GCKiB.020.2.2017

Zarządzenie nr 2/2017
Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Przemęcie
z dnia 18 stycznia 2017 roku

w sprawie: wprowadzenia planu finansowego Gminnego Centrum Kultury
i Biblioteki w Przemęcie na rok 2017

Na podstawie art. 27 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu
i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r., poz. 406 z zm.)

§1
Ustalam plan finansowy Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Przemęcie na rok 2017
stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor GCKiB w Przemęcie
/-/ Maciej Ratajczak

Sporządziła:
Violetta Rozynek

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 2/2017
dyrektora GCKiB w Przemęcie
z dnia 18.01.2017 r.

Plan finansowy
Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Przemęcie
na rok 2017

I. Przychody z prowadzonej działalności

Lp.

Rodzaj przychodu

1. Wynajem sali GCKiB w Przemęcie

Planowana kwota
w zł
8.000,00

2. Wynajem sali wiejskiej w Osłoninie, Biskupicach, Solcu,
Solcu Nowym i Siekowie

16.500,00

3. Usługi ksero

6.000,00

4. Sprzedaż Kuriera Przemęckiego

6.000,00

5. Reklama w Kurierze Przemęckim

11.000,00

6. Sprzedaż książek

500,00

7. Sprzedaż pocztówek

200,00

8. Sprzedaż map turystycznych

500,00

9. Stoiska handlowe na imprezach (Powitanie Lata i Jarmark)

7.000,00

10. Pozostałe przychody – Powitanie Lata i Jarmark

7.000,00

11. Wstęp na wieżę widokową

4.500,00

12. Sprzedaż groszy przemęckich i 10 groszy przemęckich

17.000,00

13. Wpłaty za rajdy

12.000,00

14. Wpłaty Wesołe Ferie

1.500,00

15. Sprzedaż kawy i herbaty

200,00
SUMA PRZYCHODÓW :

97.900,00

II. Dotacja z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu
terytorialnego
Lp.
1.

Rodzaj dotacji
Dotacja podmiotowa od Organizatora

Planowana kwota
w zł
1.020.000,00

III. Koszty
Lp.

Rodzaj kosztu

1. Wynagrodzenie osobowe pracowników

miesięczne pobory – 418.300 zł

rezerwa na podwyżki (4%) - 16.800 zł

Planowana kwota
w zł
435.100,00

2. Fundusz nagród

45.000,00

3. Nagroda roczna dla dyrektorów i głównego księgowego

16.000,00

4. Nagroda jubileuszowa – J. Kasperska, J. Skorupińska

13.000,00

5. Składki ZUS (17,19%)

88.000,00

6. Składki na Fundusz Pracy ( 2,45 %)

11.740,00

7. Odpis na ZFŚS
– 11,75 etatu x 1.185,66 zł
– 197,61 zł umiarkowany stopień niepełn. 1 pracownika

14.130,00

8. Wynagrodzenie z umów zlecenie
 palacz (600 zł x 7 m-cy = 4.200 zł)
 kółko teatralne (900 zł x 12 m-cy = 10.800 zł)
 opieka nad budynkiem dawnego kościoła
poewangelickiego (330 zł x 12 m-cy = 3.960 zł)
 opieka nad wieżą widokową (1.200 zł x 5 m-cy =
6.000 zł)
 prowadzenie mażoretek (1.200 zł x 12 m-cy x 2 osoby
= 28.800 zł)
 prowadzenie zajęć plastycznych (850 zł x 12 m-cy =
10.200 zł)

63.960,00

9. Wynagrodzenie z umów o dzieło (korekta Kuriera
Przemęckiego - 1.100 zł, umowy na Jarmark – 25.700 zł
(z tego 17.000 zł stoiska Kół Gospodyń Wiejskich, 1.000 zł
konferansjer, 1.500 zł spotkanie autorskie, 1.500 zł koncert
organowy, 4.700 zł pokaz dżigitówki), prowadzenie
konkursów na Powitaniu Lata – 500 zł, przygotowanie
scenografii na spektakle kółka teatralnego – 1.000 zł)
10. Zakup materiałów (Załącznik nr 1a)
11. Zużycie energii
 energia – 27.700 zł

28.300,00

103.120,00
32.700,00

- sala GCKiB w Przemęcie – 20.400 zł
- sala w Osłoninie, Biskupicach, Solcu, Solcu Nowym i Siekowie –
7.300 zł


woda – 5.000 zł
- sala GCKiB w Przemęcie – 4.200 zł
- sala Solec – 800 zł

12. Usługi telekomunikacyjne i pocztowe
 abonament telefoniczny, internetowy i rozmowy
telefoniczne (filie biblioteczne) – 4.200 zł
 abonament telefoniczny, internetowy i rozmowy
telefoniczne (biura GCKiB i Biblioteka Przemęt) –
3.654 zł
➢ usługi pocztowe – 2.000 zł
13. Pozostałe usługi (Załącznik nr 1b)

9.854,00

225.296,00

14. Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników
 ryczałt samochodowy – 2.600 zł
 kursy, szkolenia, badania lekarskie – 5.800 zł
 zwrot za zakup okularów korygujących wzrok –
1.000 zł
15. Podróże służbowe

9.400,00

11.000,00

16. Pozostałe koszty (ubezpieczenie Wesołych Ferii – 300 zł,
ubezpieczenie rajdów – 1.500 zł)
17. Amortyzacja jednorazowa (zakup zbiorów bibliotecznych)
18. Amortyzacja jednorazowa (zakup środków trwałych)
 laptop (FB Kaszczor) – 2.500 zł

SUMA KOSZTÓW:

1.800,00
15.000,00
2.500,00

1.125.900,00

Planowana kwota
w zł
IV. Środki na wydatki majątkowe

0,00

Planowana kwota
w zł
V. Środki przyznane innym podmiotom

0,00

VI. Stan należności i zobowiązań na początek i koniec roku

Stan na dzień
01.01.2017 r. (w zł)
1.

Planowany stan na dzień
31.12.2017 r. (w zł)

Stan należności

468,00

500,00

od odbiorców

468,00

500,00

-

-

Stan zobowiązań

2.965,89

1.500,00

wobec kontrahentów

2.965,89

1.500,00

wobec ZUS

-

-

wobec US

-

-

wobec pracowników

-

-

-

-

w tym
należności wymagalne
2.

w tym
zobowiązania wymagalne

VII. Stan środków pieniężnych na początek i koniec roku

Stan na dzień
01.01.2017 r. (w zł)
1.

Rachunek bankowy podstawowy –
działalność bieżąca

2.

Kasa
Razem:

Planowany stan na dzień
31.12.2017 r. (w zł)

20.428,37

10.000,00

239,47

300,00

20.667,84

10.300,00

Załącznik nr 1a
do Zarządzenia nr 2/2017
dyrektora GCKiB w Przemęcie
z dnia 18.01.2017 r.

Zakup materiałów (w zł)
1. Materiały zużyte do celów kulturalnych
nagrody rzeczowe i książkowe, inne zużyte na potrzeby
imprez i zajęć organizowanych przez GCKiB w Przemęcie:
- kółko plastyczne (farby, bloki, artykuły niezbędne do
prowadzenia zajęć)– 2.000 zł
- kółko teatralne (rekwizyty, elementy scenograficzne) – 500 zł
- nagrody na imprezę „Rżnięcie po dawnemu”- 200 zł
- WOŚP – 500 zł
- imprezy organizowane przez biblioteki – 7.570 zł















-

16.020,00

konkurs gminny - 300 zł
konkursy lokalne – 300 zł
warsztaty i zajęcia czytelniczo-biblioteczne - 970 zł
Narodowe Czytanie – 500 zł
Tydzień Bibliotek – 800 zł
turniej wiedzy - 800 zł
Światowy Dzień Pluszowego Misia – 750 zł
Światowy Dzień Postaci z Bajek – 200 zł
ferie zimowe – 950 zł
Światowy Dzień Morza – 300 zł
wakacje w bibliotece – 900 zł
Dzień Głośnego Czytania – 300 zł
Dzień Bezpiecznego Internetu – 150 zł
Mikołajki – 350 zł

- nagrody na konkursy organizowane i współorganizowane
przez GCKiB w Przemęcie (recytatorskie, muzyczne,
historyczne) – 4.650 zł
- Dzień Kobiet – 100 zł
- Koncert Bożonarodzeniowy – 500 zł
2. Zakup art. spożywczych, napojów i posiłków
na imprezy kulturalne
- imprezy Emerytów – 4.800 zł
- impreza „Rżnięcie po dawnemu” - 500 zł
- Jubileusz Orkiestry – 1.100 zł
- WOŚP – 1.500 zł
- Mikołaj – 2.000 zł
- imprezy organizowane przez biblioteki – 900 zł






konkurs gminny – 200 zł
imprezy dla społeczności lokalnej - 250 zł
warsztaty – 100 zł
Głośne Czytanie – 50 zł
ferie zimowe – 300 zł

- konkursy organizowane i współorganizowane
przez GCKiB w Przemęcie – 1.850 zł
- Dzień Kobiet – 1.000 zł
- Koncert Bożonarodzeniowy i Spotkanie Bożonarodzeniowe
przy muzyce – 2.800 zł
- Wesołe Ferie – 1.200 zł

-

17.650,00

3. Zakup artykułów biurowych, papierniczych, tusz do
drukarek oraz tonery i papier do ksera

-

10.200,00

4. Zakup opału /30 ton x 780 zł/

-

23.400,00

5. Materiały zużyte podczas Powitania Lata i Jarmarku
/nagrody na konkurs na strój średniowieczny,
materiały dekoracyjne i inne drobne/

-

7.950,00

6. Zakup art. spożywczych i posiłków na Powitanie Lata i Jarmark

-

500,00

7. Zakup środków czystości i art. gospodarczych /sala GCKiB
w Przemęcie, biura, kościół poewangelicki, filie biblioteczne,
sale w Osłoninie, Biskupicach, Solcu, Solcu Nowym i Siekowie/

-

6.800,00

8. Prenumerata czasopism

-

1.800,00

9. Zakup wyposażenia
- umundurowanie dla grupy kadetek zespołu Mażoretek
– 24 szt. x 250 zł = 6.000 zł
- kejsy (specjalne skrzynie) na nuty i pulpity dla Orkiestry
2 szt. x 750 zł = 1.500 zł

-

7.500,00

10. Zakup pozostałych materiałów /środki czyszczące
do instrumentów i akcesoria muzyczne – 2.500 zł, paliwo do pieca
w kościele – 2.000 zł, olej opałowy na salę w Osłoninie – 1.000 zł,
podkłady muzyczne – 800 zł, inne drobne wypływające w ciągu roku
– 5.000 zł/

-

11.300,00

RAZEM : 103.120,00

Załącznik nr 1b
do Zarządzenia nr 2/2017
dyrektora GCKiB w Przemęcie
z dnia 18.01.2017 r.

Pozostałe usługi (w zł)
1. Usługi bankowe

-

1.500,00

2. Druk Kuriera Przemęckiego /3.000 zł x 7 numerów/

-

21.000,00

3. Usługi muzyczne /prowadzenie zajęć z Orkiestrą
1.900 zł x 12 m-cy x 2 osoby = 45.600 zł, oprawa
muzyczna imprez 2.400 zł (Mikołaj 1.000 zł,
Dzień Kobiet 700 zł, Koncert Bożonarodzeniowy 700 zł/

-

48.000,00

4. Usługi artystyczne /występ zespołu ludowego podczas
„Rżnięcia po dawnemu” 1.000 zł, 2 spektakle teatralne
w Bibliotece w Przemęcie i FB Bucz 2 x 450 zł = 900 zł,
kabaret na Dzień Kobiet 1.700 zł/

-

3.600,00

5. Usługi transportowe
- Emeryci – 4.000 zł
- kółko teatralne /wyjazdy do teatru i na konkursy/ – 1.200 zł
- impreza „Rżnięcie po dawnemu” – 500 zł
- Orkiestra /wyjazdy na festiwale, konkursy/ - 3.500 zł
- Jubileusz Orkiestry – 2.000 zł
- dowóz dzieci na konkurs biblioteczny – 400 zł
- konkurs historyczny i recytatorski – 2.200 zł
- Gioielli /wyjazdy na konkursy, występy/ - 2.200 zł
- Wesołe Ferie – 2.348 zł

-

18.348,00

6. Gospodarowanie odpadami

-

570,00

7. Usługi związane z organizacją Powitania Lata i Jarmarku

-

44.159,00

8. Konserwacja i naprawa kserokopiarek

-

1.000,00

9. Monitoring kościoła

-

4.950,00

10. Usługi informatyczne

-

3.000,00

11. Wynajem sali w Kaszczorze /12 x 246 zł/

-

2.952,00

12. Spotkania autorskie i warsztaty edukacyjne
/spotkanie autorskie w każdej bibliotece
4 szt. x 1.000 zł = 4.000 zł, warsztaty „Jak powstaje
książka” (Biblioteka Bucz i Przemęt) 2 x 800 zł = 1.600 zł,
warsztaty kreatywno-edukacyjne w każdej bibliotece – 2.400 zł/

8.000,00

13. Obsługa prawna GCKiB w Przemęcie

3.700,00

-

14. Pozostałe usługi
- utrzymanie podłogi sali GCKiB w Przemęcie /olejowanie/
6.650 zł
- koszenie trawy za salą GCKiB i czyszczenie rynien – 1.500 zł
- warsztaty teatralne /kółko teatralne/ - 1.000 zł
- wypożyczenie strojów na spektakle /kółko teatralne/ - 1.000 zł
- fotoreportaż i nagłośnienie „Rżnięcia po dawnemu” – 800 zł
- fotoreportaż, usługa cateringowa i wykonanie wlepek
/rajdy rowerowe/ - 9.950 zł
- warsztaty dla Orkiestry – 1.500 zł
- Jubileusz Orkiestry – 11.500 zł
- Święto Konstytucji 3-go Maja – 1.500 zł
- przeglądy i konserwacje kościoła – 2.800 zł
- przegląd wieży i sprawdzenie pionu wieży – 1.800 zł
- wywóz nieczystości z toalety przenośnej przy wieży – 400 zł
- przeglądy klimatyzacji – sala i filie biblioteczne – 2.100 zł
- przeglądy obowiązkowe na sali GCKiB w Przemęcie – 2.300 zł
- pranie firan w filiach bibliotecznych – 1.000 zł
- przegląd gaśnic na 5-ciu salach – 500 zł
- drobne usługi i naprawy na 5-ciu salach – 4.280 zł
- usługi kominiarskie /5 sal/ - 1.020 zł
- lekcja w muzeum – konkurs historyczny – 600 zł
- pranie obrusów i fotoreportaż /Dzień Kobiet/ - 500 zł
- akredytacja na konkursy, wyjazd edukacyjny /Gioielli/ - 1.300 zł
- bilety wstępu /Wesołe Ferie/ - 2.600 zł
- warsztaty wokalne /Gioielli/ - 1.000 zł
- naprawa instrumentów – 1.000 zł
- inne drobne usługi wypływające w ciągu roku – 5.917 zł
RAZEM :

64.517,00

225.296,00

