
Informacja 
o przebiegu wykonania planu finansowego 

Gminnego Centrum Kultury w Solcu Zdroju 
za   2015 rok 

dla Rady Gminy 
  

                         Plan przychodów na 2015 rok wynosił 322 950 złotych; 
1. Z tytułu dotacji z budżetu Gminy na realizacje zadań z zakresu kultury i 

ochrony dziedzictwa narodowego 279 400 złotych. 
2. Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 3 850 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        
2 040 złotych, 

4. Dotacje celowe  na zorganizowanie:  
- III Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki Akordeonowej w Solcu-Zdroju 

         12 000 złotych, 
      -  Koncertu w Solcu-Zdroju w ramach XXI Międzynarodowego Festiwalu   
         Muzycznego im. Krystyny Jamroz 14 000 złotych, 
5. Dotacja z Biblioteki Narodowej 2 000 złotych, 
6. Środki z różnych dochodów - z Centrum Edukacji Artystycznej  5 500 złotych, 
7.  Za usługi reklamowe 4 000 złotych, 
8. Odsetki od środków na rachunkach bankowych 160 złotych. 
 
                    Przychody zostały zrealizowane w wysokości 322 990,42 złotych, co 
stanowi 100 % planu w tym: 

            1.  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  
                 2 040 złotych,  

      2.  Odsetki od środków na rachunkach bankowych 200,42 złotych. 
3.  Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury 279 400 
     złotych. 
4.  Wpływy z tytułu darowizny 3 850 złotych, z tego na zorganizowanie  
      imprezy p.n. „Ogólnopolski Festiwalu Muzyki Akordeonowej.  
5. Dotacje celowe  na zorganizowanie:  

- III Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki Akordeonowej w Solcu-Zdroju 
         12 000 złotych, 
      -  Koncertu w Solcu-Zdroju w ramach XXI Międzynarodowego Festiwalu   
         Muzycznego im. Krystyny Jamroz 14 000 złotych, 
6.   Środki z różnych dochodów - z Centrum Edukacji Artystycznej  5 500 złotych 
7.   Za usługi reklamowe 4 000 złotych, 
8.   Dotacja z Biblioteki Narodowej 2 000 złotych. 
 
              Plan rozchodów opiewał na kwotę 323 125,12 złotych. Wykonane w 
wysokości 323 122,22  złotych t. j. 100  % na: 

1. Nagrody o charakterze szczególnym 5 500 złotych na wypłacenie nagród w 
Ogólnopolskim Festiwalu Muzyki Akordeonowej  

2. Wynagrodzenia osobowe pracowników 171 780,03 złotych,  
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3. Składki na ubezpieczenia społeczne 30 116,13 złotych 
4. Składki na Fundusz Pracy 2 292,61 złotych 
5. Wynagrodzenia bezosobowe 14 250 złotych, na plan14 250 złotych 

(wynagrodzenie jurorów Festiwalu, konferansjera, 
6. Zakup materiałów i wyposażenia 26 475,49 złotych, zakup materiałów do 

zorganizowania imprez kulturalnych i sportowych i do utrzymania bieżącej 
działalności, zakup artykułów sportowych, itp. 

7. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 000,68 złotych. 
8. Zakup energii 17 538,14 złotych na uregulowanie zobowiązania za zużycie 

wody, gazu i energii elektrycznej   
9. Zakup usług pozostałych 38 308,16  w tym na zorganizowanie imprez: 

         a/ Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki  Akordeonowej 12 000 złotych 
         b/ Koncertu w Solcu-Zdroju w ramach XXI Międzynarodowego Festiwalu                      
             Muzycznego im. Krystyny Jamroz 
         c/  zorganizowanie szeregu różnego  rodzaju imprez zarówno dla dzieci i   

    młodzieży jak również dla dorosłych, m. in.  
    - VIII Międzygminny Przegląd Kolęd i Pastorałek, 

       -  dzień babci i dziadka, 
       - Polska Biega, 
       - ferie zimowe, 

             - III Ogólnopolski Festiwal Muzyki Akordeonowej w Solcu-Zdroju, 
             - Koncert w Solcu-Zdroju w ramach XXI Międzynarodowego Festiwalu   
               Muzycznego im. Krystyny Jamroz, 

       - zorganizowanie Dnia  Matki i Dziecka , 
       - soleckie lato nad zalewem, 
       - dożynki gminne, 
       - turniej piłki halowej, 
       - systematyczne prowadzenie klubów zainteresowań, 
       - opłata za opiekę autorską programu do księgowości, 
       - wywóz odpadów komunalnych, 
       -  opłata licencyjna Zaiks, 
       - obsługa bankowa,  
       - opłata za ścieki. 

         10. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 890,32 złotych. 
13. Podróże służbowe krajowe 613 złotych, 
14. Różne opłaty i składki 313 złotych.  
15. Odpisy na ZFŚS 5 469,66 złotych. 
16. Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej  
      465 złotych 

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym 171,24 złotych. 
Należności  0 złotych i zobowiązania  127,92 złotych. 
 
Zobowiązania i należności wymagalne nie wystąpiły. 

                       Gminne Centrum Kultury współpracuje z władzami samorządowymi i 
współuczestniczy w imprezach organizowanych przez Urząd Gminy w Solcu – Zdroju oraz z 
instytucjami pozarządowymi (Koła Gospodyń Wiejskich, Stowarzyszenie Społeczno-
Kulturalne w Solcu – Zdroju, OSP, Stowarzyszenie Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Soleckiej) 

  
 


