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WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
Do 31.12.2008r.
MGOKST i R W BIAŁEJ
ZESTAWIENIE PLANU PRZYCHODÓW
Lp
1

2
3

Treść

Plan

Wykonanie

Dotacja , w tym:
966.043,00 966.043,00
1.Ośrodek
kultury
757.700,00
757.700,00
sport i basen
2.Biblioteki
119.000,00
119.000,00
3.Promyczek
89.343,00
89.343,00
-------------------------- ----------------- -------------4.Dotacja –Warszawa
7.917,00
7.917,00
Pozostałe przychody
Razem

146.000,00
1.119.960,00

%

Należności

w tym
wymagalne

2.999,67
2.999,67

2.999,67
2.999,67

100%
100%
100%
100%
--------100%

145.056,82
99,35%
1.119.016,82 99,91%

Dotacja przekazywana jest przez Urząd Miejski w Białej w miesięcznych ratach.
Wykonanie wynosi 966.043,00 zł co stanowi 100% planu.
Pozostałe przychody zrealizowano w kwocie netto 145.056,82 zł co stanowi 99,35% planu.
Na przychody składa się:

















wynajem pokoi
wynajem sal
reklama w Panoramie Bialskiej
za prowadzenie zajęć Fitness
za energię (świetlica Chrzelice
za Panoramę Bialską
wpłata na basen
wsparcie finansowe GOK
przychody 2007r.
usługa artystyczna
wpłata Euroregion
mażoretki
plener malarski
wynajem sprzętu multimedialnego
darowizna –dożynki
bilety wstępu na imprezę

44.889,21zł
6.532,74zł
10.765,82zł
1.667,77zł
186,64zł
15.505,97zł
7.987,84zł
5.600,00zł
31.578,62zł
1.000,00zł
15.281,01zł
825,00zł
200,00zł
32,79zł
43,00zł
2.960,41zł

ZESTAWIENIE PLANU KOSZTÓW :
I Ośrodek Kultury, Sport, Basen.
TYTUŁ KOSZTU
1.Wynagrodzenia i pochodne od
wynagrodzeń
2.Utrzymanie zespołów
artystycznych
3.Wydanie Panoramy Bialskiej
4.Organizacja imprez
5.Utrzymanie świetlic wiejskich
6.Bieżące utrzymanie ośrodka
Kultury, Sportu i Basenu.
Razem

Plan na
2008

Wykonanie

%

290.118,39
16.249,96

290.118,39
16.249,96

100%
100%

40.936,60
166.389,09
2.460,94
387.065,55

40.936,60
166.389,09
2.460,94
356.381,40

100%
100%
100%
92,07%

903.220,53

872.536,38

96,60%

Zobowiąw tym
zania
wymagalne

Łączny plan finansowy przeznaczony na Ośrodek Kultury zastał wykonany w 96,60%
Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zrealizowano w kwocie 290.118,39 zł., co
stanowi 100% planu.
2.Utrzymanie zespołów artystycznych na kwotę 16.249,96 zł., co stanowi 100 % planu.
W ramach tych wydatków finansowane są między innymi zespoły:
 Prowadzenie zajęć mażoretek, wydatkowano 8.634,00 zł. z przeznaczeniem na opłatę
instruktora. Zajęcia trwają 28 godzin miesięcznie są 3 grupy taneczne, łącznie około 28
dzieci.
 Prowadzenie zajęć wokalnych, wydatkowano 3.994,00 zł. z przeznaczeniem na opłatę
instruktora. Zajęcia trwają 17 godzin miesięcznie są 2 zespoły wokalne łącznie 30 osób.
Przychodów nie uzyskujemy, gdyż są to zajęcia niepłatne.
 Przewóz zespołów na występy 3.621,96zł.
3.Wydatki związane z wydaniem „Panoramy Bialskiej”
W 2008 roku wydatkowano kwotę 40.936,60 zł., co stanowi 100 % planu. W ramach tych
środków wydano 11 numerów gazety. Gazeta wydawana jest w nakładzie 1.200 szt. Zgodnie z
taryfikatorem opłata za gazetę wynosi 1,50 za sztukę –wydanie świąteczne 2,00 zł za sztukę.
Kolporter otrzymuje 20% ( prowizja od sprzedaży).
W tym ze środków własnych: wydruk kalendarzy na kwotę 7612,80 zł
4. Organizacja imprez. Wydatkowano na kwotę 166.389,09 zł., co stanowi 100% planu
W tym ze środków własnych: 82.600,56 zł.
• SYLWESTER 2007r.
6.350,25 zł
• Koncerty Orkiestry:Noworoczny, Koncert w dniu 24.07.08r.
Koncert Kolęd .
6.000,00 zł
• Noworoczne spotkanie seniorów
508,64 zł
• Biała Zima
1.607,38 zł
• Konkurs kroszonkarski
494,81 zł
• Konkurs recytatorski
405,30 zł

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Konkurs J. niemieckiego
Warsztaty wokalne
Koncert w Ligocie i Solcu
Plener malarski
Dni Białej
Drezyny
Imprezy sportowe
Festyny-Samorządów Mieszkańców
Mikołajki

Z środków własnych:
• Pokaz filmowy( majówka)
• Drezyny
• Teatrzyk dla dzieci
• Akademia wiedzy i występy zespołów
• Dni Białej
• Akcja Lato
• Biesiada Śląska –Święto Piwa
• Jarmark Bożonarodzeniowy

511,66 zł
300,00 zł
4.000,00 zł
10.681,46 zł
10.000,00 zł
2.352,05 zł
13.442,44 zł
25.108,57 zł
2.025,97 zł
5.564,00 zł
5.613,92 zł
3.596,76 zł
11.393,17 zł
29.886,87 zł
3.324,05 zł
10.828,20 zł
12.393.59 zł

5. Utrzymanie świetlic wiejskich –w wydatkowano 2.460,94 zł., co stanowi 100% planu.
W ramach tych środków dokonano następujących wydatków w świetlicy w Wilkowie.
• Utrzymanie porządku w świetlicach (umowa zlecenie)
450,00 zł
• Opłata energii
415,65 zł
• Zakup krzeseł
640,00 zł
• Olej do ogrzewania świetlicy
650,02 zł
• Wywóz nieczystości
154,77 zł
• Siatka do siatkówki
150,50 zł
6. Bieżące utrzymanie Ośrodka Kultury, Sportu i Basenu.
Łączny plan zrealizowany został w kwocie 356.381,40 zł., co stanowi 92,07% planu.
W tym ze środków własnych: 24.623,02 zł.
Z dotacji z Urzędu Miejskiego:
• Opłata za wodę i energię
68.261,67 zł
• Zużycie paliwa, farby chlorokauczukowej
21.055,16 zł
• Zakup materiałów biurowych, czasopism
12.524,89 zł
• Zakup oleju opałowego
59.215,65 zł
• Zakup pelletu
4.676,26 zł
• Zakup środków czystości , art.gospodar. i sprzętu
55.224,37 zł
• Nagrody i poczęstunek
2.605.31 zł
• Usługi i art.remontowe
16.285,83 zł
• Usługi komunalne i transportowe
7.649,47 zł
• Usługi telekomunikacyjne i pocztowe
9.309,08 zł
• Usługi bankowe
3.068,17 zł
• Delegacje
9.195,85 zł
• Ubezpieczenia
3.895,00 zł
• Umowy zlecenia i dzieło ( w tym instruktorzy
35.994,00 zł
kółek zainteresowań )
• Druk folderów
6.783,20 zł

•
•

Opłata Zaiksu i szkolenia
Pozostałe wydatki

3.642,00 zł
12.372,47 zł

Z środków własnych:
• zakup sprzętu muzycznego
• zakup mebli /tapczany do pokoi gościnnych/
• zakup grzejników - konwektor

14.516,10 zł
9.498,00 zł
608,92 zł

W tym na basenie wydatkowano kwotę 96.410,79 zł.
-zakup farby chlorokauczukowej na kwotę 11.653,35 zł., podchloryn sodu na kwotę 3.820,07 zł.
paliwo do kosiarki 2.822,06 zł.
-zakup środków czystości, art. gospodarczych i kosy spalinowej na kwotę 3.333,33 zł
- zużycie energii i wody na kwotę 42.238,54 zł
- wynagrodzenie i umowy zlecenia na kwotę 24.634,66 zł.
- naprawa kosiarki 1.865,49zł, remont basenu na kwotę 4.856,41 zł
- pozostałe koszty 1.186,88 zł.

ZESTAWIENIE PLANU KOSZTÓW:
Biblioteki
Tytuł Kosztu
1.Wynagrodzenia i pochodne
od wynagrodzeń
2.Zakup księgozbioru
3.Zakupy
4.Pozostałe wydatki
5.Księgozbiór-dotacja z
Warszawy
RAZEM

Plan na
2008r.
71.403,51

Wykonanie

%

71.403,51

100%

17.224,45
10.795,33
19.576,71
7.917,00

17.224,45
10.795,33
19.576,71
7.917,00

100%
100%
100%
100%

126.917,00

126.917,00

100%

Zobowiązania

W tym
wymagalne

Łączny plan finansowy bibliotek został wykonany w 100%.
• wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zrealizowano w kwocie 71.403,51 zł., co
stanowi 100%.
• zakup książek dokonano na łączną kwotę 25.141,45 zł., co stanowi 100% planu; w tym
dotacja na książki z Warszawy na kwotę 7.917,00zł.
• zakupy na utrzymanie bibliotek np. zakup czasopism, materiałów biurowych, środków
czystości, art. gospodarcze , wyniosły 10.795,33 zł., co stanowi 100% planu.
• pozostałe wydatki usługi telekomunikacyjne, opłata za czynsz biblioteki, usługi remontowe
wyniosły 19.576,71 zł., co stanowi 100% planu.

ZESTAWIENIE PLANU KOSZTÓW:

Świetlice Środowiskowe
Tytuł Kosztu
1.Wynagrodzenia i
pochodne od wynagrodzeń
2.Zakupy
3.Pozostałe wydatki
RAZEM

Plan na 2008r.

Wykonanie

%

45.484,85

45.484,45

100%

28.998,00
14.860,15
89.343,00

28.998,00
14.860,15
89.343,00

100%
100%
100%

Zobowią
-zania

W tym
wymagalne

Łączny plan finansowy „Promyczka” został wykonany w 100%.
Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zrealizowano w kwocie 45.484,85 zł., co stanowi
100%.
 Opiekunowie świetlic:
- 1opiekun (umowa zlecenie):świetlica Biała
- 2 opiekun(umowa zlecenie): świetlica Laskowiec, Kolnowice, Ligota Bialska, Radostynia.
 Opiekunka świetlic w miejscowościach: 3/5 etetu (umowa o pracę) Prężyna, Nowa Wieś,
Grabina, Śmicz, Chrzelice .
 Utrzymanie porządku w świetlicach środowiskowych(umowa zlecenie)
 Prowadzenie zajęć komputerowych w świetlicach w Solcu, Chrzelicach, Olbrachcicach
( umowa zlecenie)
W ramach pozostałych kosztów dokonano :
 Zakup materiałów biurowych-kredki, pisaki, dyplomy, bibuły, gry i zabawki na kwotę
12.931,39 zł. nagrody i poczęstunek dla dzieci na kwotę 3.953,39 zł.
Zakup opału art. gospodarczych i sprzętu na kwotę 12.113,22 zł. w tym: wykładzina
do świetlicy w Kolnowicach, 20 krzeseł i 5 stołów do świetlicy w Prężynie, zlew i meble
do świetlicy w Laskowcu, stół do tenisa do świetlicy w Prężynie i Kolnowicach.

