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Przychody i koszty 
Ośrodka Kultury w Jastrowiu za 2016 rok 

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na 01.01.2016 r.  - 12.824,13 zł 
Stan należności na 01.01.2016 r.       -   2.290,93 zł 
Stan zobowiązań na 01.01.2016 r.       - 12.691,94 zł 

 
L.p. 

 
Treść 

Plan 
na 2016 rok 

Wykonanie 
na 31.12.2016 

rok 

 
 

% 
I. Przychody  1.345.190 1.345.144 100 
 w tym:    
 Dochody własne 113.610 113.568 100 
 1. Domy kultury 112.000 111.961 100 

 2. Biblioteki 1.610 1.607 100 
 w tym:    
 Dotacje 1.231.580 1.231.576 100 
 1. Domy i ośrodki kultury 965.090 965.090 100 
 2. Biblioteki 253.600 253.600 100 
 3. Dotacja pozostałe - Biblioteka 12.890 12.886 100 
 3.1. Lokalna Grupa Działania Naszyjnik 

Północy 
 

4.000 
 

4.000 100 
 3.2. Biblioteka Narodowa 8.890 8.886 100 

II. Koszty 1.345.190 1.344.839 100 
  

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 

 
1.077.090 

490.705 
61.165 

 
120.380 
81.400 

323.440 

 
1.076.983 

490.705 
61.164 

 
120.372 
81.330 

323.412 

 
100 
100 
100 

 
100 
100 
100 

 2. Biblioteki 
2.1. Wynagrodzenia osobowe 
2.2. Wynagrodzenia bezosobowe 

      2.2. Ubezpieczenia i inne 
       świadczenia na rzecz prac. 

2.3. Materiały, energia 
     2.4. Usługi i inne opłaty 

2.5. Księgozbiór 

268.100 
153.220 

3.310 
 

38.260 
41.550 
11.910 
19.850 

267.856 
153.220 

3.301 
 

38.248 
41.432 
11.812 
19.843 

100 
100 
100 

 
100 
100 
100 
100 

III. Inwestycje 308.612 307.954 99,8 
 1. Modernizacja Miejskiej Biblioteki 

Publicznej w Jastrowiu 
2. WDK Sypniewo – wymiana podłogi 
3. WDK Sypniewo – zakup atlasu do 
siłowni 

 
269.542 
34.320 

 
4.750 

 
268.886 
34.318 

 
4.750 

 
99,8 
100 

 
100 

IV. Amortyzacja 85.050 85.043 100 
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w zł 
 

Przychody uzyskane przez Ośrodek Kultury w Jastrowiu  
 w 2016 roku z podziałem na poszczególne placówki: 

 
L.p. Treść 

 
Suma 

I.  DK Jastrowie  
 1. Piknik Militarny 27.130 
 2. Współorganizacja imprez kulturalnych    19.865 
 3. Wynajem pomieszczeń i sprzętu 10.945 
 4. Reklama 7.655 
 5. Placowe 2.245 
 6. Nauka tańca, gry, kino 3.515 
 Razem 71.355 

 
II.  WDK Sypniewo   
 1. Lokale użytkowe  11.377 
 2. Wynajem pomieszczeń i sprzętu 5.809 
 3. Bal Sylwestrowy   5.691 
 4. Wypożyczenie naczyń 1.311 
 5. Nauka gry, siłownia 1.569 
 6. Energia elektryczna 742 
 Razem 26.499 

 
III. Biblioteka   
 1. Usługi ksero i drukowanie 196 
 2. Wynajem pomieszczeń 957 
 3. Warsztaty 154 
 4. Darowizny pieniężne 300 
 Razem  1.607 

 
IV. Świetlice wiejskie  
 1. Wynajem pomieszczeń i sprzętu 3.277 
 2. Wypożyczenie naczyń ŚW Samborsko 344 
 3. Wypożyczenie naczyń ŚW Nadarzyce 698 
 4. Energia elektryczna 670 
 Razem 4.989 

 
V.  Inne  
 1.Odsetki, wyn.od term. odpr.pod 218 
 2.Darowizny pieniężne domy kultury 8.900 
 Razem 9.118 
 

VI .  Dotacje  
 1. UGiM Jastrowie  
 1.1. Domy i ośrodki kultury... 965.090 
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 1.2. Biblioteki 253.600 
 2. FLGD – Naszyjnik Północy - biblioteki 4.000 
 3. Biblioteka Narodowa - biblioteki 8.886 
 Razem 1.231.576 
VII. Ogółem przychody  1.345.144 
 1. Dochody własne 113.568 

 2. Dotacje 1.231.576 

 
 W 2016 roku dochody własne wypracowano w 100 % w stosunku do planowanych. 
 Analizując wykonane dochody stwierdzamy, że najpoważniejszą pozycją stanowią wpływy 
związane z organizacją Pikniku Militarnego. 
- Piknik Militarny- w tej pozycji uzyskaliśmy kwotę 27.130,- zł, na którą składają się wpływy z 
placowego podczas pikniku i obsługi gastronomicznej imprezy. 
Pozostałe dochody: 
- Dochody z lokali użytkowych znajdujących się w WDK w Sypniewie wykonaliśmy w kwocie 
11.377,17 zł, kwota ta byłaby wyższa, ale od miesiąca sierpnia jeden z najemców zrezygnował z 
wynajmu lokalu, co uszczupliło nasze dochody o kwotę 2.700,- zł. 
- Wynajem pomieszczeń i sprzętu we wszystkich placówkach OK - tu wykonano w kwocie 20.030,- 
zł. Najwięcej dochodów z tego tytułu wykonano w DK Jastrowie tj. 10.944,- zł, w WDK Sypniewo 
5.809,- zł  a świetlicach wiejskich 3.277,- zł. 
- Bal Sylwestrowy w WDK w Sypniewie - dochody uzyskane z tego tytułu to kwota 5.691,- zł. 
- Wypożyczanie naczyń. W obiektach OK znajdują się 3 punkty wypożyczalni naczyń: WDK 
Sypniewo, ŚW Samborsko, ŚW Nadarzyce. Dochody w 2016 r. z tego tytułu to 2.354,- zł. 
- Odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym, wynagrodzenie od 
terminowego odprowadzenia podatków oraz wynagrodzenie z tytułu wypłat świadczeń ZUS to kwota 
218,- zł. 
- Sprzedaż energii elektrycznej - wykonano 1.412,- zł - są to wpłaty za energię elektryczną przy 
wynajmowanych pomieszczeniach świetlic wiejskich i WDK. 
- Z organizacji imprez kulturalnych wpłynęła kwota 19.865,- zł, organizowane odpłatne imprezy to: 
Koncert Johna Portera,Kabaret „Fomacja Chatelet”, operetka „Od czardasza do kankana”, spotkanie 
autorskie z Elżbietą Zającówną i zorganizowany teatrzyk dla dzieci: „Szydełkowa Szopka Babci 
Klary”. 
- Nauka gry, nauka tańca – z tego tytułu wpłynęła kwota 2.477,- zł. Nauka gry odbywa się w Domu 
Kultury w Jastrowiu oraz w Wiejskim Domu Kultury w Sypniewie. 
- Placowe – są to dochody z tytułu wynajmu placu podczas imprez kulturalnych pod różne stoiska, 
najczęściej gastronomiczne. Tu wypracowaliśmy kwotę 2.245,- zł. W pozycję tę nie wchodzą 
dochody uzyskane z tego tytułu na Pikniku Militarnym. 
- Reklama - tu wpłynęło 7.655,- zł, są to głównie dochody z reklam umieszczonych w kwartalniku 
OK Jastrowie. 
- Kino –nie prowadzimy działalność kinowej, wykupiony tylko został Parasol Licencyjny. 
- Darowizny pieniężne – w minionym roku wpłynęła kwota 8.900,- zł. Darowizny wpłynęły na 
organizację różnych imprez kulturalnych, wpłacający to: BS Jastrowie, BZWBK i osoby prywatne, a 
dofinansowywane imprezy to: Gminny Konkurs Piosenki Polskiej w WDK, projekt „Tu mieszkam, 
tu zmieniam”, XVIII Powiatowy Przegląd Dziecięcych Zespołów Artystycznych, wyjazd 
Honorowych Dawców Krwi działających przy WDK w Sypniewie, Dożynki Gminne Nadarzyce 
2016, Powiatowy Konkurs Recytatorski w WDK Sypniewie. 
 W bibliotekach dochody wpłynęły z usług ksero, drukowania i wynajmu pomieszczeń. 
Biblioteka otrzymała również darowiznę pieniężną jako wkład własny organizowanego projektu 
"Artystyczne rozmaitości dla małych i dużych”, który realizowała w okresie od października do 
grudnia, a na który otrzymała z Fundacji Lokalna Grupa Działania „Naszyjnik Północy” kwotę 
4.000,- zł. Ponadto jak co roku biblioteka w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program 
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Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 otrzymała z Biblioteki Narodowej wsparcie finansowe na „Zakup 
nowości wydawniczych do bibliotek publicznych”  w kwocie 8.886,- zł. 
  W analizowanym okresie otrzymaliśmy dotację z G i M Jastrowie, z której finansowana jest 
działalność Ośrodka Kultury w Jastrowiu w 92%. 
 

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, 
        - w Brzeźnicy, 
        - w Brzeźnicy Kolonii, 
        - w Nadarzycach, 

Poniesione koszty w domach kultury i świetlicach w 2016roku – rozdział 92109 

 

L.p. Treść Suma 

1. Zużycie materiałów i energii 81.330 

2. Usługi obce 295.618 

3. Podatki i opłaty 27.795 

4. Wynagrodzenia 551.869 

5. 

 
 

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 

Razem 
 

120.371 

1.076.983 
 

 
Koszty z podziałem na poszczególne rodzaje 

 
1. 1. Zużycie materiałów i energii 
 
 1.1. Energia 27.049 
 1.2. Gaz 17.863 
 1.3. Materiały do napraw i remontów 3.119 
 1.4. Opał 12.475 
 1.5. Sprzęt i wyposażenie 2.412 
 1.6. Pozostałe (środki czystości, produkty, żarówki, mat. do 
zajęć plastycznych, do wystroju,dekoracji na różne imprezy 
kulturalne, nagrody) 

18.412 

Razem 81.330 
 
 Najpoważniejszą pozycję w kosztach poniesionych na zakup materiałów i energii w 2016 roku 
stanowi energia elektryczna i gaz. Koszty te to 55% poniesionych na powyższe materiały. Dużą 
pozycją jest zakup opału. 
 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 drukującej programy, zaproszenia, małe 
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plakaty, żaluzje do WDK. 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, amfiteatrze, materiały do ocieplenia komina budynku 
świetlicy wiejskiej w Brzeźnicy oraz materiały elektryczne do naprawy szafy elektrycznej w  sali 
widowiskowej w DK Jastrowie. 
 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 w WDK w Sypniewie oraz w świetlicach wiejskich: w 
Brzeźnicy, Brzeźnicy Kolonii i Nadarzycach. 
 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, Jarmark Mikołajkowy. Ponadto wykorzystywano różne materiały na zajęciach 
plastycznych Grupy Kreatywnej „Pod 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 199.820 
 2.2. Usługi telekomunikacyjne 8.386 
 2.3. Usługi transportowe i wywóz nieczystości 14.365 
 2.4. Usługi bankowe, pocztowe 2.330 
 2.5. Pozostałe ( usługi przy organizacji imprez, legalizacja 
gaśnic, przeglądy kominiarskie, przeglądy pieców c.o.,  itp.) 

70.717 

Razem 295.618 
 
 Najpoważniejszą pozycją w usługach są 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, 
- ochroną mienia i osób, 
- wynajmem sanitariatów, 
- zabezpieczeniem medycznym podczas koncertów, 
- opłatami ZAiKS-u. 
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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. 
 Najpoważniejszą imprezą organizowaną przez nas jest Piknik Militarny „Pierwszy Dzień 
Wolności”. W minionym roku na tę imprezę wydaliśmy kwotę 125.873,- zł. PM to wielkie 
przedsięwzięcie, które dzięki właściwej organizacji mogło się odbyć. Podczas pikniku 
zorganizowano, koncerty, programy artystyczne, programy autorskie, turniej strzelecki, inscenizacje 
militarne. Przy poszczególnych punktach scenariusza udział brali artyści, obsługa techniczna, 
obsługa pirotechniczna, ochrona, statyści, obsługa medyczna. Wyszczególnienie najważniejszych 
wydatków pikniku: 
 - wykonanie trzech inscenizacji „Powstanie Warszawskie”, „Bój partyzancki o Truskawkę” 
 i „Bój o zrzutowisko” - 21.760,- 
 - Koncert  zespołu After Party -17.000,- 
 - obsługa techniczna – scena, oświetlenie, nagłośnienie 23.000,- (zapytanie ofertowe), 
 - ochrona pikniku – 18.720,- (zapytanie ofertowe) 
 - koncert Pudzian Bend – 7.500,- 
 - obsługa pirotechniczna – 6.150,- 
 - zabezpieczenie medyczne – 2.707,- 
 - kabiny prysznicowe, wc – 2.124,- 
 - zorganizowanie turnieju strzeleckiego – 1.500,- 
 - ZAiKS – 5.745,-. 
 W miesiącu październiku w DK w Jastrowiu odbyła się operetka „Od czardasza do kankana” 
wystawiona przez Teatr IWIA z Gliwic. Koszt tej operetki to 4.600,- zł, a dochody z biletów to 4.225,- 
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, 
- 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, 
- parasol licencyjny dla kina, 
- eksploatacja kabin wc podczas imprez, 
- usługi hotelowe dla zespołów występujących na imprezach, 
- aktualizacja tablicy LED, 
- czynsz za budynek przy ul. Kieniewicza w Jastrowiu i ŚW Nadarzyce, 
- kontrola szczelności urządzeń gazowych w ŚW, 
- modernizacja szafy elektrycznej w DK Jastrowie, 
- przegląd instalacji elektrycznej w obiektach OK, 
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- wynajem sceny na Jarmark Mikołajkowy. 
 
3. Podatki i opłaty 
 3.1. Podatek od nieruchomości 12.072 
 3.2. ZAiKS, 7.560 
 3.3. Ubezpieczenia mienia i osób 4.693 
 3.4. Pozostałe opłaty 3.470 

Razem 27.795 
 

 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 490.705 

4.2. Wynagrodzenia bezosobowe 61.164 

Razem 551.869 
 
 Średnie zatrudnienie w domach kultury i świetlicach wiejskich w 2016 roku to 15,13 etatu z 
czego 3 etaty przypadają na zatrudnienie w administracji, 6,9 w DK w Jastrowiu, 2,55 w WDK 
Sypniewo, 2,48 w świetlicach wiejskich i 0,2 w zespołach ludowych. 
 W 2016 r. zatrudnione były również osoby na umowy – zlecenia i o dzieło. Zawarte były 
umowy na wykonanie prelekcji, koncertów, spotkań autorskich, obsługę muzyczną koncertów i 
zabaw, palenie w piecu c.o. w WDK Sypniewo i świetlicach wiejskich oraz artystyczne 
przygotowanie zespołów ludowych do występów. 

Wykorzystanie funduszu płac za 2016 rok przedstawia się następująco : 
 

Etaty Plan Wykonanie 

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

449.600 
6.240 

13.000 
7.760 

14.100 

449.602 
6.244 

13.000 
7.760 

14.099 

Razem 490.700 490.705 

6. Zasiłki ZUS 0 4.971 

  
 W 2016 roku wypłacone zostały trzy nagrody jubileuszowe łącznie na kwotę 14.099,- zł. 
Wypłacony został fundusz nagród na kwotę 13.000,- zł i nagrody roczne dla osób zarządzających w 
kwocie 7.760,- zł. Zasiłki ZUS to wypłacone pracownikom zasiłki chorobowe (jedna pracownica 
przebywała na długotrwałym zwolnieniu lekarskim). 
5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 
     
5.1. Ubezpieczenia społeczne 81.905 
5.2. Fundusz Pracy 6.605 
5.3. ZFŚS 17.463 
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5.4. Podróże służbowe 5.890 
5.5. Szkolenia, dokształcanie 1.769 

5.6. Ekwiwalenty BHP, badania lekarskie, inne 6.739 
Razem 120.371 

 
 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 oraz podróże służbowe pracowników, a w tym m.in. wyjazdy związane 
z organizacją imprez kulturalnych, szkolenia. 
 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 2016 r. wykonano w 100% w 
stosunku do planowanych. 
 
 Razem koszty domów kultury i świetlic           1.076.983,- zł 

Poniesione koszty w bibliotece w 2016 roku 

– rozdział 92116     

L.p. Treść Suma 

1. Zużycie materiałów i energii 61.275 

2. Usługi obce 11.812 

4. Wynagrodzenia 156.521 

5. 

 
 

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 

Razem 
 

38.248 

267.856 
 

 
 

1. Zużycie materiałów i energii 
 
 1.1. Energia 4.758 
 1.2. Gaz 13.877 
 1.3. Prasa 3.296 
 1.4. Księgozbiór 19.843 
 1.5. Sprzęt i wyposażenie 8.922 
 1.6. Pozostałe materiały 10.579 

Razem 61.275 
 

         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 
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zabaw dla dzieci uczęszczających na zajęcia w bibliotece oraz na realizację cyklicznych zajęć 
"Koszyk pełen książek", które organizowane są dla dzieci przedszkolnych. 

     W 2016 r. biblioteka zakupiła za kwotę 1.000,- zł roletę zewnętrzną służącą do wydzielenia 
książek  w punkcie bibliotecznym w świetlicy wiejskiej w Brzeźnicy. Poważnym wydatkiem był 
zakup odkurzacza piorącego za kwotę 2.480,- zł. Ze względu na dużą powierzchnię biblioteki 
wyłożoną wykładziną dywanową, po modernizacji biblioteki niezbędne było wyczyszczenie 
wykładziny, a usługa jednorazowa takiego czyszczenia to koszt ok. 1.500,- zł. Dlatego zdecydowano 
się na zakup takiego urządzenia do utrzymaniu czystości, które będzie wykorzystywane 
systematycznie wg potrzeby. Ponadto zakupiono czytniki do elektronicznego wypożyczania 
księgozbioru za kwotę 1.476,- zł. Realizując projekt „Aktywne wieczory małych i dużych” zakupiony 
został piekarnik elektryczny i inne drobne wyposażenie niezbędne do funkcjonowania biblioteki. 
  

2. Usługi obce 
 
 2.1. Usługi telekomunikacyjne 2.190 
 2.2. Usługi różne 9.622 

Razem 11.812 
 
     Usługi telekomunikacyjne dotyczą kosztów poniesionych na opłaty za abonament telefoniczny, 
rozmowy telefoniczne i stałego dostępu do internetu w bibliotece w Jastrowiu i Sypniewie. 

   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, 
  - drukowanie zdjęć na wystawę fotograficzną, 
  - zorganizowanie warsztatów kul kąpielowych i warsztatów świec żelowych, 
  - opłaty RTV, 
  - usługi kominiarskie. 
4.Wynagrodzenia 

 
4.1. Wynagrodzenia osobowe 153.220 
4.2. Wynagrodzenia bezosobowe 3.301 

Razem 156.521 
 

Średnie zatrudnienie w bibliotece w 2016 roku wyniosło 5,56 etatu – 2,96 etaty  
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bibliotekarskie, 1 etat pracownika gospodarczego w bibliotece w Jastrowiu, 0,35 etatu w 
klubie Od malucha do seniora, 1 etat w bibliotekarza o raz 0,25 etatu pracownika gospodarczego w 
filii bibliotecznej w Sypniewie. 

Wynagrodzenia bezosobowe wypłacono osobie prowadzącej warsztaty florystyczne w ramach 
projektu „Artystyczne rozmaitości małych i dużych” oraz spotkanie autorskie pisarki dla dzieci w 
ramach Międzynarodowego Dnia Książki. 

Wykorzystanie funduszu płac w 2016 roku przedstawia się następująco : 
 

Etaty Plan Wykonanie 

1. Etatowy fundusz płac 
3. Fundusz nagród 
4. Nagroda jubileuszowa  

146.395 
4.600 
2.225 

146.394 
4.600 
2.226 

Razem 153.220 153.220 

5. Zasiłki ZUS  8.628 

 
          W 2016 r. w bibliotece jedna pracownica przebywała na zasiłku macierzyńskim stąd 
wykazane wyżej zasiłki ZUS, jedna pracownica otrzymała nagrodę jubileuszową za 25 lat pracy. 

 
5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 

     
5.1. Ubezpieczenia społeczne 25.590 
5.2. Fundusz Pracy 2.887 
5.3. ZFŚS 7.636 
5.4. Podróże służbowe 1.034 
5.5. Ekwiwalenty bhp, badania lekarskie, szkolenia 1.101 

Razem 38.248 
 

 Ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy są to pochodne od wynagrodzeń. 
 Kwota 7.636,- 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 oraz jej 
pranie, badania lekarskie. 
 Ogółem koszty w w bibliotekach wykonano w 100%. 
Razem koszty biblioteki     -  267.856,- zł 
 
Zadania inwestycyjne 
 W 2016 rok wykonane zostały trzy zadania inwestycyjne na łączną kwotę 307.954,- zł, z 
podziałem na: 
 1. Modernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastrowiu  268.886,- 
 2. Wymiana podłogi w Wiejskim Domu Kultury w Sypniewie      34.318,- 
 3. Zakup urządzenia do siłowni WDK w Sypniewie        4.750,- 
 
 Najpoważniejszą pozycją w zadaniach inwestycyjnych była modernizacja budynku biblioteki 
w Jastrowiu. Modernizacja obejmowała zamontowanie wewnątrz budynku windy dla 
niepełnosprawnych, odnowienie elewacji budynku oraz zamontowanie w chodniku iluminacji 
świetlnej. Całość zadania uzupełnione zostało o zagospodarowanie podwórka biblioteki, gdzie 
wyłożono polbruk i zamontowano bramę ogrodzeniową. Na to zadanie otrzymaliśmy środki  
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finansowe z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 184.542,- zł. Pozostała 
kwota tj. 84.344,- zł sfinansowana została z dotacji celowej GiM Jastrowie. 
 Drugim zadaniem była wymiana podłogi w sali widowiskowej w WDK w Sypniewie, która 
była sprawą bardzo pilną. Podłoga przegniła i z dnia na dzień zapadała się, stanowiąc 
niebezpieczeństwo użytkownikom. Sala, w której wymieniana była podłoga, wykorzystywana jest 
przez miejscową szkołę, wynajmowana przez mieszkańców na organizację rodzinnych imprez 
okolicznościowych, wcześniej planowanych, za które pobierane są opłaty. Całość zadania wyniosła 
34.318 zł, z czego 34.000,- zł to dotacja celowa GiM Jastrowie, a 318,- zł to środki własne. 
 W 2016 roku zakupione zostało urządzenie do siłowni w WDK w Sypniewie - atlas. Zadanie 
sfinansowane zostało z dotacji celowej GiM Jastrowie w kwocie 4.000,- zł oraz ze środków własnych  
w kwocie 750,- zł. 
 
 
Należności i zobowiązania na dzień 31 grudnia 2016 roku 
 
Stan zobowiązań 
z tytułu : 
 

1. zakupu materiałów i usług               546,21 zł 
2. podatki, składki ZUS,              11.482,97 zł 
    Razem                    12.029,18 zł 
 
 Na dzień 31 grudnia 2016 roku w instytucji nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. 
 
Stan należności 
z tytułu: 
 
 1. wynajmowanych pomieszczeń, placowego oraz reklamy – 3.083,54 zł. 
 
Na dzień 31 grudnia 2016 roku w instytucji nie wystąpiły należności wymagalne. 
 
 Stan środków pieniężnych na 31.12.2016 r.   -    6.046,97 zł. 
 
 
Jastrowie, 27 lutego 2017 roku 

 
 
 
 
 
 
 


