
Informacja
o przebiegu wykonania planu finansowego

Gminnego Centrum Kultury w Solcu Zdroju
za  2009 rok

                    Plan przychodów na 2009 rok wynosił 584.981 złotych;
1. Z tytułu dotacji z budżetu Gminy na realizacje zadań z zakresu kultury i 

ochrony dziedzictwa narodowego 211.781 złotych.
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie 

kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek 
sektora finansów publicznych 66.700 złotych.

3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie 
ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe 
jednostki sektora finansów publicznych 2.000 złotych.

4. Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub 
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 
jednostek  sektora finansów publicznych 200.000 złotych.

5. Wpływy z różnych dochodów 95.000 złotych.
                    Przychody zostały zrealizowane w wysokości 568.034,96 złotych, w 
tym:

            1.  Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 9.467,15 złotych,
      2.  Odsetki od środków na rachunkach bankowych 147,40 złotych.

3.  Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury 211.781
     złotych.
6. Wpływy z różnych dochodów 77.939,41  złotych, z tego na zorganizowanie 

imprezy p.n. Harmonia Zdrowia i Muzyki w dniach 4 – 6 wrzesień 77.744,41 
złotych – środki przekazane przez Stowarzyszenie G - 5.  

7. Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie 
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek 
sektora finansów publicznych przekazane zostały w wysokości 66.700 złotych.

8. Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie 
ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe 
jednostki sektora finansów publicznych 2.000 złotych.

9. Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub 
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 
jednostek  sektora finansów publicznych  - 200.000 złotych – przekazana przez 
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji 
Kultury na realizacje zadania p. n. „Dom Marzeń”.

              Plan rozchodów opiewał na kwotę 584.981 złotych. Wykonane w 
wysokości 567.829,26  złotych t. j. 97,07  % na:

1. Wynagrodzenia dla pracowników  wraz z pochodnymi 147.232,67 złotych t. 
j. 100 % planu,

2. Wynagrodzenia bezosobowe 23.670 złotych(wynagrodzenie instruktora za 
prowadzenie kółka teatralnego i  instruktora ds. sportu),

3. Zakupy materiałów 751,48  złotych do utrzymania bieżącej działalności,
4. Zakup książek 5.999,82 złotych,



5. Zorganizowanie  imprez sportowych i kulturalnych 8.665,10 złotych na 
zorganizowanie szeregu różnego rodzaju imprez zarówno dla dzieci i 
młodzieży jak również dla dorosłych, m. in:

- VII Międzygminny Przegląd Kolęd i Pastorałek
-  dzień babci i dziadka,
-  kiermasz wielkanocny,
- zorganizowanie biegu w ramach akcji „Cała Polska Biega”
- VI Międzygminny  Bieg Uliczny o Puchar Wójta Gminy Solec Zdrój,
-  Soleckie lato nad zalewem,

6. Zorganizowanie Ogólnopolskiego Konkursu Muzyki Akordeonowej 
62.417,03 złotych,

7. Opłata za zużycie wody, energii elektrycznej i gazu 23.934,74 złotych,
8. Prowizja bankowa 974,15 złotych,
9. Opieka autorska nad programem do księgowości 896,70złotych,
10. Opłata za korzystanie z Internetu 826,88 złotych,
11. Opłata na Zaiks 1.248 złotych,
12. Ubezpieczenie imprez sportowych i kulturalnych 440  złotych,
13. Rozmowy telefoniczne 1.222,40 złotych,
14. Wywóz odpadów komunalnych 1.399,61 złotych,
15. Odpisy na ZFŚS 3.666,81 złotych,
16. Wydatki majątkowe 266.700 złotych, z dotacji z budżetu Gminy 66.700 i ze 

środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu 
Promocji Kultury 200.000 złotych.
W ramach tego zadania wykonano modernizację i remont budynku 
GCK(wymiana dachu, docieplenie stropodachu, wymiana centralnego 
ogrzewania, malowanie, zakup wyposażenia, remont posadzek, wymiana 
stolarki okiennej, uzupełnienie oświetlenia, zakup sprzętu komputerowego, 
sprzętu multimedialnego, sprzętu muzycznego). Dotacje zostały rozliczone 
zgodnie z obowiązującymi przepisami i umową.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym 209,05 złotych.
Zobowiązania i należności wymagalne nie wystąpiły.
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