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SPRAWOZDANIE ROCZNE
z wykonania planu finansowego
Instytucji Kultury
za 2015 rok
Instytucja Kultury składa się z dwóch działów:
Dział I
Dział II

92109 GMINNY OŚRODEK KULTURY
92116 BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy wraz ze zmianami zatwierdzony
przez dyrektora oraz zgodnie ze statutem zatwierdzony przez Wójta Gminy.
Plan finansowy składa się z planu przychodów i planu kosztów
Dział I

92109 GMINNY OŚRODEK KULTURY

Przychody po stronie planu na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 1.531.363,00.00 zł,
w tym :
- dochody własne
- dotacje z budżetu na działalność bieżącą
- dotacja z budżetu na realizację zadania "Dożynki Powiatowe”
- środki na realizację zadania " Kultywowanie tradycji
ludowych w środowisku wiejskim" - utworzenie zespołu
ludowego
- dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego
„Cyfryzacja Sali kinowej Kina „Mewa” w Budzyniu”

79.410,00 zł
1.027.000,00 zł
8.000,00 zł
21.000,00 zł

121.000,00 zł

- dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego
„Reaktywacja kina „Mewa” w Budzyniu”

84.400,00 zł

- dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego
„Cyfryzacja Sali kinowej Kina „Mewa” w Budzyniu”

120.553,00 zł

- dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego
„Reaktywacja kina „Mewa” w Budzyniu”

70.000,00 zł
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Przychody po stronie wykonania na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 1.524.930,78 zł
co stanowi 99,58 % planowanych przychodów w tym :
- dochody własne - 74.276,62 zł, co stanowi 93,54 % planowanych wpływów,
- dotacje z budżetu na działalność bieżącą – 1.027.000,00 zł, co stanowi 100,00 %
planowanych dotacji,
- dotacja z budżetu na realizację zadania „Dożynki Powiatowe” – 8.000,00 zł,
co stanowi 100,00 % planowanych dotacji,
- środki na realizację zadania „Kultywowanie tradycji ludowych w środowisku
wiejskim - utworzenie zespołu ludowego – 21.000,00 zł, co stanowi 100,00 %,
planowanych środków,
- dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego „Cyfryzacja sali kinowej Kina
„Mewa” w Budzyniu” – 120.483,64 zł, co stanowi 99,57 % planowanych dotacji,

- dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego „Reaktywacja kina „Mewa”
w Budzyniu – 84.400,00 zł, co stanowi 100,00 % planowanych dotacji,
- dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego „ Cyfryzacja sali kinowej Kina
„Mewa” w Budzyniu” – 120.553,00 zł, co stanowi 100,00 % planowanych dotacji,

- dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego „Reaktywacja kina „Mewa”
w Budzyniu – 69.217,52 zł, co stanowi 98,88 % planowanych dotacji.
Gminny Ośrodek Kultury w Budzyniu podpisał z Polskim Instytutem Sztuki Filmowej
w Warszawie umowę o udzielenie dotacji na dofinansowanie przedsięwzięcia z zakresu
rozwoju kin Piorytet II – Cyfryzacja kin na kwotę 120.533,-zł.
Gminny Ośrodek Kultury w Budzyniu podpisał z Polskim Instytutem Sztuki Filmowej
w Warszawie umowę o udzielenie dotacji na dofinansowanie przedsięwzięcia z zakresu
rozwoju kin Piorytet I – Modernizacja kin na kwotę 70.000,-zł.
Realizacja przychodów przebiegała prawidłowo.
Koszty i spłaty pożyczek po stronie planu na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 1.531.363,00 zł.
Koszty i spłaty pożyczek po stronie wykonania na dzień 31.12.2015 r. wynoszą
1.520.065,47 zł co stanowi 99,26 % planu.
W ramach poniesionych kosztów finansowane były:
- wynagrodzenia i ich pochodne – 361.850,22 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 11.048,70 zł,
- umowy o dzieło – 236.838,00 zł,
- delegacje i ryczałty – 17.653,34 zł,
- zakup artykułów papierniczych i biurowych, środków czystości, węgla, sprzętu
muzycznego, wyposażenia – 114.967,37 zł,
- opłata za energię, gaz, wodę – 89.271,62 zł,
- zakup usług pozostałych - występy, pokazy, wycieczki i imprezy kulturalne, usługi
transportowe, prowizje za prowadzenie rachunku bankowego – 234.222,91 zł,
- zakup usług remontowych – 22.753,37 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 5.034,47 zł,
- ubezpieczenie majątku – 6.019,47 zł,
- wydatki inwestycyjne – 395.506,00 zł,
- zakupy inwestycyjne – 3.900,00 zł,
- spłata pożyczki – 21.000,00 zł.
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Dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych zostały rozliczone i wykorzystane
zgodnie z przeznaczeniem:
- w kwocie 241.036,64 zł, na realizację zadania inwestycyjnego „Cyfryzacja Sali kinowej
Kina „Mewa” w Budzyniu”.

- w kwocie 153.617,52 zł, na realizację zadania „Reaktywacja kina „Mewa” w Budzyniu”.
Udzielona pożyczka w kwocie 21.000,00 zł na realizację zadania „Kultywowanie tradycji
ludowych w środowisku wiejskim – utworzenie zespołu ludowego , została spłacona
do Gminy Budzyń po otrzymaniu środków z Samorządu Województwa Wielkopolskiego
w Poznaniu w ramach PROW w miesiącu kwietniu 2015 r.
Poniesione koszty w roku 2015 były niższe w stosunku do osiągniętych przychodów
o kwotę 4.865,31 zł.
Zobowiązania z roku 2014 zostały uregulowane.
Środki obrotowe na 01.01.2015 r. – minus (-) 30.929,93 zł
- środki pieniężne – 403,51 zł
- należności netto – 0,00 zł
- zobowiązania i inne rozliczenia – 31.333,44 zł
Środki obrotowe na 31.12.2015 r. – minus (-) 5.064,62 zł
- środki pieniężne – 2.051,37 zł
- należności netto – 1.392,00 zł
- zobowiązania i inne rozliczenia – 8.507,99 zł
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług dotyczą faktur wystawionych w miesiącu grudniu
2015 roku w kwocie 8.507,99 zł, dotyczą bieżącej działalności i nie są przeterminowane.

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Numer faktury
99/12/15
40
2427/2015
1003/2015
1283/2015
81/12/2015
671/12/2015
16/12/2015
322/2015
1475/2015

Data faktury
2015-12-17
2012-12-21
2015-11-22
2015-12-27
2015-12-29
2015-12-29
2015-12-30
2015-12-30
2015-12-31
2015-12-31

Termin zapłaty
2016-01-16
2016-01-08
2016-01-12
2016-01-03
2016-01-05
2016-01-14
2016-01-13
2016-01-13
2016-01-14
2016-01-07
RAZEM

Kwota brutto
3 525,18
1 500,00
307,50
1 790,00
330,48
331,12
170,80
246,99
207,52
98,40
8 507,99

Należności w wysokości 1.392,00.zł dotyczą rozliczenia podatku VAT za miesiąc
grudzień 2015 r.
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Dział II

92116 BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Przychody po stronie planu na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 286.795,00 zł,
w tym :
- dochody własne
- dotacje z budżetu
- dotacje celowe

2.330,00 zł
275.000,00 zł
9.465,00 zł

Przychody po stronie wykonania na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 286.794,00 zł
co stanowi 100,00 % planowanych przychodów w tym:
- dochody własne - 2.329,00 zł co stanowi 99,96 % planowanych wpływów,
- dotacje z budżetu – 275.000,00 zł co stanowi 100,00 % planowanych dotacji,
- dotacje celowe – 9.465,00 zł co stanowi 100,00 % planowanych dotacji.
Biblioteka otrzymała :
- dotację w wysokości 9.465,00 zł w ramach Programu Biblioteki Narodowej - Zakup
nowości wydawniczych do Bibliotek na podstawie umowy nr BN/8441/2015 z dnia
17 lipca 2015 roku, która w całości została przeznaczona na zakup nowości wydawniczych.
Koszty po stronie planu na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 286.795,00 zł.
Koszty po stronie wykonania na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 286.733,59 zł
co stanowi 99,98 % planowanych kosztów.
W ramach poniesionych kosztów finansowane były:
- wynagrodzenia i ich pochodne – 161.442,31 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.281,79 zł,
- zakup księgozbioru – 56.659,82 zł,
- zakup czasopism, materiałów bibliotecznych, artykułów papierniczych i biurowych,
środków czystości – 22.522,88 zł,
- umowy o dzieło – spotkania autorskie – 18.760,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 24.066,79 zł.
Poniesione koszty w roku 2015 były niższe w stosunku do przychodów kwotę 60,41 zł.
Jednostka nie posiadała zobowiązań z roku 2014.
Zobowiązania nie występują.
Środki obrotowe na 01.01.2015 r. – 2.120,63 zł
- środki pieniężne – 2.120,63 zł
- należności netto – 0,00 zł
- zobowiązania i inne rozliczenia – 0,00 zł
Środki obrotowe na 31.12.2015 r. – 2.181,04 zł
- środki pieniężne – 2.181,04 zł
- należności netto – 0,00 zł
- zobowiązania i inne rozliczenia – 0,00 zł
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Ogółem należności na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 1.392,00 zł.
Ogółem zobowiązania na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 8.507,99 zł
w tym: wymagalne z tytułu dostaw, towarów i usług – 0,00 zł
Integralną część sprawozdania stanowią załączniki:
- Nr 1 – zawierający zestawienie wykonania planu finansowego dla działu 92109
- Nr 2 – zawierający zestawienie wykonania planu finansowego dla działu 92116

Budzyń, dnia 22.02.2016 r.
………………………………….
Główny Księgowy

……………………………….
Kierownik jednostki

-1Załącznik Nr 1 do sprawozdania rocznego
z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury
za 2015 rok.

SPRAWOZDANIE ROCZNE
zawierające zestawienie wykonania
planu finansowego na dzień 31.12.2015 r.
Rozdział 92109
Przychody
Kod pozycji
1

Klasyfikacja budżetowa
dział
rozdział
2

3

921

§

Plan po zmianach

Wykonanie od
początku roku

%

4

5

6

7

92109

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2015 r.

403,51

Stan należności na dzień 01.01.2015 r.

0,00

Stan zobowiązań na dzień 01.01.2015 r.

31 333,44

Dochody własne

79 410,00

74 276,62

93,54

Dotacje z budżetu na działalność bieżącą

2480

1 027 000,00

1 027 000,00

100,00

Dotacja podmiotowa na realizację zadania
"Dożynki Powiatowe"

2480

8 000,00

8 000,00

100,00

21 000,00

21 000,00

100,00

6220

121 000,00

120 483,64

99,57

6220

84 400,00

84 400,00

100,00

6260

120 553,00

120 553,00

100,00

6260

70 000,00

69 217,52

98,88

1 531 363,00

1 524 930,78

99,58

Środki na realizację zadania "Kultywowanie
tradycji ludowych w środowisku wiejskim" utworzenie zespołu ludowego
Dotacja celowa na realizację zadania
inwestycyjnego "Cyfryzacja Sali kinowej
Kina "Mewa" w Budzyniu
Dotacja celowa na realizację zadania
inwestycyjnego "Reaktywacja Kina "Mewa"
w Budzyniu"
Dotacja celowa na realizację zadania
inwestycyjnego "Cyfryzacja Sali kinowej
Kina "Mewa" w Budzyniu
Dotacja celowa na realizację zadania
inwestycyjnego"Reaktywacja Kina "Mewa"
w Budzyniu"

Razem
Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2015 r.

2 051,37

Stan należności na dzień 31.12.2015 r.

1 392,00

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2015. r.

8 507,99

…………………………..
Główny Księgowy

22.02.2016
data

……………………………….
Kierownik jednostki

-2-

Rozdział 92109
Koszty
Kod pozycji

dział

1

2

Klasyfikacja budżetowa
rozdział
3

921

§

Plan po zmianach

Wykonanie od
początku roku

%

4

5

6

7

92109

Wynagrodzenia osobowe pracowników

4010

305 650,00

305 640,70

100,00

Składki na ubezpieczenia społeczne

4110

49 600,00

49 483,68

99,77

Składki na Fundusz Pracy

4120

6 800,00

6 725,84

98,91

4170

236 850,00

236 838,00

99,99

4210

124 547,00

114 967,37

92,31

4260

89 300,00

89 271,62

99,97

4270

22 800,00

22 753,37

99,80

4300

226 260,00

226 222,91

99,98

Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup energii
Zakup usług remontowych
Zakup usług pozostałych
Zakup usług pozostałych na realizację
zadania "Dożynki powiatowe"
Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych

4300

8 000,00

8 000,00

100,00

4360

5 050,00

5 034,47

99,69

Podróże służowe krajowe

4410

17 700,00

17 653,34

99,74

Różne opłaty i składki

4430

6 050,00

6 019,47

99,50

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych

4440

11 050,00

11 048,70

99,99

6130

396 806,00

395 506,00

99,67

6140

3 900,00

3 900,00

100,00

21 000,00

21 000,00

100,00

1 531 363,00

1 520 065,47

99,26

Wydatki inwestycyjne
Wydaki na zakupy inwestycyjne
Spłata pożyczki

RAZEM

………………………………….
Główny Księgowy

22.02.2016
data

……………………………….
Kierownik jednostki

-1Załącznik Nr 2 do sprawozdania rocznego
z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury
za 2015 rok.

SPRAWOZDANIE ROCZNE
zawierające zestawienie wykonania
planu finansowego na dzień 31.12.2015 r.

Rozdział 92116
Przychody
Klasyfikacja budżetowa
Kod pozycji

dział

rozdział

§

Plan po zmianach

Wykonanie od
początku roku

%

2

3

4

5

6

7

1

921

92116

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2015 r.

2 120,63

Stan należności na dzień 01.01.2015 r.

0,00

Stan zobowiązań na dzień 01.01.2015 r.

0,00

Dochody własne

2 330,00

2 329,00

99,96

Dotacje z budżetu

2480

275 000,00

275 000,00

100,00

Dotacje celowe

2480

9 465,00

9 465,00

100,00

286 795,00

286 794,00

100,00

Razem
Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2015 r.

2 181,04

Stan należności na dzień 31.12.2015 r.

0,00

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2015 r.

0,00

…………………………..
Główny Księgowy

22.02.2016
data

……………………………….
Kierownik jednostki

-2-

Rozdział 92116
Koszty

Kod pozycji

dział

1

2

Klasyfikacja budżetowa
rozdział
§
3

921
Wynagrodzenia osobowe
pracowników

Plan po zmianach

Wykonanie od
początku roku

%

5

6

7

4

92116
4010

135 320,00

135 320,00

100,00

Składki na ubezpieczenia społeczne

4110

20 678,00

20 677,32

100,00

Składki na Fundusz Pracy

4120

1 619,00

1 618,96

100,00

Wynagrodzenia bezosobowe

4170

18 760,00

18 760,00

100,00

Zakup materiałów i wyposażenia

4210

22 582,00

22 522,88

99,74

Zakup pomocy naukowych,
dydaktycznych i książek

4240

56 660,00

56 659,82

100,00

Zakup usług pozostałych

4300

24 067,00

24 066,79

100,00

Podróże służbowe krajowe

4410

3 827,00

3 826,03

99,97

Odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych

4440

3 282,00

3 281,79

99,99

286 795,00

286 733,59

99,98

Razem

……………………………
Główny Księgowy

22.02.2016
data

……………………………….
Kierownik jednostki

