
 

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO 

CENTRUM KULTURY ZA    2014  ROK 

 

 W roku 2014 Gminne Centrum Kultury na podstawie  umowy nr 1/2014 z dnia 03 stycznia 

2014 r. z późniejszymi zmianami otrzymało dotację podmiotową na prowadzenie statutowej 

działalności kulturalnej na terenie gminy Krzemieniewo w wysokości 608.100,00-zł, w tym dotacja 

dla: 

   Domu Kultury –268.700,00 zł,  

   Bibliotek 291.400,00 zł 

    Izby Regionalnej 48.000,00zł. 

 

 W 2014 roku Gminne Centrum Kultury w Krzemieniewie realizowało projekt „Cudne 

Wianki Górzno 2014-lokalne tradycje ludowe i zwyczaje świętojańskie”, otrzymało również 

częściową refundację kosztów tytułem realizacji projektu w ramach PROW na lata 2007-2013 Oś 

4- tj. za  projekt „Remont sceny w Domu Kultury w Garzynie”  w kwocie 25.000,00 zł. 

 Za I półrocze  2014  roku Gminne Centrum Kultury w Krzemieniewie osiągnęło przychody 

w wysokości 392.252,88 zł. Tworzą je m.in.  następujące przychody:  

 - z otrzymanych dotacji 304.050,00 zł 

 - z najmu sal i sprzętu 8.485,00 zł, 

 - ze sprzedaży czasopisma samorządowego, ogłoszeń 11.412,26 zł, 

 - z Ogniska Muzycznego 28.710,00 zł, 

 - z udostępniania Internetu i usług kserograficznych i sprzedaży kart bibliotecznych 616,50 zł, 

 - pozostałe (makulatura, media) 13.979,12 zł, 

 - pozostałe przychody refundacja w ramach PROW 25.000,00  zł 

 

W omawianym okresie Gminne Centrum Kultury poniosło ogółem koszty na działalność w 

kwocie 372.112,70 zł z czego m.in. na zakup: 

 materiałów  - 82.261,17 zł w tym m.in.  

          - nagrody   – 2.810,90 zł 

          - materiały-sekcje 696,20 zł 

          - nagrody – realizacja projektu WIANKI 1.625,20 zł 

           - prenumerata czasopism 3.014,08 zł 

           - mat. biurowe i śr. czystości, dekoracje 994,63 zł 

           - pozostałe materiały na cele kulturalne,imprezy 3.501,40 zł 

           - materiały PZER iI  530,75 zł 

           - zakup książek  14.362,46 zł  

           - zakup drobnego wyposażenia 4.687,52     zł 

           -energii  9.708,04 zł, 

           - wody 1.518,82 zł 

           -gazu 38.811,17  zł 

          

           - usług remontowych  2.343,40 zł  

           -usług obcych   - usługi TP 3.325,91 zł 

           - usługi pocztowe 734,50 zł 

           - wywóz nieczystości 378,00 zł 

           - usługi informatyczne, opieka autorska RADIX 49,20 zł 

           - pozostałe usługi obce 14.562,66 zł  

             - pozostałe usługi obce -WIANKI  19.437,80 zł 

             - usługi drukarskie 10.017,00  zł 

             - usługi transportowe 1.440,00 zł 

             - usługi bankowe 338,40 zł 



             - opłaty administracyjne  895,00 zł 

             - wynagrodzenia osobowe 116.217,48 zł 

             - wynagrodzenia bezosobowe 81.206,00 zł (w tym um. dot. proj. WIANKI  3.900,00 zł) 

             -  ubezpieczenia społeczne 25.798,76 zł 

             - Fundusz Pracy 2.586,52 zł 

             - świadczenia urlopowe 2.187,86 zł 

             - podróże służbowe 1.183,06 zł ( w tym ryczałt) 

             - pozostałe koszty 3.206,76 zł  

          - amortyzacja 3.343,22  zł 

 

    Stan środków pieniężnych na rachunku bieżącym i w kasie na dzień 01.01.2014 wynosił 

19.995,13 zł, a na dzień 30.06.2014 r. wyniósł 62.736,51zł.  

 

Zobowiązania krótkoterminowe na 30.06 2014 r. wyniosły ogółem 30.297,59 zł z tego: 

z tyt. dostaw i usług 17.016,60 zł 

w tym:  -  353,22 zł A BC Serwis    

             - 1.669,50 zł Drukarnia 

             - 3.348,57 zł PGiN 

              - 1.151,28 zł B. Kowalski 

              - 1.957,40 zł S. Kaczmarska 

              - 2.000,00 zł „WALDIK” 

              - 1.057,49 zł Ag. Ochr. „KRZEM” 

               - 583,20 zł WC Serwis 

              - 4.000,00zł Uniwersytet Przyrodniczy 

              - 800,00 zł Organizacja Imprez „WEHIKUŁ” 

              - 95,94 zł Dom Kultury Włoszakowice 

             - podatek za.06/14 2.676,00 zł 

             - ZUS i FP za 06/14 10.604,99 zł 

Jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych 

 

Należności krótkoterminowe  na 30.06.14 r. wyniosły ogółem 1.728,83zł z tego: 

z tyt. dostaw i usług 1.728,83 zł 

w tym: - 1.504,83 zł PPH WIKARO 

            - 24,00 zł OHZ 

            - 200,00 zł  4LAN  

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


