
Informacja
o przebiegu wykonania planu finansowego

Gminnego Centrum Kultury w Solcu Zdroju
za I półrocze 2010 roku

                         Plan przychodów na 2010 rok wynosił 367.369,59 złotych;
1. Z tytułu dotacji z budżetu Gminy na realizacje zadań z zakresu kultury i 

ochrony dziedzictwa narodowego 242.000 złotych.
2. Wpływy z różnych dochodów 113.805,59 złotych,
3. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , 

jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 
sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 
11.064 złotych,

4. Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 500 złotych.

                    Przychody zostały zrealizowane w wysokości 246.377,77 złotych, w 
tym:

            1.  Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 11.064,40 złotych,
      2.  Odsetki od środków na rachunkach bankowych 7,78 złotych.

3.  Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury 121.000
     złotych.
4.  Wpływy z różnych dochodów 113.805,59  złotych, z tego na zorganizowanie 
      imprezy p.n. „Ogólnopolski Przegląd Muzyki Akordeonowej w dniach 18 - 20 
      czerwiec 2010” 113.755,59 złotych – środki przekazane przez Stowarzyszenie 
      G - 5.  
5. Wpływy z tytułu darowizny NBS 500 złotych.

              Plan rozchodów opiewał na kwotę 367.369,59 złotych. Wykonane w 
wysokości 235.681,13  złotych t. j. 64,15  % na:

1. Wynagrodzenia dla pracowników  wraz z pochodnymi 78.955,75 złotych.
2. Wynagrodzenia bezosobowe 17.591 złotych(wynagrodzenie instruktora za 

prowadzenie kółka teatralnego i  instruktora ds. sportu),
3. Zakupy materiałów 751,48  złotych do utrzymania bieżącej działalności,
4. Zakup książek 1.841,79 złotych,
5. Zorganizowanie  imprez sportowych i kulturalnych 5.191,15 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,
- zorganizowanie Dnia Dziecka 
- 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 16.592,17 złotych,
8. Prowizja bankowa 395 złotych,
9. Opieka autorska nad programem do księgowości 927,81 złotych,



10. Opłata za korzystanie z Internetu 720,30 złotych,
11. Opłata na Zaiks 1.010 złotych,
12. Rozmowy telefoniczne 1.337,18 złotych,
13. Odpisy na ZFŚS 3.281 złotych,

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym 54.989,92 złotych.
Zobowiązania 44.208,31 złotych. Zobowiązania i należności wymagalne nie 
wystąpiły.
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