
 Objaśnienia 

do sprawozdania z wykonania planu finasowego  za rok 2015

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji  w Zdzieszowicach jest samorządową  
instytucją kultury, zaliczaną do sektora  finansów publicznych, wpisaną  do rejestru instytucji 
kultury  przez organizatora pod pozycja – "4"  . Posiadającą osobowość prawną.

W Ośrodku zatrudnionych jest  29 osób  (stan na  31-12-2015r).  Zatrudnienie z podziałem na grupy 
przedstawia   tabela  nr 1. Zatrudnienie w stosunku do  roku ubiegłego  zmniejszyło się  o jedną 
osobę.

Tebela Nr 1

Wyszczególnienie  Stan zatrudnienia w roku ubiegłym Stan  zatrudnienia na dzień 
31 grudnia 2015r.

Pracownicy ogółem
w tym:

30 29

Kadra pracownicza 2 2

Pracownicy  
merytoryczni

2 2

Personel pomocniczy
(osoby pracujące w 
świetlicach , klubach,koła 
zainteresowań)

9 9

Pracownicy obsługi 15 14

Pracownicy 
administracyjni 2 2

Gospodarkę  finansową Ośrodek  prowadzi z podziałem na dwa działy:                            

1.Dział 921 - Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego,

2.Dział 926 - Kultura Fizyczna.

Dział 921 - Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

W powyższym dziale przychody  zostały zrealizowane w 98,12% w stosunku do planu i wyniosły  

1.100.093,63,-zł  

w tym:

• Dotację na działalność bieżącą wykorzystano w 97,29% w stosunku  do zaplanowanej na  br 
w wysokości : 1.012.836,56 ,-zł. Ze względu na znaczne wyższe przychody własne  nie 
wykorzystano w pełni dotacji   tj.   kwotę 28.163,44zł w stosunku do przyznanej  nam na 
rok 2015. Jednocześnie nadmieniamy , że zgodnie z art 6 ustawy o rachunkowości Ośrodek 
prowadzi rachunkowość według zasady memoriałowej, dlatego też kwota dotacji wykazana 



w sprawozdaniu stanowi wartość przychodu czyli pomniejszoną o zwróconą kwotę dotacji 
tj. o 4.189,44,-zł ( zwrócono dnia – 14.01.2016r.). 

• Przychody ze sprzedaży usług zrealizowano w  108,75% w stosunku  do planu

 w wysokości:  84.299,35,-zł

Roczne koszty rodzajowe   wyniosły  :1.022.533,58 ,- zł co stanowi 94,30%  w stosunku do kwoty 
zaplanowanej na rok 2015.

Koszty z podziałem na poszczególne zadania i miejsca powstawania przedstawiają się następująco:

1.Na  zrealizowanie zadań statutowych wyniosły:  686.912,56- zł  co stanowi 67,17%  z ogółu 
poniesionych kosztów w tym:

• koszty bezpośrednie na realizację imprez kulturalnych wyniosły : 287.990,71 ,- zł. 

w tym:

a) na współpracę z samorządami mieszkańców osiedli  :  5.549,84-zł, (wyszczególnienie   
przedstawia  poniższa tabela)

Tabela Nr 2

Lp. Współorganizator Przeznaczone
 środki na współorganizację 

 imprez/ festynów 

1 Rada osiedla Zielona -Akacjowa 1.000,00

2 Rada osiedla Stare Osiedle 1.149,84

3 Rada osiedla Piastów I 1.000,00

4 Rada osiedla Piastów II    900,00

5 Rada osiedla  Stara Część Miasta 1.000,00

6 Rada osiedla Kościuszki-Korfantego    500,00

            b) na współpracę ze sołectwami  - 42.586,52,- zł  ( wyszczególnienie przedstawia   
poniższa tabela )

Tabela Nr 3

Lp. Współorganizator Przeznaczone  środki na współorganizację 
imprez/ festynów

1 Sołectwo Rozwadza                              20.196,93
(Wojewódzki konkurs wypieku kołocza 
ślaskiego)

2 Sołectwo Krępna 12.476,57
w tym:  organizacja  Gminnych Dożynek 

9.461,69zł

3 Sołectwo Żyrowa 400,00

4 Sołectwo Jasiona 2.210,04

5 Sołectwo Januszkowice 5.053,50

6 Sołectow Oleszka 2.249,4



• koszty bezpośrednie prowadzenia świetlic, klubów wyniosły :  172.025,17,-zł 

1. Świetlica Kościuszki – Korfantego – 22.068,48

2. Świetlica Stara Cześć Miasta  - 10.784,05

3. Świetlica Januszkowie  - 18.331,55

4. Świetlica Krępna – 16.185,13

5. Świetlica Rozwadza  - 22.061,09

6. Świetlica Żyrowa -  16.877,77

7. Świetlica Fabryczna –Zielona-Akacjowa – 16.060,97  

8. Klub Piasty I i II – 30.557,69

       9. Świetlica Jasiona  - 19.098,44

• koszty prowadzenia sekcji, kółek, zespołów wyniosły – 60.055,93,-zł 

1.Zespołów śpiewaczy – 6.800,00

2.Sekcja tańca – 12.019,27

3.Zespół Spod Buczyny – 12.280,32

                  4.Grupa teatralna – 7.275,44

5.Pracownia plastyczna – 18.126,19

6.Studio Piosenki -  1.040,00

7.Grupa obrzędowa – 1.694,72

8. Sekcja muzyczna – 819,99

• koszty ogólne  bezpośrednie związane z działalnością kulturalną : 166.840,75,-zł

Szczegółowy wykaz zrealizowanych imprez/festynów przedstawia zał Nr 1.

2.Koszty bezpośrednie utrzymania obiektu  wyniosły – 94.108,30- zł

3.Koszty pośrednie  ogólnozakładowe wyniosły – 242.937,14-zł

w tym administracyjne : 173.281,09,-zł

4.Koszty działalności pomocniczej – 433,00,-zł

5.Zmiana stanu produktu wynosi :  - 1.857,42 ,- zł

6. Stan środków obrotowych na koniec roku wynosi: 51.294,26,- zł.

Wykazane  w sprawozdaniu konto -751- "Koszty finansowe"  ,związane jest z odpisem na naliczone 
odsetki od należności wymagalnych, pełni rolę korekty do konta - 750 - "Przychody finasowe".

Natomiast pozycja "C" konto 761 -"Pozostało koszty operacyjne" przekroczenie planowanej kwoty 
wynika  z rocznej korekty struktury sprzedaży na potrzeby podatku VAT.  

Ponadto w roku 2015 poczyniono zakupy inwestycyjne   na kwotę 33.683,10,- zł,  finansownne  ze 
środków własnych. Szczegółowy wykaz inwestycji przedstawia zał. Nr 2. 

Dział 926 - Kultura Fizyczna 

Przychody w okresie sprawozdawczym w powyższym  dziale  zrealizowano w  96,42% w stosunku 
do planu finansowego  i wyniosły: 1.488.908,45-zł w tym:

• Dotację na działalność bieżącą zrealizowano w 95,19% w stosunku do planu, 



w wysokości : 1.145.334,36,- zł.  Ze względu na znaczne wyższe przychody własne  nie 
wykorzystano w pełni dotacji   tj.  kwotę 57.865,64 ,-zł w stosunku do przyznanej  nam na 
rok 2015. Jednocześnie nadmieniamy , że zgodnie z art 6 ustawy o rachunkowości Ośrodek 
prowadzi rachunkowość według zasady memoriałowej, dlatego też kwota dotacji wykazana 
w sprawozdaniu stanowi wartość przychodu czyli pomniejszoną o zwróconą kwotę dotacji 
tj. o 13.374,64,-zł ( zwrócono dnia – 14.01.2016r.).

• Przychody ze sprzedaży usług zrealizowano w 100,77% w wysokości : 318.901,73,- zł

1) przychody z hali  sportowej –  51.956,50,-zł

2) przychody z kąpieliska miejskiego – 262.245,23,-zł

3) przychody ze stadionu miejskiego –  4.700,00,-zł

Koszty rodzajowe  2015r. wyniosły  1.385.019,41,- zł co stanowi 96,60% w stosunku do kwoty 
zaplanowanej na rok 2015 r.  

Koszty z podziałem na  poszczególne zadania i miejsca powstawania przedstawiają się  
następująco:

1.Na  zrealizowanie zadań statutowych Ośrodek przeznaczył kwotę  75.334,20,-zł  co stanowi  

5,43 % z ogółu  poniesionych kosztów    w tym:

 na zrealizowanie  imprez sportowo- rekreacyjne koszty bezpośrednie wyniosły:

52.295,96,-zł (wykaz zrealizowanych imprez załącznik nr 3 ), 

 na prowadzenie sekcji  23.038,24,-zł  w tym: 

1)   sekcja wspinaczkowa  11.298,37,-zł

2) sekcja tenisa stołowego 4.756,50,- zł

3) sekcja samoobrony i fitnessu  6.983,37,- zł 

2.Koszty bezpośrednie  utrzymania obiektów wyniosły : 994.981,54,-zł co stanowi 71,83% z ogółu 
poniesionych kosztów.

 utrzymanie hali sportowej – 186.325,19,- zł 

 utrzymanie stadionu miejskiego – 213.184,89- zł 

 utrzymanie kąpieliska miejskiego – 594.896,84,-zł 

 utrzymania pomieszeń przy boisku w Krępnej – 574,62 ,-zł

3.Koszty  pośrednie ogólnozakładowe wyniosły: 288.080,00,-zł

w tym administracyjne : 242.768,04,-zł

4.Koszty pomocnicze wyniosły :  26.898,95,- zł

5.Zmiana stanu produktu wynosi : -275,28,-zł

6.Stan środków obrotowych na koniec roku wynosi: 40.143,44,- zł.

Konta 751 i 761 wykazane w sprawozdaniu dotyczą tych samych zdarzeń co w dziale 921.

Ponadto  zrealizowano w roku 2015  zaplanowane remonty na Kąpielisku Miejskim na 
kwotę 81.717,01,- zł . Szczegółowy wykaz zrealizowanych remontów  przedstawia zał nr 4.

W roku 2015, Ośrodek  poniósł  również wydatki inwestycyjne ze środków własnych  na 
kwotę 75.181,85,- zł  w 77,67% w stosunku do kwoty planowanej.Przyczyną niewykonania w pełni 
inwestycji było  zrealizowano ich  po niższych cenach  niż planowano  jak również  zaniechano 
realizację zadania " Wykonanie szyldu  Kąpieliska Miejskiego" ze względu na  brak czasu na 



uzyskanie  odpowiedniej  dokumentacji i pozwolenia budowlanego.Szczegółowy wykaz 
zrealizowanych inwestycji  przedstawia zał nr 5.

Wszystkie zakupy i usługi poczynione zostały zgodnie z ustawą „Prawo zamówień publicznych” są 
kosztami  uzasadnionymi pod względem celowościowym, gospodarczym i legalnym.


