
13.000,- zł. 
- Nauka gry – w planie przewidziana jest kwota 1.000,- zł, wykonano 682,- zł. Nauka gry odbywa się 
w Domu Kultury w Jastrowiu oraz w Wiejskim Domu Kultury w Sypniewie. 
- Placowe - wpływ 947 zł, kwota w planie finansowym to 14.000,- zł. 
- Reklama - tu wpłynęło 3.177,- zł, a planowano 10.000,- zł. 
- Darowizny pieniężne - do dnia 30.06.2016 roku wpłynęła kwota 7.300,- zł, a zaplanowana to 3.000,- 
zł. Darowizny wpłynęły na organizację różnych imprez kulturalnych, wpłacający to: BS Jastrowie, 
BZWBK i osoby prywatne. 
 Wykonanie dochodów własnych poniżej 50% spowodowane jest głównie tym, iż niektóre 
dochody będą wykonane dopiero w II półroczu br., tak jak dochody z Balu Sylwestrowego, 
placowego związanego z organizacją Pikniku Militarnego czy odsetki bankowe. Dochody 
wypracowano nieproporcjonalnie do upływu czasu  – przyczyny takiego stanu rzeczy są różne. 
Niektóre dochody wykonano powyżej 50% planowanych, inne poniżej albo w ogóle nie wykonano. 
Planowane dochody na 2016 rok szacowane były w oparciu o  wykonanie 2015 roku. 
 W bibliotekach dochody wpłynęły z usług ksero, drukowania i wynajmu pomieszczeń. W 
planach na 2016 rok ujęte były dochody z wynajmu pomieszczeń, z których wpłynęła kwota 470,- zł 
i tym samym dochody w bibliotece wykonane zostały na poziomie 25%. 
  W analizowanym okresie otrzymaliśmy dotację z G i M Jastrowie, w wysokości 52% na 
domy kultury i świetlice wiejskie oraz na biblioteki w wysokości 50%. 
 

Ośrodek Kultury w Jastrowiu  posiada w swoich strukturach  następujące placówki: 
1) biblioteki: 

- w Jastrowiu, 
- filia w Sypniewie, 

   2) dom kultury w Jastrowiu, 
   3) wiejski dom kultury w Sypniewie, 
   4) świetlice wiejskie: 
        - w Samborsku, 
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        - w Brzeźnicy, 
        - w Brzeźnicy Kolonii, 
        - w Nadarzycach, 
 

Poniesione koszty w domach kultury i świetlicach 

 w I półroczu 2016roku – rozdział 92109 

 

L.p. Treść Suma 

1. Zużycie materiałów i energii 59.350 

2. Usługi obce 151.279 

3. Podatki i opłaty 13.158 

4. Wynagrodzenia 266.144 

5. 

 
 

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 

Razem 
 

57.944 

547.875 
 

 
Koszty z podziałem na poszczególne rodzaje 

 
1. 1. Zużycie materiałów i energii 
 
 1.1. Energia 16.493 
 1.2. Gaz 16.164 
 1.3. Materiały do napraw i remontów 2.503 
 1.4. Opał 10.609 
 1.5. Sprzęt i wyposażenie 2.741 
 1.7. Pozostałe (środki czystości, produkty, żarówki, mat. do 
zajęć plastycznych, do wystroju,dekoracji na różne imprezy 
kulturalne, nagrody) 

10.840 

Razem 59.350 
 
 Najpoważniejszą pozycję w kosztach poniesionych na zakup materiałów i energii w I półroczu 
2016 roku stanowi energia elektryczna i gaz. Koszty te to 55% poniesionych na powyższe materiały. 
Dużą pozycją jest zakup opału - 10.609,- zł. 
 W pozycji sprzęt i wyposażenie zakupiono drobne doposażenie, między innymi wózek ręczny 
do przewożenia drobnych materiałów, komodę i wieszak do gabinetu dyrektora, suszarkę do rąk do 
łazienki w DK Jastrowie, bęben do wymiany w drukarce drukjącej programy, zaproszenia, małe 
plakatóy Ponadto zakupiliśmy sztalugi, piekarnik – wsad do kuchenki w świetlicy w Samborsku, 
materiały do podłączeń lamp scenicznych na imprezach plenerowych, antyramy, pendriwy i inne 
drobniejsze materiały. 
 W materiałach do napraw i remontów ujęto zakupy materiałów do remontu pomieszczeń 
piwnicznych w Domu Kultury w Jastrowiu oraz amfiteatrze. 
 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. Gaz wykazany powyżej to zużycie w budynku przy ul. 
Kieniewicza 50 w Jastrowiu, natomiast opał wykorzystano w WDK w Sypniewie oraz w świetlicach 
wiejskich: w Brzeźnicy, Brzeźnicy Kolonii i Nadarzycach. 
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 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 Noworoczny Koncert Kolęd, Dzień Kobiet, Walentynki, Dzień Dziecka, 
wieczory poezji. Ponadto wykorzystywano różne materiały na zajęciach plastycznych Grupy 
Kreatywnej „Pod6 sceną”, materiały do prowadzenia warsztatów, zakupiono nagrody na 
organizowane konkursy oraz środki czystości do wszystkich placówek Ośrodka Kultury. 
 
2. Usługi obce 
 
 2.1. Koncerty, ochrona, obsługa muzyczna 121.072 
 2.2. Usługi telekomunikacyjne 4.051 
 2.3. Usługi transportowe i wywóz nieczystości 3.586 
 2.4. Usługi bankowe, pocztowe 1.132 
 2.5. Pozostałe ( usługi przy organizacji imprez, legalizacja 
gaśnic, usługi pocztowe, usługi bankowe,  przeglądy 
kominiarskie itp.) 

21.438 

Razem 151.279 
 
 Najpoważniejszą pozycją w usługach, to koszty poniesione z tytułu organizacji różnych 
imprez kulturalnych. 
 Pierwszą imprezą kulturalną w 2016 roku było Przywitanie Nowego Roku w amfiteatrze, 
które stało się już tradycją Jastrowia. Na ochronę podczas tej imprezy, oprawę muzyczną, obsługę i 
ZAiKS wydaliśmy 5.560,- zł. 
 W miesiącu lutym zorganizowano koncert Johna Portera, koszt koncertu to 2.276,- zł przy 
wpływach ze sprzedanych biletów 3.125,- zł, w miesiącu marcu kabaret Formacja Chatelet- koszt 
7.140,- zł, dochody 7.166,-zł, w miesiącu maju imprezę Freestyle Beatle – koszt imprezy 11.490,- zł 
a wstęp wolny. 
 Jednak najpoważniejsze pozycje to usługi związane z organizacją imprez kulturalnych, takich 
jak : 
- MFF “Bukowińskie Spotkania”- wydano 40.000,- zł, koszty poniesione na wyżej wymienione 
imprezy wiążą się m. in. z zakwaterowaniem i wyżywieniem członków zespołów przybyłych na 
„Bukowińskie Spotkania”, 
- zakwaterowanie zapraszanych artystów 
- kosztami hotelowymi zespołów, 
- drukowaniem plakatów, 
- ochroną mienia i osób, 
- wynajmem sanitariatów, 
- zabezpieczeniem medycznym podczas koncertów, 
- opłatami ZAiKS-u. 
 Podczas Bukowińskich Spotkań zorganizowano na plaży w Jastrowiu Festiwal „Zjawisko”- 
pokaz laserowo - multimedialny. Organizacja „Zjawiska” wyniosła 44.178,- zł. W miesiącu czerwcu 
zorganizowano koncert duetu ukraińskiego w WDK w Sypniewie – koszt 5.000,- zł. 
 W usługach zakwalifikowano również koszty na oprawę muzyczną zabaw tanecznych, a także 
obsługę muzyczną zespołów „Dziordanki” i „Jastrowiacy” na próbach odbywających się kilka razy 
w miesiącu oraz podczas MFF”Bukowińskie Spotkania”. 
 Poważną pozycją w tych kosztach jest ochrona mienia i osób podczas różnych imprez. 
 Usługi telekomunikacyjne dotyczą opłat za abonamenty i rozmowy telefoniczne z aparatów 
telefonicznych w placówkach OK, neostradę oraz aparaty komórkowe – dyrektora i kierownika WDK 
w Sypniewie. 
 Do pozostałych kosztów należą takie pozycje jak: 
- aktualizacja programów komputerowych, 
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- przegląd okresowy budynków, 
- usługi elektryczne podczas imprez, 
- obsługa serwisowa kotłowni gazowej, 
- wykonanie listew na ławki i uzupełnienie podłogi w amfiteatrze, 
- drukowanie plakatów na inne niż ww. imprezy, 
- opłaty pocztowe, 
- prowizje bankowe, 
- naprawy sprzętu muzycznego, drukarek, 
- przeglądy kominiarskie, 
- przegląd i konserwacja gaśnic, 
- przegląd kas fiskalnych, 
- licencja na kino letnie, 
- eksploatacja kabin wc podczas imprez, 
- usługi hotelowe dla zespołów występujących na imprezach, 
- aktualizacja strony internetowej, 
- czynsz za budynek przy ul. Kieniewicza w Jastrowiu i ŚW Nadarzyce. 

�  
3. Podatki i opłaty 
 3.1. Podatek od nieruchomości 6.006 
 3.2. ZAiKS, 831 
 3.3. Ubezpieczenia mienia i osób 4.693 
 3.4. Pozostałe opłaty 1.628 

Razem 13.358 
 

 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 wywóz odpadów 
komunalnych. 
 
4. Wynagrodzenia 
 
4.1.Wynagrodzenia osobowe 246.979 

4.2. Wynagrodzenia bezosobowe 19.165 

Razem 266.144 
 
 Średnie zatrudnienie w domach kultury i świetlicach wiejskich w I półroczu 2016 roku to 
15,82 etatu z czego 3 etaty przypadają na zatrudnienie w administracji, 7,15 w DK w Jastrowiu, 2,75 
w WDK Sypniewo, 2,72 w świetlicach wiejskich i 0,2 w zespołach ludowych. 
 Zatrudnione były również osoby na umowy – zlecenia i o dzieło. W I półroczu zawarte były 
umowy na wykonanie prelekcji, koncertów, spotkań autorskich, obsługę muzyczną koncertów i 
zabaw, palenie w piecu c.o. w WDK Sypniewo oraz artystyczne przygotowanie zespołów ludowych 
do występów. 
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Wykorzystanie funduszu płac za I półrocze 2016 roku przedstawia się następująco : 
 

Etaty Plan Wykonanie 

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

462.070 
0 

10.540 
7.500 

12.530 

241.715 
5.264 

0 
0 

Razem 492.640 246.979 

6. Zasiłki ZUS 0 1.947 

  
 Niższe wykonanie funduszu płac w stosunku do planu spowodowane jest tym, iż w I półroczu 
nie wypłacono nagród, a także długotrwałą absencją chorobową pracowników, stąd wykazane zasiłki 
ZUS. 
 
5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 
     
5.1. Ubezpieczenia społeczne 41.407 
5.2. Fundusz Pracy 3.886 
5.3. ZFŚS 8.786 
5.4. Podróże służbowe 2.950 
5.5. Szkolenia, dokształcanie 875 

5.6. Ekwiwalenty BHP, badania lekarskie 40 
Razem 57.944 

 
 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 oraz podróże służbowe pracowników, przede wszystkim na wyjazdy 
związane z organizacją imprez kulturalnych. 
 Na koszty związane z BHP składają się ekwiwalenty za używanie przez pracowników własnej 
odzieży i jej pranie oraz badania okresowe pracowników. 
 
 Koszty ogółem w domach kultury i świetlicach wiejskich w I półroczu wykonano w 52% w 
stosunku do planowanych. 
 
 Razem koszty domów kultury i świetlic           547.875,- zł 
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Poniesione koszty w bibliotece w I półroczu 2016 roku 

– rozdział 92116 

     

L.p. Treść Suma 

1. Zużycie materiałów i energii 22.076 

2. Usługi obce 4.780 

4. Wynagrodzenia 75.894 

5. 

 
 

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 

Razem 
 

18.327 

121.077 
 

 
1. Zużycie materiałów i energii 

 
 1.1. Energia 2.776 
 1.2. Gaz 11.672 
 1.3. Materiały różne 1.815 
 1.4. Prasa 1.775 
 1.5. Księgozbiór 3.038 
 1.6. Sprzęt i wyposażenie 1.000 

Razem 22.076 
 

         W bibliotece najpoważniejszą pozycję w kosztach poniesionych na zakup materiałów i energii 
stanowi zakup gazu, którym ogrzewane są pomieszczenia biblioteki w Jastrowiu. 
     Stałą pozycję kosztów stanowi prasa zakupiona do biblioteki w Jastrowiu oraz do filii 
bibliotecznej w Sypniewie. 

   Koszty w pozycji „Materiały różne” 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 oraz na realizację cyklicznych zajęć 
"Koszyk pełen książek", które organizowane są dla dzieci przedszkolnych. 

     W I półroczu biblioteka zakupiła za kwotę 1.000,- zł roletę zewnętrzną służącą do wydzielenia 
książek  w punkcie bibliotecznym w świetlicy wiejskiej w Brzeźnicy. 
 W omawianym okresie dokonano zakupu księgozbioru na kwotę 3.038,- zł. 
      

2. Usługi obce 
 
 2.1. Usługi telekomunikacyjne 1.228 
 2.2. Pozostałe 3.552 

Razem 4.780 
 
     Usługi telekomunikacyjne dotyczą kosztów poniesionych na opłaty za abonament telefoniczny, 
rozmowy telefoniczne i stałego dostępu do internetu w bibliotece w Jastrowiu i Sypniewie. 
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 Usługi pozostałe to: 
  - opłaty za aktualizacje programów komputerowych, 
    - nadzór techniczny nad kotłem gazowym w bibliotece w Jastrowiu, 
  - wywóz nieczystości, 
  - dostęp do portalu e-usług bibliotecznych, 
  - przegląd i konserwacja gaśnic, 
  - przegląd okresowy budynków, 
  - naprawa komputera, 
  - opłaty RTV, 
  - usługi kominiarskie. 
 
4.Wynagrodzenia 

 
4.1. Wynagrodzenia osobowe 74.394 
4.2. Wynagrodzenia bezosobowe 1.500 

Razem 75.894 
 

Średnie zatrudnienie w bibliotece w I półroczu 2016 roku wyniosło 5,75 etatu - 3 etaty 
bibliotekarskie, 1 etat pracownika gospodarczego w bibliotece w Jastrowiu, 0,5 etatu w klubie Od 
malucha do seniora, 1 etat w bibliotekarza o raz 0,25 etatu pracownika gospodarczego w filii 
bibliotecznej  w Sypniewie. 

Wykorzystanie funduszu płac w I półroczu 2016 roku przedstawia się następująco : 
 

Etaty Plan Wykonanie 

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

153.110 
0 

4.590 
2.150 

72.168 
2.226 

0 
0 

Razem 159.850 74.394 

5. Zasiłki ZUS  8.616 
 

          W I półroczu w bibliotece jedna pracownica przebywała na zasiłku macierzyńskim stąd 
wykazane wyżej zasiłki ZUS. 

 
5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 

     
5.1. Ubezpieczenia społeczne 12.329 
5.2. Fundusz Pracy 1.345 
5.3. ZFŚS 3.418 
5.4. Podróże służbowe 605 
5.5. Ekwiwalenty bhp, badania lekarskie, szkolenia 630 

Razem 18.327 
 

 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 kierownika biblioteki na 
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szkolenia. 
    Na koszty związane z bhp składają się ekwiwalenty za używanie własnej odzieży oraz jej 
pranie, badania lekarskie. 
 Ogółem koszty w I półroczu w bibliotekach wykonano w 45%. 
  Zakup księgozbioru wykonano w 46% w stosunku do planowanych. 
 
Razem koszty biblioteki    -  121.077,- zł 
 
Zadania inwestycyjne 
 Na 2016 rok zaplanowane zostały dwa zadania inwestycyjne na łączną kwotę 80.000,- zł, z 
tego na: 
 1. Modernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastrowiu  65.000,- 
 2. Remont Wiejskiego Domu Kultury w Sypniewie     15.000,- 
 
 W I półroczu 2016 roku rozpoczęto Modernizację Miejskiej Biblioteki Publicznej w 
Jastrowiu, w związku z którą poniesiono wydatki na projekty, mapy i opłaty w kwocie 10.942,- zł 
 
 
 
 
 
 
Należności i zobowiązania na dzień 30 czerwca 2016 roku 
 
Stan zobowiązań 
z tytułu : 
 
1. zakupu materiałów i usług          14.947,27 zł 
2. podatki, składki ZUS              21.188,41 zł 
    Razem                    36.135,68 zł 
 
 Na dzień 30 czerwca 2016 roku w instytucji nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. 
 
Stan należności 
z tytułu: 
 
1. wynajmowanych pomieszczeń, placowego oraz reklamy - 975,00 zł 
 
z tego na należności wymagalne przypada kwota 360,00 zł, z tytułu biletów wstępu. 
 
 
 
Jastrowie, 26 lipca 2016 roku 
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