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INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO 
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY SPORTU I TURYSTYKI 

W PRZEROŚLI ZA 2012R.

PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW GMINNEGO OŚRODKA KULTURY SPORTU I 
TURYSTYKI W PRZEROŚLI NA DZIEŃ 31.12.2012R.

treść
plan na 2012 rok wykonanie za 

2012r.
% 

wykonania

PRZYCHODY 274 740,00 281 984,22 103
1. Dotacje otrzymane: 216 121,00 216 121,17 100
 - z budżetu gminy 192 087,00 192 087,00 100
 - z Unii Europejskiej 24 034,00 24 034,17 100
2. Przychody finansowe: 262,00 347,25 133
 - odsetki za zwłokę w zapłacie należności 200,00 262,43 131
 - odsetki od środków na rachunku bankowym 62,00 84,82 137
3. Pozostałe przychody: 58 357,00 65 515,80 112
- należności dla płatnika 19,00 37,00 195
- za wynajem pomieszczeń 13 113,00 17 889,78 136
- pozostałe przychody operacyjne 2 225,00 188,80 8
- dochody z otrzymanych darowizn 40 000,00 44 427,00 111
- dochody ze sprzedaży książek 500,00 1 253,22 251
- przychody z opłat za stoiska handlowe na 
uroczystościach kulturalnych 2 500,00 1 720,00 69
 PRZYCHODY OGÓŁEM NA 2012 R. 274 740,00 281 984,22 103
  
PLAN I WYKONANIE KOSZTÓW GMINNEGO OŚRODKA KULTURY SPORTU I TURYSTYKI 
W PRZEROŚLI NA DZIEŃ 31.12.2012R.

treść plan na 2012 rok wykonanie za 
2012r.

% 
wykonania

KOSZTY 274 740,00 249 221,98 91
1. Zużycie materiałów i energii 61 118,00 39 279,78 64
   środki czystości 662,00 612,07 92
   materiały biurowe 1 054,00 317,15 30
   zużycie węgla 11 577,00 8 055,73 70
   energia elektryczna i woda 7 334,00 5 881,42 80
   materiały i wyposażenie (w tym na wydatki związane    z 
organizacją imprez kulturalnych -4.470zł, festyn 
folklorystyczny - 209zł) 33 288,00 18 941,46 57
   zakup papieru 819,00 353,33 43
   akcesoria komputerowe 1 384,00 1 298,98 94
  sprzęt muzyczny 5 000,00 3 819,64 76
2. Usługi obce 43 676,00 42 425,89 97
   usługi bankowe 316,00 302,50 96
   rozmowy telefoniczne 1 893,00 1 887,65 100
   naprawy, remonty i konserwacje 2 104,00 1 569,21 75
   usługi kominiarskie 723,00 576,25 80
   pozostałe usługi obce (w tym na wydatki związane z: 
organizacją imprez kulturalnych - 6.909zł, festyn 
folklorystyczny - 25.210zł) 37 511,00 37 510,54 100
   zakup usług internetowych 512,00 269,74 53
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   usługi zdrowotne 144,00 0,00 0
   szkolenia pracowników 473,00 310,00 66
3. Podatki i opłaty 1 084,00 1 045,00 96
4. Wynagrodzenia 141 484,00 141 483,11 100
    wynagrodzenia brutto pracowników jednostki 86 195,00 86 194,46 100
    wynagrodzenia od umów-zleceń (w tym na wydatki 
związane z organizacją imprez kulturalnych - 17.530zł, festyn 
folklorystyczny - 13.500zł ) 55 289,00 55 288,65 100

5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 
na rzecz pracowników 21 282,00 20 960,09 98
   składki na ubezpieczenie społeczne pracodawca 15 538,00 15 537,97 100
   składki na Fundusz Pracy 2 054,00 2 053,07 100
   odpisy na ZFŚS 3 052,00 3 052,00 100
   wydatki na BHP, środki ochronne 638,00 317,05 50
6. Pozostałe koszty rodzajowe 6 096,00 4 028,11 66
   podróże służbowe 2 982,00 2 981,87 100
   ubezpieczenia mienia i opłaty (w tym na wydatki związane 
z organizacją imprez kulturalnych zaplanowano 500zł ) 1 100,00 623,09 57
   abonament RTV 214,00 213,15 100
różne wydatki na rzecz osób fizycznych (w tym na wydatki 
związane z organizacją imprez kulturalnych - 1.800zł ) 1 800,00 210,00 12
 KOSZTY OGÓŁEM NA 2012R. 274 740,00 249 221,98 91
  

Stan środków pieniężnych na dn. 01.01.2012r. 43 532,76 zł
Stan  środków pieniężnych na rachunku 
bankowym na dn. 31.12.2012r. 22 148,23 zł
 
Stan należności na dn. 01.01.2012r. 2 479,59 zł
Stan należności na dn. 31.12.2012r. 26 199,74 zł
 
Stan zobowiązań na dn. 01.01.2012r. 617,01 zł
Stan zobowiązań na dn. 31.12.2012r. 472,38 zł

PRZYCHODY
W 2012 r. Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki  w Przerośli  na plan 274 
740,00zł uzyskał przychody w wysokości 281 984,22zł, tj. 103%  z tego:

1) Dotacje otrzymane – na plan 216 121,00zł wykonano 216121,17zł, tj. 100% , z tego:

a) dotacja z Urzędu Gminy Przerośl – na plan 192 087,00zł wykonano 192 087,00zł tj. 

100%,

b) dotacja z Unii Europejskiej na realizację projektu współfinansowanego z funduszy 

PROW pn. „Festyn folklorystyczny „Kultura ludowa, tradycja dla przyszłości” oraz 

warsztaty muzyczne” – na plan 24 034,00zł przyznano na podstawie umowy nr 

00066-6930-UM1040050/12 zawartej dnia 08 października 2012r. kwotę 24 034,17zł 

tj. 100%.

2) Przychody finansowe - na plan 262,00zł wykonano 347,25zł, tj. 133%, z tego: 
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a) odsetki za zwłokę w zapłacie należności na plan 200,00zł wykonano 262,43zł, tj. 

131%,

b) kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym na plan 

62,00zł wykonano 84,82zł, tj. 137%.

3) Pozostałe przychody - na plan 58 357,00zł wykonano 65 515,80zł, tj. 112%, w tym:

a) należności dla płatnika – na plan 19,00zł wykonano 37,00 zł, tj. 195%,

b) dochody z czynszu za wynajem pomieszczeń – na plan 13 113,00zł wykonano 

17 889,78 zł, tj. 136%,

c) pozostałe przychody operacyjne – na plan 2 225,00zł wykonano 188,80zł, tj. 8%,

d) dochody z otrzymanych darowizn - na plan 40 000,00zł wykonano 44 427,00zł, 

tj.111%,

e) dochody ze sprzedaży książek - na plan 500,00zł wykonano 1253,22zł, tj. 251%,

f) przychody z opłat za stoiska handlowe na uroczystościach kulturalnych - na plan 

2 500,00zł wykonano 1 720,00zł, tj. 69%.

KOSZTY
Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki  w Przerośli 
zaplanowano 274 740,00zł, w 2012 r.  wykonano 249 221,98zł tj. 91%, w tym na:

1) Zużycie materiałów i energii – zaplanowano 61 118,00zł, a wykonano 

39 279,78zł, tj. 64%, w tym na:

a) środki czystości – na plan 662,00zł wykonano 612,07 zł, tj. 92%,

b) materiały biurowe – na plan 1 054,00zł wykonano 317,15zł, tj. 30%,

c) zużycie węgla– na plan 11 577,00zł wykonano 8 055,73zł, tj. 70%,

d) energia elektryczna i woda - na plan 7 334,00zł wykonano 5 881,42zł, tj. 80%,

e) materiały i wyposażenie - na plan 33 288,00 zł wykonano 18 941,46zł, tj. 57%, 

z tego: artykuły na zajęcia dla dzieci, artykuły zakupione na potrzebę 

organizacji imprez kulturalnych takich jak  „Chwalcie łąki umajone”, „Festyn 

folklorystyczny „Kultura ludowa, tradycja dla przyszłości” oraz warsztaty 

muzyczne”, dożynki, „Bal Seniora”, „Wigilia Środkowisk”, spotkanie 

integracyjne koła gospodyń wiejskich  w Pawłówce, „Andrzejki”, tkanina na 

dekorację sali gimnastycznej, stół do tenisa, drabina, puchary, wyposażenie 

Izby Regionalnej, buty i materiały na stroje ludowe dla zespołu „Znaroku” i 

„Przeroślaki”, koszty nieodpłatnie przekazanych książek oraz inne drobne 

materiały i wyposażenie,

f) zakup papieru - na plan 819,00zł wykonano 353,33zł, tj. 43%,

g) zakup akcesoriów komputerowych – na plan 1 384,00zł wykonano 1 298,98zł, 

tj. 94%, 
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h) zakup sprzętu muzycznego - na plan  5 000,00zł wykonano 3 819,64zł, tj. 

76%.

2) Usługi obce - zaplanowano 43 676,00zł, a wykonano 42 425,89zł, tj. 97%, w tym 

na:

a) usługi bankowe - na plan 316,00zł wykonano 302,50zł, tj. 96%,

b) rozmowy telefoniczne - na plan 1 893,00zł wykonano 1 887,65zł, tj. 100%,

c) naprawy, remonty i konserwacje ( naprawa akordeonów, radiomagnetofonu, 

komputera i konserwacja gaśnic) na plan 2 104,00zł wykonano 1 569,21zł tj. 

75%,

d) usługi kominiarskie – na plan 723,00 zł wykonano 576,25zł tj. 80%,

e) pozostałe usługi obce  - na plan 37 511,00zł wykonano 37 510,54zł, tj. 100%, 

z tego: koszty przesyłek, zakup usług na potrzebę organizacji imprez takich 

jak „Chwalcie łąki umajone” i , „Festyn folklorystyczny „Kultura ludowa, 

tradycja dla przyszłości” oraz warsztaty muzyczne”, przewóz osób na 

„Wojewódzką Inaugurację Roku Seniora” do Białegostoku,  „Przegląd Pieśni 

Patriotycznej” w Filipowie, opłata za pobyt zespołu „Znaroku” w Kazimierzu 

n/Wisłą na Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych, wywóz 

nieczystości i odprowadzenie ścieków, badania elektryczne, wykonanie oceny 

ryzyka zawodowego, warsztaty muzyczne dla zespołu „Z gitarą na ty”, wydruk 

folderu promującego Gminę Przerośl, przegląd stanu technicznego budynków, 

itp.,

f) usługi internetowe - na plan 512,00zł wykonano 269,74 zł, tj. 53 %,

g) usługi zdrowotne - na plan 144,00zł w 2012r. nie wydatkowano funduszy na 

ten cel,

h) szkolenia pracowników - na plan 473,00zł wykonano 310,00zł, tj. 66%.

3) Podatki i opłaty - zaplanowano 1 084,00 zł, a wydatkowano na podatek od 

nieruchomości 1 045,00zł, tj. 96%.

4) Wynagrodzenia - zaplanowano 141 484,00zł, a wykonano 141 483,11zł, tj. 

100%, w tym na:

a) wynagrodzenia brutto pracowników jednostki - na plan 86 195,00zł wykonano 

86 194,46zł tj. 100%,

b) wynagrodzenia od umów-zleceń – na plan 55 289,00zł wykonano 55 288,65zł 

tj. 100%, z tego: wynagrodzenia za zlecenia na potrzebę organizacji imprez 

kulturalnych takich jak  koncert „Misterium Pasyjne” i „Chwalcie łąki umajone”, 

„Festyn folklorystyczny „Kultura ludowa, tradycja dla przyszłości” oraz 

warsztaty muzyczne”, dożynki, ”Wigilia Środowisk”,  prowadzenie zespołu 

„Przeroślaki” na Balu Karnawałowym oraz na „Igrzyskach gminnych” w Plazie 

w Suwałkach, wynagrodzenia od umów zleceń za prowadzenie zajęć 

4



plastycznych , zajęć nauki gry na gitarze, nauki tańca, wynagrodzenie za 

drobne naprawy, tkanie sukna, szycie strojów ludowych, itp.

5) Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników  - 

zaplanowano 21 282,00zł, a wykonano 20 960,09zł, tj. 98% , w tym na:

a) składki na ubezpieczenie społeczne pracodawca – na plan 15 538,00zł 

wykonano 15 537,97zł, tj. 100%, 

b) składki na Fundusz Pracy – na plan 2 054,00zł wykonano 2 053,07zł, tj.100%,

c)  odpisy na ZFŚS - na plan 3 052,00zł wykonano 3 052,00zł, tj. 100%,

d) wydatki na BHP, środki ochronne - na plan 638,00zł wykonano 317,05 zł, tj. 

50% .

6) Pozostałe koszty rodzajowe – zaplanowano 6 096,00 zł, a wykonano 4 028,11zł, 

tj. 66%, w tym na:

a) podróże służbowe - na plan 2 982,00zł wykonano 2 981,87zł, tj. 100%,

b) ubezpieczenia mienia i opłaty - na plan 1 100,00zł wydatkowano na 

ubezpieczenie budynku, sprzętu elektrycznego, opłatę ZAIKS oraz 

ubezpieczenie imprezy kulturalnej „Festyn folklorystyczny „Kultura ludowa, 

tradycja dla przyszłości” oraz warsztaty muzyczne” kwotę 623,09zł, tj. 57%, 

c) abonament RTV – na plan 214,00 zł wydatkowano 213,15 zł, tj. 100%,

d) różne wydatki na rzecz osób fizycznych na plan 1 800,00zł wydatkowano 

210,00zł na zabezpieczenie imprezy „Chwalcie łąki umajone”, tj. 12%.

Należności na dzień 31.12.2012r. wynoszą  26 199,74zł, w tym:

- należność z tytułu wystawionych rachunków – 2 165,57zł,

- należność z tytułu przyznanej pomocy z Unii Europejskiej na realizację projektu 

współfinansowanego z funduszy PROW pn. „Festyn folklorystyczny „Kultura ludowa, tradycja 

dla przyszłości” oraz warsztaty muzyczne” zgodnie z umową nr 00066-6930-UM1040050/12 

z dnia 08 października 2012r. – 24 034,17zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2012r. wynoszą  472,38zł, w tym:

- zobowiązania z tytułu zużycia energii elektrycznej – 471,38zł,

- zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego – 1,00zł.

W magazynie znajdują się materiały/towary o wartości 49 980,05zł, z tego:

- węgiel – 2 646,96zł

- tkaniny i dodatki krawieckie – 556,24zł,

- książki „Przerośl. Dzieje miasta i wsi” o wartości - 13 357,35zł,

- album „Przeroślanie i Przerośl na starej fotografii” - 33 419,50zł.
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Koszty poniesione w ramach realizacji projektu pn. „Festyn folklorystyczny „Kultura ludowa, 

tradycja dla przyszłości” oraz warsztaty muzyczne” w wysokości 38 919,47zł pokryto ze 

środków własnych.

W związku z organizacją imprez kulturalnych poniesiono koszty finansowane z dotacji 

podmiotowej w kwocie 22 712,08zł, z tego:

− Koncert „Misterium Pasyjne” - 783,00zł,

− „Chwalcie łąki umajone” - 2 735,89zł,

− Festyn folklorystyczny – 7 405,00zł,

− Dożynki gminne – 8 598,64zł,

− „Bal Seniora” – 291,62zł,

− „Wigilia Środowisk” – 2 897,93zł.

Dotacja podmiotowa w kwocie 192 087,00zł otrzymana z Urzędu Gminy w Przerośli została 

w całości wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem czyli na pokrycie kosztów utrzymania i 

bieżącej działalności Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Przerośli.

Na rachunku bieżącym na dn. 31.12.2012 r. pozostało 22 148,23zł.
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