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Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za rok 2012
Samorzajdowego Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji w Popielowie

PRZYCHODY OGOLEM
I. STAN SRODKOW OBROT. NA POCZATEK ROKU

II. PRZYCHODY OGOLEM
DOTACJA ORGANIZATORA
POZOSTALE PRZYCHODY
DOTACJA URZAD MARSZAL. WOJ. OPOLSKIEGO LGD
DOTACJA CELOWA Z BUDZETU GMINY POPIELOWNA
ZADANIA INWESTYCYJNE

DOTACJA PROW NA LATA 2007-2013

III. KREDYTY I POZYCZKI
W TYM: KREDYT NA PREFINANSOWANIE

IV. KOSZTY OGOLEM
1. WYNAGRODZENIA OGOLEM

WTYM:
OSOBOWE

BEZOSOBOWE
2. MATERIALY I USLUGI
- W TYM: REMONTY

3. SKLADKI NA UBEZPIECZENIE SPOLECZNE

4. SKLADKI NA FUNDUSZ PRACY

5. SWIADCZENIA URLOPOWE

6. POZOSTALE KOSZTY
7. WYDATK1 INWESTYCYJNE
8. POZOSTALE KOSZTY ZWIAZANE Z ZAD. INWESTYC.
9. STAN SRODKOW OBROT. NA KONIEC ROKU

V. SPLATA KREDYTOW I POZYCZEK

VI. NALEZNOSCI OGOLEM:
w tym niewymagalne
VII. ZOBOWIAZANIA OGOLEM:
w tym:
-wymagalne
- niewymagalne z tytuhi dostaw i ushig
-sktadki na ubezpieczenie spoteczne

PLANPO
ZMIANACH NA
DN. 31.12.2012R

767.030,17,-
2.580,29,-

764.449,88,-
505.000,00,-
64.720,00,-
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76.761,00,-

112.569,00,-

112.569,00,-
112.569,00,-

767.030,17,-
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189.330,00,-
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0,00,-

112.569,00,-
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0,00,-

0,00,-
0,00,-
0,00,-

WYKONANIE ZA
2012R

761.559,65,-99,29%
2.580,29,-

758.979,36,- 99,16%
505.000,00,-
64.719,39,-
0,00,-

76.690,97,-

112.569,00,-

112.569,00,- 100%
112.569,00,-

764.832,66,- 99,72 %
242.301,38,-

184.552,76,-
57.748,62,-
254.898,94,-
18.274,82,-

33.276,34,-

3.179,68,-

6.153,33,-

27.597,41,-
189.259,97,-
8.165,61,-
1.236,43,-

112.569,00,-

0,00,-
0,00,-
11.412,21,-

0,00,-
3.660,56,-
7.751,65,-
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PRZYCHODY OGOLEM 761.559,65 ZL

1. Dotacja organizatora 505.000,00 zl

2. Dotacja celowa na zadanie inwestycyjne 76.690,97 zl

3. Dotacja z Urz^du Marszalkowskiego Wojewodztwa opolskiego
na pokrycie kosztow inwestycji 112.569,00 zl

4. Przychody ogoiem 64.719,39 zl
wtym:
-przychody z tytulu wynajmu pomieszczen, kapitalizacja
odsetek na rachunku bankowym, refundacja kosztow
zatrudnienia pracownikow w ramach umowy z Powiatowym
Urz?dem Pracy, zwrot kosztow procesu.

5. Srodki obrotowe za rok 2011 2.580,29 zl

ZOBOWIAZANIA OGOLEM: 11.412,21 ZL

Tauron S.A. Krakow 1.080,23 zt,
Mi^dzygminny Zaklad Wodocia^gow i Kanalizacji Prowod Czarnowajsy 245,40 zl,
Remondis Opole sp. z o.o. 413,27 zl,
Netia S.A. Warszawa 142,68 zl,
RWE Polska S.A. Warszawa 1.128,98 zl,
Osrodek Jezdziecki Picador Lubienia 650,00 zl,
skladka na ubezpieczenie spoleczne za m-c grudzien 7.751,65 zl.

NALEZNOSCI W TYM WYMAGALNE: 0,00 zl



KOSZTY OGOLEM 567.407,08ZL

KOSZTY W PODZIALE NA PLACOWKI

1. DOM KULTURY POPIELOW 411.421.29 zt

- wynagrodzenia osobowe 141.809,31 zl,
- wynagrodzenia bezosobowe 31.134,68 zl,
- materialy biurowe 690,70 zl,
- wyposazenie i akcesoria komputerowe 4.118,71 zl,
( drukarka z tonerem, akumulator do telefonu stacjonarnego, program antywirusowy,
odkurzacz Karcher, gilotyna-A-3, zakup fax-Panasonic , pendrive, dziurkacz, zszywacz,
tablica aluminiowa na budynek Centrum, zaluzje pionowe, czytnik kart pami^ci,
odnowienie programu panda internet, tusze do drukarki )
-opal 64.444,20 zl,
-energia i woda 14.493,05 zt,
-materialy pozostale 16.065,48 zl,
( materialy do przygotowania imprez organizowanych przez Centrum Kultury, materialy
do prac konserwatorskich i remontowych prowadzonych na terenie obiektu, materialy do
zaj^c swietlicowych z dziecmi, nagrody w konkursach organizowanych przez instytucje,
manekiny i zabki do karnisza, znaczki, srodki czystosci, druki, papier ksero, lustra i deski
sedesowe, srodki czystosci, flagi, paliwo do kosiarki, organizacja imprezy wakacyjnej dla
dzieci i mtodziezy,
-uslugi pozostale 76.225,22 zl,
( oplaty oraz prowizje zwiajzane z obsluga^ rachunkow bankowych Samorza^dowego
Centrum Kultury, oplata za la^cze internetowe, telefon stacjonarny oraz komorkowy
wykorzystywany przez Dyrektora instytucji, oplata za dozor techniczny, wykonanie
okresowej kontroli stanu technicznego budynku, usluga elektroinstalacyjna dotyczajca
montazu instalacji elektrycznej w pomieszczeniach biurowych, materialy do remontu
podlogi oraz malowanie pomieszczen biurowych, oplata za wywoz nieczystosci oraz
odpady komunalne, oplata za uslugi kominiarskie, uslugi bhp oraz p-poz, przeglajd gasnic,
naprawa instalacji centralnego ogrzewania, usuni^cie awarii instalacji kanalizacyjnej,
pomiary kontrolne instalacji elektrycznej, montaz lamp, koszt warsztatow
fotograficznych, koszt zaj^c tanecznych, uszycie spodnic dla zespohi, koszt transportu
zespolow oraz przygotowania imprez organizowanych przez Samorzajdowe Centrum
Kultury, w tym opracowanie i druk plakatow i zaproszen oraz koszt wystepow zespolow,
naprawa zmywarki oraz przeplywowego podgrzewacza , naprawa patelni elektrycznej,
przygotowanie dokumentacji kotlowni do Urz^du Dozoru Technicznego, badanie
urzaxlzen cisnieniowych, okresowy przeglajd kotla grzewczego, badania okresowe
pracownikow, wykonanie obr^czy zabezpieczajajcej przy schodach, abonament RTV,
montaz muszli kompaktowej w toalecie hotelowej, aktualizacja i serwis programu
placowego i ksi^gowego,, audyt energetyczny )
-skladki na ubezpieczenie spoleczne 25.298,94 zl,
-skladki na fundusz pracy 2.648,66 zl,
-swiadczenia urlopowe 4.785,93 zl,
-pozostale koszty 18.455,41 zl,



( podatek od nieruchomosci, szkolenia, ubezpieczenie majatku, ryczalt
na dojazdy oraz koszt delegacji, polisa co instruktorow )
-fundusz nagrod 4.750,00 zl.

KOSZTY REALIZACJI PROJEKTU PN. ,,POPIELOW NA DAWNEJ FOTOGRAFII"
6.501,00 ZL

Srodki w ramach projektu zostaty przeznaczone na opracowanie, sktad i wydruk
fotoalbumu oraz wykonanie banera. Wydatki zrealizowano w ramach wlasnego budzetu.
Zwrot poniesionych wydatkow zgodnie z podpisana^ umowa^ nastajiii w roku 2013r.
Na realizacje projektu podpisano umow? z Samorzajiem Wojewodztwa Opolskiego
nr 00436-6930-UM0840237/11 dnia 01 sierpnia 2012r na laczna^ kwot? do refundacji
5.399,88 zl.

Informacja szczegolowa o realizacji projektu - cze^sc merytoryczna sprawozdania.

2. DOM KULTURY KARLOWICE 73.182,93 zl

-wynagrodzenia osobowe 21.834,93 zl,
-wynagrodzenia bezosobowe 10.248,26 zl,
-wyposazenie 348,02 zl,
( zakup fontanny ogrodowej, karty sieciowej USB )
-opal " " 8.944,78 zl,
-energia i woda 6.080,36 zl,
-materialy pozostale 740,67 zl,
( srodki czystosci, materialy do zaj^c z dziecmi, kawa i kwiaty na
Jubileusz Liry, pocz^stunek na otwarcie Domu Kultury po

przeprowadzonym remoncie )
-uslugi pozostale 16.866,58 zl,
( wywoz odpadow komunalnych, koszt la_cza internetowego, oplata za
telefon stacjonarny, oplata za dozor techniczny naprawa pieca
c.o., usluga elektroinstalacyjna, koszt zaj^c tanecznych, abonament
telewizyjny, kontrola stanu technicznego budynku, uslugi kominiarskie,
malowanie pomieszczen lazienki, organizacja akustyczna koncertu
oraz wyst^p teatru na otwarciu Domu Kultury, wykonanie etui na nuty
na 25-lecie zespolu Lira oraz organizacja obchodow , zainstalowanie
zmywarki, oplata za scieki)
-skladki na ubezpieczenie spoleczne 4.364,35 zl,
-skladki na fundusz pracy 167,58 zl,
-swiadczenia urlopowe 1.367,40 zl,
-fundusz nagrod 500,00 zl,
-pozostale koszty 1.720,00 zl.
( ubezpieczenie mienia, profilaktyczne badania okresowe pracownika)



3. SWIETLICA KURZNIE 11.025,63 zl

-wynagrodzenia bezosobowe 1.520,00 zl,
( program artystyczny na Festynie Rodzinnym )
-wyposazenie 54,32 zl,
(dzbanki 8 szt.)
-energia i woda 8.244,36 zl,
-materialy pozostale 362,47 zl,
( materialy do zaj^c swietlicowych z dziecmi oraz materialy do prac
konserwatorskich)
-uslugi pozostale 416,48 zl,
( kontrola stanu technicznego budynku, oproznienie szamba )
-pozostale koszty 428,00 zl.
(ubezpieczenie mienia)

4. SWIETLICA STOBRAWA 14.759.60 zl

-wynagrodzenia osobowe 7.575,00 zl,
-wyposazenie 650,74 zl,
( elektryczny przeplywowy podgrzewacz wody )
-opal 1.417,30zl,
-energia i woda 2.423,42 zl,
-uslugi pozostale 503,60 zl,
( kontrola stanu technicznego budynku, uslugi kominiarskie ,
badania lekarskie profilaktyczne, wywoz gruzu dachowkowego)
- skladki na ubezpieczenie spoleczne 1.302,29 zl,
- skladki na fundusz pracy 110,25 zl,
-pozostale koszty 777,00 zl.
( ubezpieczenie mienia )

5.SWIETLICARYBNA 13.376,34 ZL

-wynagrodzenia osobowe 3.988,64 zl,
-wynagrodzenia bezosobowe 2.454,09 zl,
-opal 2.101,42 zl,
-energia i woda 2.752,35 zl,
-materialy pozostale 302,01 zl,
( materialy do zaj^c swietlicowych z dziecmi )
-uslugi pozostate 620,38 zl,
( kontrola stanu technicznego budynku, uslugi kominiarskie ,
wywoz odpadow komunalnych, badania lekarskie profilaktyczne)
-pozostale koszty 440,00 zl,
(ubezpieczenie mienia )



- skladki na ubezpieczenie spoleczne 693,23 zl,
- skladki na fundusz pracy 24,22 zl.

6. SWIATLICA STARE KOLNIE 16.034.33 ZL

-wynagrodzenia bezosobowe 2.628,50 zl,
( w tym wystejp zespolu na Swi^cie Pieroga )
- energia i woda 11.978,35 zl,
-uslugi pozostale 564,71 zl,
( kontrola stanu technicznego budynku, uslugi kominiarskie ,oproznienie
szamba, opracowanie i druk plakatow Swieto Pieroga )
-materialy pozostale 335,77 zl,
( materialy do zaj^c swietlicowych z dziecmi, srodki czystosci )
-pozostale koszty 527,00zi.
( ubezpieczenie mienia )

7. SWIETLICA STARE SIOLKQWICE 18.459,71 ZL

-wynagrodzenia osobowe 8.356,25 zl,
-wynagrodzenia bezosobowe 6.000,00 zl,
( w tym Wodzenie Niedzwiedzia )
-wyposazenie i akcesoria komputerowe 129,00 zl,
(toner do drukarki )
-materialy pozostale 324,00 zl,
( statuetki pamiatkowe na 25-lecie zespolu Siolkowiczanki)
-uslugi pozostale 2.000,00 zl,
( wynajem lokalu na obchody 25-lecia zespolu Siolkowiczanki )
-skladki na ub. spoleczne 1.445,71 zl,
-skladki na fundusz pracy 204,75 zl.

8. SWIETLICA KANIOW 4.525.52 ZL

-wynagrodzenia bezosobowe 3.763,09 zl,
-materiaty pozostale 516,43 zl,
( materialy do zaj^c swietlicowych z dziecmi, srodki czystosci )
-uslugi pozostale 246,00 zl.
( kontrola stanu technicznego budynku )

9. SWIETLICA LUBIENIA 1.901.24 ZL

-materialy pozostale 30,24 zl,
(materialy do zaj^c swietlicowych z dziecmi )
-uslugi pozostale 1.871,00 zl.
( kontrola stanu technicznego budynku, prowadzenie zaj^c jazdy konnej )



1.

10. SWIETLICA NO WE SIQLKOWICE 2.720,49 ZL

-wynagrodzenia osobowe 988,63 zl,
-materialy pozostale 305,82 zl,
( materialy do zaj^c swietlicowych z dziecmi )
-uslugi pozostale 1.230,00 zl,
( koncert zespolu piesni ludowej Silesia Festyn Rodzinny )
-skladki na ub. spoleczne 171,82 zl,
-skladki na fundusz pracy 24,22 zl.

KOSZTY DOTYCZACE REALIZACJI PROJEKTU PN. ,,REMONT I WYPOSAZENIE
MIEJSCA SPOTKAN SPOLECZNOSCI LQKALNEJ. KTORYM JEST DOM
KULTURY" 197.425,58 ZL

Koszty zwiqzane z obsluga^ inwestycji, tj. koszty zwiajzane z podpisaniem umowy
kredytowej, odsetki od zaci^gni^tego kredytu, oplata za wniosek kredytowy, prowizja od
udzielonego kredytu, pelnienie obowia^zkow inspektora 8.165,61 zl.

2.
W roku 2012 zaci^gni^to i splacono kredyt w kwocie 112.569,00 zl zaciajjniejy na
realizacj? projektu pn. ,,Remont i wyposazenie miejsca spotkan spolecznosci lokalnej,
ktorym jest Dom Kultury".
Na splate^ kredytu otrzymano srodki z Urz^du Marszalkowskiego w wysokosci 112.569 zl.
Pozostala^ cz^sc uzupelniono dotacja^celowa^otrzymana^z Urz^du Gminy w Popielowie w
wysokosci 76.690,97 zl.



Uszczegolo wienie kosztow organizacji imprez za rok 2012 35.364,66 zl

1. Wielka Orkiestra Swiatecznej Pomocy 112,49 zl
zakupiono foli^ aluminiowa^ balony, tacki,
kubki i serwetki

2. DzienKobiet 2.451,31 zl
poczestunek, transport zespolu, wypozyczenie
przyczepy na transport scenografii, program
artystyczny

3. Stoly Wielkanocne 280,45 zl
materialy do pracy z uczestnikami zaj^c

4. Spotkanie Ludzi Kultury 126,98 zl
Poczestunek

5. II Turniej Tenisa Stolowego 298,99 zl
koszt zakupu nagrod

6. Ognie Swietego Jana 6.798,51 zl
materialy do przygotowania imprezy w tym pocz^stunek,
opracowanie i druk plakatow, koncert zespolu piesni
i tanca, wystej) i przewoz zespolu, naglosnienie,
wynajem namiotow

7. Impreza Wakacyjna dla dzieci z Gminy Popielow i Barda
w ramach projektu Rownac Szanse 3.167,03 zl

8. Slajski Rok Obrzedowy - II Turniej Nalewek 4.104,54 zl
koszt zakupu nagrod, pocz^stunek, opracowanie
i druk plakatow, przewoz zespolu, obsluga
naglosnienia

9. Turniej Pilki r^cznej Druzyn Amatorskich 265,90 zl
Koszt zakupu dyplomow i pucharow

10. Otwarcie Domu Kultury w Karlowicach 2.888,39 zl
poczestunek, organizacja akustyczna koncertu,
program artystyczny



11. Jubileusz zespolu Lira
poczestunek, kwiaty, wykonanie etui na nuty,
organizacja imprezy

12. Jubileusz zespolu Siolkowiczanki
pamiajtkowe statuetki, wynajem lokalu

13. Otwarcie remizy strazackiej

14. Wigilia dla osob samotnych i starszych
Naglosnienie

15. Swieto Pieroga
program artystyczny, opracowanie i druk plakatow

16. Festyn Rodzinny w Nowych Siolkowicach
koncert zespolu

17. Festyn Rodzinny w Kurzniach
program artystyczny

18. Festyn Rodzinny w Rybnej
program artystyczny

19. Wodzenie Niedzwiedzia w Starych Siolkowicach
program artystyczny

20. Chodzenie z Kozlem
program artystyczny

21. Swieto Niepodleglosci w Karlowicach
program artystyczny

2.056,07 zl

2.324,00 zl

1.500,00 zl

700,00 zl

2.650,00 zl

1.230,00 zl

1.520,00 zl

820,00 zl

600,00 zl

470,00 zl

1.000,00 zl

sporzajdzil

Gtowna

mgr Ren nkowska

zatwierdzil

DYREI


