Załącznik Nr 6

Informacja o wykonaniu planów finansowych instytucji kultury.
I.

Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Karczewie

Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury planował swoje przychody w 2008 r. w
wysokości 602.690 zł. zrealizowano 599.333,72 zł. tj. 99 % zaplanowanej kwoty.
Źródła przychodów

Wykonani
e
z otrzymanej dotacji z budżetu Gminy 557.500,00
wpływy z usług
6.599,00
otrzymane darowizny
25.100,00
wpływy z różnych dochodów
10.134,72
RAZEM
599.333,72
Wydatki planowano w wysokości 602.690 zł. wydatkowano 602.598,60 zł. tj. 99 %
przyjętego planu.
Rodzaje wydatków:
Wykonani
e
nagrody o charakterze szczególnym
6.000,00
nie zaliczane do wynagrodzeń
wynagrodzenia osobowe pracowników
125.847,72
dodatkowe wynagrodzenie roczne
10.008,85
składki na ubezpieczenia społeczne
24.538,47
składki na fundusz pracy
3.169,45
wynagrodzenia bezosobowe
104.024,00
zakup materiałów i wyposażenia
62.566,78
zakup energii
9.469,53
zakup usług zdrowotnych
50,00
zakup usług pozostałych
233.228,23
zakup usług dostępu do sieci Internet
792,00
opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej
2.028,04
opłaty czynszowe
14.400,00
podróże służbowe krajowe
380,00
różne opłaty i składki
2.872,54
odpisy na ZFŚS
2.650,00
zakup akcesoriów komputerowych
572,98
RAZEM
602.598,60
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 306,22 zł.
Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań
Należności
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń
6.974,31
Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne 3.987,50
Zobowiązania z tytułu podatku od wynagrodzeń
2.803,00

0,00

RAZEM
II.

13.764,81
Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Karczewie

Przychody w Miejsko – Gminnej Bibliotece Publicznej zaplanowano w kwocie
347.083 zł. zrealizowano 347.082,50 zł. tj. 99 % planu. Przychody pochodziły z
otrzymanej dotacji z budżetu gminy - 335.000 zł. z otrzymanej dotacji z Biblioteki
Narodowej - 12.000 zł. , wpłaty za wydruki 82,50 zł.
Wydatki zaplanowano w kwocie 347.083zł. wydatkowano 347.064,43 zł. tj. 99 %
przyjętego planu.
Rodzaje wydatków:
Wykonani
e
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
2.928,00
wynagrodzenia osobowe pracowników
199.909,01
dodatkowe wynagrodzenie roczne
16.180,43
składki na ubezpieczenia społeczne
35.174,28
składki na fundusz pracy
5.046,78
wynagrodzenia bezosobowe
700,00
zakup materiałów i wyposażenia
10.308,71
zakup pomocy naukowych, książek
21.264,51
zakup energii
12.560,84
zakup usług zdrowotnych
160,00
zakup usług pozostałych
6.434,50
zakup usług dostępu do sieci Internet
1.646,30
opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej
4.306,90
opłaty czynszowe
10.196,96
podróże służbowe krajowe
1.843,80
różne opłaty i składki
394,71
odpisy na ZFŚS
7.592,60
szkolenia pracowników
390,00
zakup akcesoriów komputerowych
257,87
Zakup materiałów papierniczych
9.768,23
RAZEM
347.064,43
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 4.488,19 zł.
Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań
Należności z tytułu dostaw towarów i usług
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń
Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne
Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług
RAZEM
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105,95
16.180,43
2.962,96
450,46
19.593,85 105,95

