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Przychody i koszty 
Ośrodka Kultury w Jastrowiu za 2015 rok 

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na 01.01.2015 r.  - 27.828,88 zł 
Stan należności na 01.01.2015 r.       -   7.329,56 zł 
Stan zobowiązań na 01.01.2015 r.       - 20.949,22 zł 
 

L.p.  
Treść 

Plan 
na 2015 

Wykonanie 
w 2015 roku 

% 

I.    Przychody  1.287.360 1.287.602 100 
 w tym:    
 1. Dochody własne 91.300 91.548 100 
 1.1. Domy kultury 88.300 88.798 101 
 1.2. Biblioteki 3.000 2.750 92 

 2. Dotacje GiM Jastrowie 1.136.220 1.136.220 100 
 2.1. Domy i ośrodki kultury 876.340 876.340 100 
 2.2. Biblioteki 259.880 259.880 100 

 3. Pomoc w ramach PROW 
3.1. Biblioteki 

32.500 
32.500 

32.496 
32.496 

100 
100 

 4. Dotacje pozostałe - Biblioteka 
4.1. Fundacja ORANGE 
4.2. Biblioteka Narodowa 
4.3. Lokalna Grupa Działania Naszyjnik 
Północy 

15.390 
1.930 
8.760 
4.700 

15.387 
1.929 
8.758 
4.700 

100 
100 
100 
100 

 5. Darowizny Biblioteki 
5.1. Darowizna rzeczowa 

11.950 
11.950 

11.951 
11.951 

100 
100 

II.    Koszty 1.283.669 1.279.117 100 

  
1. Domy i ośrodki kultury... 
 1.1. Wynagrodzenia 
-  osobowe 
-  bezosobowe 
     1.2. Ubezpieczenia i inne 
      świadczenia na rzecz prac. 
     1.3. Materiały, energia 
1.4. Usługi i inne opłaty 

 
978.849 

 
457.710 
85.460 

 
115.679 
102.000 
218.000 

 
974.095 

 
457.712 
85.461 

 
113.675 
100.281 
216.966 

 
100 

 
100 
100 

 
98 
98 

100 
 2. Biblioteki 

2.1.  Wynagrodzenia 
-  osobowe 
-  bezosobowe 
2.2.  Ubezpieczenia i inne 
      świadczenia na rzecz prac. 
2.3.  Materiały, energia 
2.4.  Usługi i inne opłaty 
2.5.  Księgozbiór 

304.820 
 

159.280 
2.815 

 
37.365 
61.500 
18.700 
25.160 

305.022 
 

159.280 
2.815 

 
37.395 
61.592                                                                                                                             
18.732                                                                                                                       
25.208 

100 
 

100 
100 

 
100 
100 
100 
100 

III. Zadania inwestycyjne 24.000 22.985 96 
 1. Przebudowa pomieszczeń pracowni 

w OK Jastrowie 
 

 
15.000 

 

 
13.985 

 

 
93 

 



3 

2. Przebudowa sceny amfiteatru w 
Jastrowiu 

9.000 9.000 100 

IV. Zwrot po życzki 17.900 17.900 100 
V. Amortyzacja 89.970 89.970 100 

 
Przychody uzyskane przez Ośrodek Kultury w Jastrowiu  

 w 2015 roku z podziałem na poszczególne placówki: 
 
L.p. Treść 

 
Suma 

I.  DK Jastrowie  
 1. Nauka gry 1.072 
 2. Współorganizacja imprez kulturalnych    16.663 
 3. Wynajem pomieszczeń i sprzętu 11.758 
 4. Reklama 8.225 
 5. Placowe 13.981 
 Razem 51.699 

 
II.  WDK Sypniewo   
 1. Lokale użytkowe  13.340 
 2. Wynajem pomieszczeń i sprzętu 5.779 
 3. Wypożyczenie naczyń   1.711 
 4. Nauka gry, dyskoteka 405 
 5. Bal Sylwestrowy 4.724 
 5. Energia elektryczna 932 
 Razem 26.891 

 
III. Biblioteka   
 1. Usługi ksero i drukowanie 288 
 2. Wynajem pomieszczeń 1.365 
 3. Warsztaty 1.097 
 Razem  2.750 

 
IV. Świetlice wiejskie  
 1. Wynajem pomieszczeń i sprzętu 4.206 
 2. Wypożyczenie naczyń ŚW Samborsko 466 
 3. Wypożyczenie naczyń ŚW Nadarzyce 205 
 4. Wypożyczalnia naczyń ŚW Brzeźnica Kolonia 45 
 5. Energia elektryczna 627 
 Razem 5.550 

 
V.  Inne  
 1.Odsetki, wyn.od term. odpr.pod 298 
 2.Darowizny pieniężne domy kultury 4.360 
 3.Darowizny rzeczowe 11.951 
 Razem 16.609 
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VI .  Dotacje  
 1. UGiM Jastrowie  
 1.1. Domy i ośrodki kultury... 876.340 
 1.2. Biblioteki 259.880 
 2. Pozostała  
 2.1.Fundacja ORANGE 1.929 
 2.2. Pomoc w ramach PROW 32.496 
 2.3. Biblioteka Narodowa 8.758 
 2.4. Lokalna Grupa Działania Naszyjnik Północy 4.700 
 Razem 1.184.103 
   

VII. Ogółem przychody  1.287.602 
 1. Dochody własne 103.499 

 2. Dotacje 1.184.103 

 
 W 2015 roku dochody własne wypracowano w 100 % 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 na poziomie 
planowanych – w wysokości 13.340,- zł. 
- Wynajem pomieszczeń i sprzętu we wszystkich placówkach OK wykonano w  kwocie 23.107,- zł. 
- Bal Sylwestrowy w WDK w Sypniewie - tu dochody wypracowano w kwocie 4.724,- zł. 
- Wypożyczanie naczyń. W obiektach OK znajdują się 4 punkty wypożyczalni naczyń: WDK 
Sypniewo, ŚW Samborsko, ŚW Nadzarzyce i w ŚW w Brzeźnicy Kolonii. Dochody z tego tytułu to 
2.428,- zł. Wypożyczanie naczyń jest powiązane z wynajmami sal świetlic wiejskich na uroczystości 
rodzinne, okolicznościowe przez mieszkańców wsi. 
- Odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym, z tytułu nieterminowych 
płatności, a także wynagrodzenie od wypłat ZUS i terminowego odprowadzenia podatku to kwota 
298,- zł. 
- Sprzedaż energii elektrycznej - są to wpłaty za zużytą energię elektryczną przez wynajmujących 
pomieszczenia świetlic wiejskich i WDK. Tu uzyskaliśmy kwotę 1.559,- zł. 
- Dochody z  tytułu organizacji imprez kulturalnych w 2015 roku to 16.663,- zł. Zorganizowane przez 
nas odpłatne imprezy kulturalne to: kabaret NEO-NÓWKA, koncert Tango Fogg, Babski Kabaret. 
- Placowe – wpływ z tego tytułu to 13.980,78 zł, z głównie z organizacji Pikniku Militarnego. 
- Reklama – są to dochody głównie z reklam ukazujących się w kwartalniku Ok Jastrowie. 
- Darowizny pieniężne – głównym darczyńcą w 2015 roku był z BS Jastrowie, który wpłacił kwotę 
2.560,- zł na organizację imprez kulturalnych. Wpłaty darowizny dokonała również Fundacja Banku 
Zachodniego WBK na organizację projektu „Jastrowie wczoraj, dziś i jutro”. Początek projektu 
rozpoczął się w 2015 roku a  zakończy w 2016 roku. Całość projektu to kwota 7.000,- zł, z czego w 
2015 r. zrealizowano 1.700,- zł. 
 W domach kultury i świetlicach wiejskich w 2015 roku wykonano dochody na poziomie 101 
%  w kwocie 88.798,- zł. 
 W bibliotece dochody wypracowano w 92%, są to wpływy z usług ksero, drukowania, z 
wynajmu pomieszczeń oraz wpisowego na warsztaty: jogi i sutaszu, realizowane w ramach projektu 
"Aktywne i twórcze jesienne wieczory”, na który otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 4.700,- zł 
z Lokalnej Grupy Działania - Naszyjnik Północy w Debrznie. W bibliotece niższe dochody 
wypracowano z wynajmu pomieszczeń. Biblioteka nie ma podpisanej stałej umowy na 
wynajmowanie pomieszczeń, dlatego plany oparte są na przewidywaniach. 
  W analizowanym okresie otrzymaliśmy dotację z G i M Jastrowie, w wysokości 876.340,- zł 
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na domy kultury i świetlice wiejskie oraz 259.880,- zł na biblioteki. Ponadto biblioteka otrzymała z 
Fundacji ORANGE dotacje na sfinansowanie dostępu do Internetu w placówce głównej i filiach 
bibliotecznych w wysokości 1.930,-zł. W 2015 roku biblioteka otrzymała zwrot środków za realizację 
projektów przeprowadzonych w 2014 roku: "Dwa oblicza kobiet - tradycja i nowoczesność..."  w 
wysokości 14.900,- oraz "Zdrowie w pigułce" w wysokości 17.900,- zł. Na realizację projektu w 2014 
roku "Zdrowie w pigułce" uzyskaliśmy pożyczkę z GiM Jastrowie w wysokości 17.900,-zł, którą 
zwróciliśmy po otrzymaniu środków unijnych. 

       W ramach wspierania i promowania rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce 
Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego z siedzibą w Warszawie w ramach Programu 
Rozwoju Bibliotek realizując Projektu "Tablety w Bibliotece" obdarowała Bibliotekę w Jastrowiu 3 
tabletami wraz z oprzyrządowaniem na kwotę 6.311,37 zł. 

         Inne darowizny rzeczowe otrzymane przez bibliotekę to książki podarowane przez osoby 
fizyczne na kwotę 5.638,36 zł. 

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

- w Jastrowiu, 
- filia w Brzeźnicy (likwidacja 01.12.2015 r.), 
- 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 ( likwidacja 01.07.2015 r.). 

 

Poniesione koszty w domach kultury i świetlicach 

 w 2015 roku – rozdział 92109 

 
 

L.p. Treść Suma 

1. Zużycie materiałów i energii 100.281 

2. Usługi obce 189.813 

3. Podatki i opłaty 27.153 

4. Wynagrodzenia 543.173 

5. 

 
 

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 

Razem 
 

113.675 

974.095 
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Koszty z podziałem na poszczególne rodzaje 
 

1. 1. Zużycie materiałów i energii 
 
 1.1. Energia 25.506 
 1.2. Gaz 15.778 
 1.3. Materiały do napraw i remontów 5.982 
 1.4. Opał 7.488 
 1.5. Sprzęt i wyposażenie 24.498 
 1.6. Pozostałe (środki czystości, produkty,  materiały do 
zajęć plastycznych, do wystroju,dekoracji na różne imprezy 
kulturalne, nagrody) 

21.029 

Razem 100.281 
 
 Najpoważniejszą pozycję w kosztach poniesionych na zakup materiałów i energii w 2015 roku 
stanowi energia elektryczna i gaz. Koszty te to 41% kosztów poniesionych na powyższe materiały. 
Poważną pozycję w kosztach stanowi zakup sprzętu i wyposażenia, na którą wydano kwotę 24.498,- 
zł. Tu ważniejszymi wydatkami był zakup zestawu komputerowego dla gł. księgowego oraz laptopa 
do obsługi bankowej instytucji, serwer i ups do księgowości. Zakupiono głośniki do ŚW w 
Samborsku,  materiały do podłączeń lamp scenicznych na imprezach plenerowych, naczynia i 
taborety gazowe do zaplecza kuchennego WDK Sypniewo, lodówkę do pomieszczenia socjalnego 
DK Jastrowie, meble do gabinetu Dyrektora, wzmacniacze do uzupełnienia sprzętu nagłaśniającego. 
Poważną pozycją był zakup barierek ochronnych w ilości 20 szt., które będą wykorzystywane w 
plenerowych imprezach, bez potrzeby wypożyczania z zewnątrz. Zakupiliśmy również drobne 
doposażenie do wszystkich placówek instytucji, m.in. żarówki sceniczne, listwy rozdzielcze, 
wycieraczki, antyramy, pendriwy, myszki, chodnik do sali widowiskowej,  sekator do żywopłotu. 
 W materiałach do napraw i remontów ujęto zakupy materiałów do remontu pomieszczeń 
piwnicznych, malowania holu w Domu Kultury w Jastrowiu oraz w amfiteatrze. 
 Energia elektryczna to zużycie energii we wszystkich placówkach instytucji. W świetlicy 
wiejskiej w Samborsku pomieszczenia ogrzewane są elektrycznie. 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, 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, Noc Świętojańska oraz na zajęcia 
plastyczne, materiały do prowadzenia warsztatów, nagrody na organizowane konkursy oraz środki 
czystości do wszystkich placówek Ośrodka Kultury. 
 
2. Usługi obce 
 
 2.1. Koncerty, ochrona, obsługa muzyczna 132.752 
 2.2. Usługi telekomunikacyjne 8.853 
 2.3. Usługi transportowe i wywóz nieczystości 10.484 
 2.4. Pozostałe ( usługi przy organizacji imprez, legalizacja 
gaśnic, usługi pocztowe, usługi bankowe,  przeglądy 
kominiarskie itp.) 

37.724 

Razem 189.813 
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 Najpoważniejszą pozycją w usługach, to koszty poniesione z tytułu organizacji różnych 
imprez kulturalnych. 
 Pierwszą imprezą kulturalną w 2015 roku było Przywitanie Nowego Roku w amfiteatrze, 
które stało się już tradycją Jastrowia. Koszty związane z organizacją tej imprezy to: ochrona mienia 
i osób, oprawa muzyczna, obsługa techniczna, ZAiKs  -  7.672,- zł. 
 W miesiącu marcu zorganizowano kabaret "Neo-Nówka", koszt kabaretu to 9.000,- zł, we  
wrześniu zorganizowaliśmy koncert piosenek „Tango Fogg” – koszt 4.000,- zł, a w listopadzie 
„Babski Kabaret”. Tu wydaliśmy 4.460,- zł. 
 Jednak najpoważniejsze pozycje to usługi związane z organizacją stałych imprez 
kulturalnych, takich jak : 
  - Piknik Militarny, gdzie wydano kwotę 87.572,- zł, 
- MFF “Bukowińskie Spotkania”- koszt 40.000,- zł, 
- „Dni Jastrowia” -  35.710,- zł, 
- Bal Sylwestrowy w WDK w Sypniewie – 4.745,- zł, 
- Jarmark Mikołajkowy – 1.740,- zł 
 Koszty poniesione na wyżej wymienione imprezy to : 
  - koncerty zespołów, 
- zakwaterowanie i wyżywienie członków zespołów, 
- drukowanie plakatów, 
- ochrona mienia i osób, 
- wynajmem sanitariatów, 
- zabezpieczenie medyczne, 
- obsługa techniczna sceny, nagłośnienia i światła, 
- opłaty ZAiKS-u. 
 Podczas Dni Jastrowia oprócz koncertów odbyły się również warsztaty kreatywne dla dzieci, 
a podczas Pikniku Militarnego dwa koncerty: zespołu Abraadab i Czrno-Czrni. 
 W usługach zakwalifikowano również koszty na oprawę muzyczną zabaw tanecznych w 
świetlicach wiejskich i WDK w Sypniewie, obsługę muzyczną tj. akompaniament muzyczny dla 
zespołów: „Dziordanki” i „Jastrowiacy, na próbach odbywających się kilka razy w miesiącu, podczas 
MFF ”Bukowińskie Spotkania” a także na wyjeździe na Ukrainę zespołu „Jastrowiacy”. 
 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, 
- przegląd okresowy budynków, 
- usługi elektryczne podczas imprez, 
- obsługa serwisowa kotłowni gazowej, 
- wykonanie listew na ławki i podłogi w amfiteatrze, 
- drukowanie plakatów, 
- opłaty pocztowe, 
- prowizje bankowe, 
- naprawy sprzętu muzycznego, drukarek, 
- przeglądy kominiarskie, 
- przegląd i konserwacja gaśnic, 
- eksploatacja kabin wc podczas imprez, 
- konsumpcja orkiestr dętych oraz chórów - obiady po koncercie, 
- usługi hotelowe dla zespołów występujących na imprezach, 
- aktualizacja strony internetowej, 
- czynsz za budynek przy ul. Kieniewicza w Jastrowiu i ŚW Nadarzyce. 
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3. Podatki i opłaty 
 3.1. Podatek od nieruchomości 12.011 
 3.2. ZAiKS i inne 6.635 
 3.3. Ubezpieczenia mienia i osób 5.908 
 3.4. Pozostałe opłaty 2.599 

Razem 27.153 
 

 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 457.712 

4.2. Wynagrodzenia bezosobowe 85.461 

Razem 543.173 
 
 Średnie zatrudnienie w domach kultury i świetlicach wiejskich w  2015 roku to 15,64 etatu z 
czego 3 etaty przypadają na zatrudnienie w administracji, 6,0 w DK w Jastrowiu, 3,5 w WDK 
Sypniewo, 2,94 w świetlicach wiejskich i 0,2 w zespołach ludowych. 
 Ośrodek Kultury zatrudniał również osoby na umowy – zlecenia i umowy o dzieło. W 2015 
roku zawarte były umowy o dzieło na wykonanie koncertów, spektakli, prowadzenie chóru, 
wykonanie warsztatów rękodzielniczych w świetlicach wiejskich, przeprowadzenie warsztatów 
muzycznych dla dzieci i młodzieży w WDK w Sypniewie oraz obsługę muzyczną koncertów i zabaw, 
a także na palenie w piecu c.o. w WDK Sypniewo, wyłożenie płytek na podłogę i schody w 
pomieszczeniach piwnicznych w DK w Jastrowiu. 

 
Wykorzystanie funduszu płac w 2015 roku przedstawia się następująco : 
 

Etaty Wykonanie 

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

434.636 
6.327 
9.150 
6.150 
1.449 

Razem 457.712 

6. Zasiłki ZUS 20.648 

  
 W 2015 roku wypłacona została jedna nagroda jubileuszowa i jedna odprawa z tytułu 
likwidacji stanowiska pracy, łącznie na kwotę 3.309,- zł. Nagroda jubileuszowa została wypłacona 
za 20 lat pracy pracownika gospodarczego, odprawa z tytułu likwidacji stanowiska w świetlicy 
wiejskiej w Budach. W 2015 roku wypłacono nagrody roczne dla kadry zarządzającej oraz nagrody 
dla pracowników. Zasiłki ZUS to wypłacone pracownikom zasiłki chorobowe oraz zasiłek 
macierzyński. 
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5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 
     
5.1. Ubezpieczenia społeczne 77.826 
5.2. Fundusz Pracy 7.475 
5.3. ZFŚS 17.282 
5.4. Podróże służbowe 5.961 
5.5. Szkolenia, dokształcanie 2.446 

5.6. Ekwiwalenty BHP, badania lekarskie 2.685 
Razem 113.675 

 
 Ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, to pochodne od wynagrodzeń, a ZFŚS to koszt 
odpisu rocznego. 
 Na podróże służbowe składają się ryczałty za korzystanie z prywatnego samochodu, do celów 
służbowych przez dyrektora i jego zastępcę oraz podróże służbowe pracowników, przede wszystkim 
na wyjazdy związane z organizacją imprez kulturalnych. 
 Szkolenia, to udział pracowników administracji w szkoleniach tematycznych. 
 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 wyniosły 974.095 zł co stanowi 
100% planowanych kosztów. 
 
 
 Razem koszty domów kultury i świetlic                       974.095,- zł 

Poniesione koszty w bibliotece w 2015 roku 

– rozdział 92116     

L.p. Treść Suma 

1. Zużycie materiałów i energii 86.800 

2. Usługi obce 18.245 

3. Podatki i opłaty 487 

4. Wynagrodzenia 162.095 

5. 

 
 

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 

Razem 
 

37.395 

305.022 
 

 
1. Zużycie materiałów i energii 

 
 1.1. Energia 6.052 
 1.2. Gaz 12.075 
 1.3. Materiały różne 24.300 
 1.4. Prasa 3.264 
 1.5. Księgozbiór 25.208 
 1.6. Sprzęt i wyposażenie 15.901 

Razem 86.800 
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         W bibliotece znaczną 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 
bibliotecznych w Brzeźnicy i Sypniewie. 

      Pozycja „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. Znaczną pozycję stanowią zakupy 
materiałów do realizacji projektu „Aktywne i twórcze wieczory”, które biblioteka realizowała od 
miesiąca sierpnia do miesiąca listopada. W ramach tego zakupiono koszulki dla uczestników 
projektu, elementy do wyrobu biżuterii, które były wykorzystane w warsztatach  sutaszu oraz artykuły 
spożywcze. 
      W 2015 roku biblioteka zwiększyła swój księgozbiór o kwotę 25.208,- zł. Jak co roku Biblioteka 
Narodowa przekazała dotację w wysokości 8.758,- zł na zakup nowości wydawniczych. Ponadto 
biblioteka nasza otrzymała dary w postaci książek na kwotę 5.638,35 zł, głównie od osób fizycznych. 
Pozostałe zakupy księgozbioru sfinansowane zostały z dotacji podmiotowej Gminy i Miasta 
Jastrowie. 
     Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Warszawie przekazała w darze w ramach 
Projektu „Tablety w Twojej Bibliotece” 3 tablety wraz z oprzyrządowaniem na kwotę 6.312,36 zł. 

  W analizowanym okresie biblioteka zakupiła 2 rutery, drabinę, grę Bum Bum dla dzieci, wiszącą 
gablotę do biblioteki w Jastrowiu, doposażyła fili ę biblioteczną w Sypniewie o mebelki do kącika dla 
dzieci, wycinarkę do styropianu, zestaw komputerowy i inne drobne wyposażenie oraz drobne 
wyposażenie takie jak: stojak na rowery, lampka na biurko, myszy do komputerów, zegary ścienne. 
  

2. Usługi obce 
 
 2.1. Usługi telekomunikacyjne 5.067 
 2.2. Pozostałe 13.178 

Razem 18.245 
 
     Usługi telekomunikacyjne dotyczą kosztów poniesionych na abonament telefoniczny, rozmowy 
telefoniczne i stały dostęp do internetu w bibliotece w Jastrowiu, Sypniewie oraz w Brzeźnicy. 

   Usługi pozostałe to: 
    - zajęcia z jogi podczas realizacj projektu „Aktywne i twórcze wieczory”, 
    - opracowanie graficzne strony www, 
  - 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, 
  - okresowa kontrola instalacji elektrycznej, 
  - naprawa drukarek, 
  - usługi kominiarskie. 
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3. Podatki i opłaty 
     
3. 1.  Różne opłaty 487 

Razem 487 
     
     W różnych opłatach zawarte jest są opłaty reprograficzne z tytułu kserowania księgozbioru dla 

czytelników, opłaty za śmieci oraz RTV. 
 
4.Wynagrodzenia 

 
4.1. Wynagrodzenia osobowe 159.280 
4.2. Wynagrodzenia bezosobowe 2.815 
Razem 162.095 
 

Średnie zatrudnienie w bibliotece w 2015 roku wyniosło 6,25 etatu - 1 pracownica na urlopie 
macierzyńskim, 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. 

W 2015 roku biblioteka zatrudniała również osoby do prowadzenia warsztatów sutaszu 
realizowanych w ramach projektu „Aktywne i twórcze wieczory”. 

Wykorzystanie funduszu płac w 2015 roku przedstawia się następująco : 
 

Etaty Wykonanie 

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

146.843 
4.880 
4.600 
2.957 

Razem 159.280 

5. Zasiłki ZUS 17.598 

 
          W 2015 roku w bibliotece dwie pracownice przebywały na długotrwałych zwolnieniach 
lekarskich , jedna na zasiłku macierzyńskim, stąd wykazane wyżej zasiłki ZUS oraz wyższe 
zatrudnienie z powodu zastępstwa. Od 01.12.2015 roku zlikwidowana została filia  biblioteki w 
Brzeźnicy, w związku z czym została wypłacona odprawa z tytułu likwidacji stanowiska. 

 
5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 

     
5.1. Ubezpieczenia społeczne 25.271 
5.2. Fundusz Pracy 2.359 
5.3. ZFŚS 6.838 
5.4. Podróże służbowe 1.841 
5.5. Ekwiwalenty bhp, badania lekarskie, szkolenia 1.086 
Razem 37.395 
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 Ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy są to pochodne od wynagrodzeń. 
 Kwota 6.838,- zł to koszty odpisu na ZFŚS w bibliotekach. 
 Koszty poniesione na podróże służbowe to w szczególności wyjazd kierownika biblioteki na 
szkolenia. 
    Na koszty związane z bhp składają się ekwiwalenty za używanie własnej odzieży i jej pranie, 
natomiast szkolenia to szkolenie BHP pracowników. 
 Ogółem koszty w 2015 r. w bibliotekach wykonano w 100%. 
   
Razem koszty biblioteki        -  305.022,- zł 
 
Zadania inwestycyjne 
 Na 2015 rok zaplanowane zostały dwa zadania inwestycyjne na łączną kwotę 24.000,- zł, z 
tego na: 
 1. Przebudowa pomieszczeń pracowni w OK Jastrowie  15.000,- 
 2. Przebudowa sceny amfiteatru w Jastrowiu     9.000,- 
 
 W miesiącu kwietniu przebudowano scenę w amfiteatrze w Jastrowiu na kwotę 9.000,-zł. 
Przebudowę pomieszczeń pracowni zrealizowano na kwotę 13.985,- zł. 
 
Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na 31.12.2015 r.   - 12.824,13 zł 
 
Stan zobowiązań 
z tytułu : 
 
1. zakupu materiałów i usług            9.778,25 zł 
2. podatki, składki ZUS                   404,45 zł 
3. pozostałe              2.509,24 zł 
    Razem                    12.691,94 zł 
 
 Na dzień 31 grudnia 2015 roku nie wystąpiły w instytucji kultury zobowiązania wymagalne. 
 
Stan należności 
z tytułu: 
 
1. wynajmowanych pomieszczeń, placowego oraz reklamy - 2.290,93 zł 
 
z tego na należności wymagalne przypada kwota 615,6 zł, z tytułu reklamy. 
 
 
 
Jastrowie, 26 lutego 2016 roku 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


