
Część opisowa do sprawozdania z wykonania planu finansowego na dzień 

30.06.2020r. 

Przychody samorządowej instytucji kultury p. n. Gminne Centrum Kultury w Nędzy 

wykonano w kwocie : 289.100,13 zł na plan 507.107,47 zł, co stanowi 57,01% wykonania planu 

  Przychody samorządowej instytucji kultury p. n. Gminne Centrum Kultury w Nędzy 

   stanowią: 

 

1. dotacja z budżetu państwa lub budżetów samorządu terytorialnego  w kwocie  142.836,96zł 

na plan 263.873,71  zł, co stanowi 54,13%  wykonania  planu 

2. środki na realizację GPRPA w kwocie 12.000,00 zł na plan 12.000,00 zł,  

co stanowi  100%  wykonania planu. 

3.   z prowadzonej działalności w kwocie 42.706,86 zł na plan 131.651,79zł, 

co stanowi 32,44% wykonania planu 

4. Przychody operacyjne w kwocie 8.724,73 zł na plan 8.724,73 zł, co stanowi 100% wykonania 

   planu 

5. Przychody z tytułu umowy o dofinansowanie projektu p.n. ”Być fit, być zdrowym…” 

    z Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska-Polska w kwocie 

    74.831,58 zł na plan 82.857,24 zł, co stanowi 90,31 % wykonania planu 

6. Dotacja z Programu Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2020 w kwocie 8.000,00 zł na plan 

   8.000,00zł , co stanowi 100% wykonania planu  

    

  Koszty samorządowej instytucji p. n. Gminne Centrum Kultury w Nędzy wykonano 

    w kwocie 166.359,76 zł na plan 424.870,24 zł, co stanowi  39,16% wykonania planu. 
 

Koszty samorządowej instytucji kultury p. n. Gminne Centrum Kultury 

w Nędzy  stanowią : 

 

Wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane : 

 

1. z dotacji w kwocie 71.712,10 zł  na plan 159.871,30 zł, co stanowi  44,86% 

 wykonania planu 

2. z przychodów prowadzonej działalności w kwocie 24.136,72 zł na plan 49.494,72zł 

 co stanowi 48,77% wykonania planu 

3. z dotacji DK+2020 w kwocie 1.000,00 zł na plan 1.000,00 zł   

co stanowi100% wykonania planu 

 

Wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane 

 

1.z dotacji w kwocie 15.766,49 zł n plan 24.876,50zł , co stanowi 63,38% wykonania planu 

2.z przychodów prowadzonej działalności w kwocie 9.975,98 zł na plan 39.124,00zł co 

stanowi 25,50% wykonania planu 

3. ze środków alkoholowych ( GPRPA)  w kwocie 1.065,84 na plan 3.000,00 , 

co stanowi 35,53% wykonania planu 

4.z dotacji DK+2020 w kwocie 6.400,00 zł na plan 6.400,00 zł   

co stanowi100% wykonania planu 

 

Zakup towarów i usług: 
 

1.z dotacji  w kwocie 23.306,98 zł na plan 76.125,91zł 

co stanowi   30,62% wykonania planu 

2. ze środków alkoholowych GPRPA w kwocie 3.234,00zł na plan  9.000,00zł,  



co stanowi 35,93% wykonania planu 

3.  z przychodów prowadzonej działalności  w kwocie 8.600,43zł na plan 52.377,81zł, 

co stanowi 16,42% wykonania planu 

4. z dotacji DK+2020 w kwocie 560,00 zł na plan 600,00 zł 

co stanowi 93,33% wykonania planu 

Pozostałe : 
1. z dotacji w kwocie 601,22 zł na plan 3.000,00 zł, co stanowi 20,04% wykonania planu 

2. ze środków własnych w kwocie 0,0zł na plan 0,00 zł ,co stanowi  0,0% wykonania 

Planu 

 

stan należności na początek roku wyniósł   235,58zł 

w tym wymagalne ; 0,00 zł 

stan zobowiązań na początek roku wyniósł : 82.857,24 zł 

w tym wymagalne : 82.857,24zł 

stan środków pieniężnych na początek roku wyniósł : 10.780,08 zł 

stan należności   na dzień 30.06.2020 r.  wynosi  10.453,67 zł 

w tym wymagalne : 0,00 zł 

stan zobowiązań na dzień 30,06.2020r.  wynosi : 8.032,35zł 

w tym wymagalne : 8.032,35 zł 

 

stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2020 r.  wynosi : 47.334,81 zł 

  


