
Część opisowa do sprawozdania z wykonania planu finansowego 

za 2021 r. 

 

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

 wykonano w kwocie : 510.531,76 na plan 510.531,76zł ,co stanowi 100 % wykonania planu. 

 

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

     Przychody z prowadzonej działalności w kwocie 76.856,04 zł na plan 76.856,04 zł , co stanowi 

    100% wykonania planu 

    dotacje z budżetu państwa lub budżetów samorządu terytorialnego (dotacja podmiotowa) 

    w kwocie 294.300,00zł na plan 294.300,00zł ,co stanowi 100,00 % wykonania planu 

     dotacja celowa na realizację projektu „Nędza i Velke Hostice wczoraj i dziś ….” w kwocie 

    10.080,24zł na plan 10.080,24 zł, co stanowi 100% wykonania planu 

    środki na realizację GPRPA 23.494,26zł na plan 23.494,26zł co stanowi 100 % 

    wykonania planu. 

    dotacja celowa „Wydanie pamiątkowej płyty audio z udziałem Orkiestry Dętej Gminy Nędza” 

    w kwocie 13.740,00zł na plan 13.740,00zł ,co stanowi 100,00% wykonania planu 

    pożyczka z budżetu JST „Nędza i Velke Hostice wczoraj i dziś (umowa nr BR-1-2021) 

    (umowa nr BR-1-2021)   w kwocie 92.061,22 zł na pan 92.061,22 zł, co  stanowi 100% 

     wykonania planu 

     

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

    w kwocie 503.197,21 zł na plan 504.617,24 zł, co stanowi 99,72 % wykonania planu. 

 

   Koszty samorządowej instytucji p. n. Gminne Centrum Kultury stanowią : 

 

    wynagrodzenia i składki od nich naliczane ( z dotacji) w kwocie 144.433,97zł na plan 

    144.433,97, co stanowi 100% wykonania planu 

     wynagrodzenia i składki od nich naliczane ( z przychodów  własnych ) w kwocie 

     55.107,02 zł na plan 55.107,02zł ,co stanowi 100% wykonania planu 

     wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane ( z dotacji) w kwocie 67.536,16 zł 

      na plan 67.536,16 zł, co stanowi 100% wykonania planu 

      wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane ( z przychodów własnych) w kwocie 

      2.388,60 zł na plan 2.388,60 zł ,co stanowi 100% wykonania planu 

     wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane (z dotacji celowej GKRPA) 

     w kwocie  5.795,26 zł na plan 5.795,26 zł , co stanowi 100 % wykonania planu 

     wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane (dotacji celowej na realizację projektu 

     „Nędza i Velke Hostice wczoraj i dziś ….”) w kwocie 1.525,00 zł na plan 1.525,00 zł, co 

stanowi 100% wykonania planu 

     wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane (z pożyczki na realizację 

     projektu „Nędza i Velke  Hostice  wczoraj i dziś) w kwocie 13.725,00zł na plan 13.725,00zł , 

    co stanowi 100% wykonania planu 

 

    zakup towarów i usług ( z dotacji)  w kwocie 81.119,58 zł na plan 81.119,58zł ,co stanowi 

    100% wykonania planu 

     zakup towarów i usług( ze środków własnych ) w kwocie 13.364,90zł na plan 13.445,90zł, 

     co stanowi 99,40%wykonania planu 

     zakup towarów i usług (z dotacji celowej GKRPA) w kwocie 17.699,00 zł na plan 17.699,00 zł,   

     co stanowi 100 % wykonania planu 

     zakup towarów i usług     ( z dotacja celowej „Wydanie pamiątkowej płyty audio z udziałem 

     Orkiestry Dętej Gminy Nędza”) w kwocie 13.740,00zł na pan 13.740,00zł , co stanowi100% 

     wykonania planu 

     zakup towarów i usług (dotacji celowej na realizację projektu  „Nędza i Velke Hostice wczoraj 

     i dziś ….”) w kwocie 8.555,24zł na plan 8.555,24 zł, co stanowi  100% wykonania planu 



      zakup towarów i usług (z pożyczki  na realizację projektu  „Nędza i Velke Hostice wczoraj   

      i dziś ….”) w kwocie 76.997,19 zł na plan 78.336,22 zł, co stanowi  98,29% wykonania planu 

 

      pozostałe ( z dotacji ) w kwocie 1.210,29zł na plan 1.210,29 zł , co stanowi 100% wykonania 

       planu 

    

    

 

   stan należności na początek roku wyniósł    :    311.29 zł 

   stan należności na koniec okresu wyniósł    : 1.628,31zł, w tym wymagalne:  0,00 zł 

 

   stan zobowiązań na początek roku wyniósł :     320,00 zł 

   stan zobowiązań na koniec okresu               :  92.062,22 zł, w tym wymagalne:  0,00 zł 

    w tym: Pożyczka na realizację projektu 

            „Nędza i Velke Hostice wczoraj  i dziś” :         92.061,22 zł 

 

 

     

    stan środków pieniężnych  na początek okresu  :      4.404,96 zł 

    stan środków pieniężnych  na dzień  31.12.2021r.: 10.103,49zł 

 

  


