
ZARZĄDZENIE NR W.0050.9.2020 
WÓJTA GMINY PRZESMYKI 

z dnia 26 marca 2020 r. 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – Gminnego Ośrodka 
Kultury w Przesmykach za 2019 rok 

Na podstawie art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności 
kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 194) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 351 z późn. zm.) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe za 2019 r. samorządowej instytucji kultury – Gminnego Ośrodka 
Kultury w Przesmykach obejmujące: 

1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku; 

2) rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku; 

3) zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na 31 grudnia 2019 roku; 

4) informację dodatkową do bilansu. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

  
 

Wójt Gminy Przesmyki 
 
 

Andrzej Skolimowski 
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Gminny Ośrodek Kultury 

ul. 1-go Maja 1 

08-109 Przesmyki  

Numer identyfikacyjny 

REGON 

000893009 

BILANS 

Instytucji kultury 

sporządzony na dzień 

31.12.2019 r.  

Adresat 

Gmina Przesmyki  

 

AKTYWA 

Stan na 

początek 

roku 

Stan na 

koniec 

roku 

PASYWA 

Stan na 

początek 

roku 

Stan na 

koniec 

roku 

A. Aktywa trwałe 0,00 0,00 A. Fundusz 
0,00 0,00 

I. Wartości niematerialne 

i prawne 
  

I. Fundusz jednostki 
13.981,61 0,00 

II. Rzeczowe aktywa trwałe 0,00 0,00 
II. Wynik finansowy netto (+,-

)  
-13.981,61 0,00 

1. Środki trwałe 0,00 0,00 1. Zysk netto (+)    

1.1. Grunty   2. Strata netto (-)  -13.981,61 0,00 

1.2. Budynki, lokale i obiekty 

inżynierii lądowej i wodnej 
0,00 0,00 

III. Nadwyżka środków 

obrotowych (-)  
  

1.3. Urządzenia techniczne 

i maszyny 
  

IV. Odpisy z wyniku 

finansowego (-)  
  

1.4. Środki transportu 
  

V. Fundusz mienia 

zlikwidowanych jednostek 
  

1.5. Inne środki trwałe   
B. Państwowe fundusze 

celowe 
  

2. Środki trwałe w budowie 

(inwestycje)  
  

C. Zobowiązania i rezerwy 

na zobowiązania 
  

3. Zaliczki na środki trwałe 

w budowie (inwestycje)  
  

I. Zobowiązania 

długoterminowe 
  

III. Należności długoterminowe 
  

II. Zobowiązania 

krótkoterminowe 
  

IV. Długoterminowe aktywa 

finansowe 
  

1. Zobowiązania z tytułu 

dostaw i usług 
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1. Akcje i udziały   2. Zobowiązania wobec budżetów   

2. Inne papiery wartościowe   
3. Zobowiązania z tytułu 

ubezpieczeń i innych świadczeń 
  

3. Inne długoterminowe aktywa 

finansowe 
  

4. Zobowiązania z tytułu 

wynagrodzeń 
  

V. Wartość mienia 

zlikwidowanych jednostek 
  

5. Pozostałe zobowiązania 
  

B. Aktywa obrotowe 
  

6. Sumy obce (depozytowe, 

zabezpieczenie wykonania 

umów)  

  

I. Zapasy 

0,00 0,00 

7. Rozliczenia z tytułu środków 

na wydatki budżetowe i z tytułu 

dochodów budżetowych 

  

1. Materiały 0,00 0,00    

2. Półprodukty i produkty w toku   III. Rezerwy na zobowiązania   

3. Produkty gotowe 
  

D. Fundusze specjalne 
  

4. Towary 
  

1. Zakładowy Fundusz 

Świadczeń Socjalnych 
  

II. Należności krótkoterminowe   2. Inne fundusze   

1. Należności z tytułu dostaw 

i usług 
  

E. Rozliczenia międzyokresowe 
  

2. Należności od budżetów 
  

I. Rozliczenia międzyokresowe 

przychodów 
  

3. Należności z tytułu 

ubezpieczeń i innych świadczeń 
  

II. Inne rozliczenia 

międzyokresowe 
  

4. Pozostałe należności      

5. Rozliczenia z tytułu środków 

na wydatki budżetowe i z tytułu 

dochodów budżetowych 

     

III. Krótkoterminowe aktywa 

finansowe 
     

1. Środki pieniężne w kasie      

2. Środki pieniężne na 

rachunkach bankowych 
     

3. Środki pieniężne państwowego 

funduszu celowego 
     

4. Inne środki pieniężne      
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5. Akcje lub udziały      

6. Inne papiery wartościowe      

7. Inne krótkoterminowe aktywa 

finansowe 
     

IV. Rozliczenia międzyokresowe      

Suma aktywów 0,00 0,00 Suma pasywów 0,00 0,00 

 
A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone 

odpowiednio 

o umorzenie i odpisy aktualizujące. 

B. Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i 

majątkowej: 

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 

2. Umorzenie środków trwałych – 25.117,68 zł 

3. Umorzenie pozostałych środków trwałych – 154.335,59 zł 

4. Odpisy aktualizujące środki trwałe 

5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie 

6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne 

7. Odpisy aktualizujące należności 

8. ....................................................................................... 

 

Monika Soszyńska          2020-03-24      Tomasz Boruta 

(główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień) (kierownik jednostki) 
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Gminny Ośrodek Kultury w Przesmykach

ul. 1 Maja 1

08-109 Przesmyki

Numer identyfikacyjny REGON

000893009

sporządzony za okres od 01-01-2019 r. do 31-12-2019 r.

(wariant porównawczy)

Stan na koniec roku 

poprzedniego

Stan na koniec roku 

bieżącego

A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
0,00 0,00

 od jednostek powiązanych

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów

II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie  wartość dodatnia, 

zmniejszenie  wartość ujemna)

III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki

IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów

B. Koszty działalności operacyjnej 259.038,01 221.230,06

I. Amortyzacja 13.551,61

II. Zużycie materiałów i energii 28.430,27 31.225,53

III. Usługi obce 83.411,67 64.732,85

IV. Podatki i opłaty, w tym: 1.059,00 855,00

 podatek akcyzowy

V. Wynagrodzenia 114.141,25 104.504,55

VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia  18.444,21 19.901,13

VII. Pozostałe koszty rodzajowe 11,00

VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0,00

C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) -259.038,01 -221.230,06

D. Pozostałe przychody operacyjne 244.988,43 221.114,89

I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

II. Dotacje 193.778,83 143.725,89

III. Inne przychody operacyjne 51.209,60 77.389,00

E. Pozostałe koszty operacyjne 0,00 0,00

I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

III. Inne koszty operacyjne

F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) -14.049,58 -115,17

G. Przychody finansowe 67,97 115,17

I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:

 jednostek powiązanych

II. Odsetki, w tym: 67,97 115,17

 od jednostek powiązanych

III. Zysk ze zbycia inwestycji

IV. Aktualizacja wartości inwestycji

V. Inne

H. Koszty finansowe 0,00 0,00

(pieczątka jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
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I. Odsetki, w tym:

 od jednostek powiązanych

II. Strata ze zbycia inwestycji

IV. Aktualizacja wartości inwestycji

V. Inne

I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) -13.981,61 0,00

J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.) 0,00 0,00

I. Zyski nadzwyczajne

II. Straty nadzwyczajne

K. Zysk (strata) brutto (I+/-J) -13.981,61 0,00

M. Podatek dochodowy

N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 

(zwiększenia straty

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) -13.981,61 0,00

Sporządzono dnia 24-03-2020

Soszyńska Monika

Boruta Tomasz

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)
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sporządzone na dzień 31-12-2019 r.

 I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)

 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)

 1.1.

 1.2.

 1.3.

 1.4.

 1.5.

 1.6.

 1.7.

 1.8.

 1.9.

 1.10.

 2.

 2.1.

 2.2.

 2.3.

 2.4.

 2.5.

 2.6.

 2.7.

Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków 

trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości 

niematerialnych i prawnych

346.518,35 0,00 

Zrealizowane dochody budżetowe

Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok

ubiegły

Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia

Aktualizacja wyceny środków trwałych

Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący

Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek

Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w 

budowie

oraz wartości niematerialne i prawne

Zrealizowane płatności ze środków europejskich

Zrealizowane wydatki budżetowe

Gmina Przesmyki

Wysłać bez pisma przewodniego

13.981,61 

000893009

Stan na koniec

roku bieżącego

Numer identyfikacyjny REGON

Zysk bilansowy za rok ubiegły

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ

LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gminny Ośrodek Kultury w Przesmykach

ul. 1 Maja 1

08-109 Przesmyki

Środki na inwestycje

Zestawienie zmian

w funduszu jednostki

Stan na koniec

roku poprzedniego

374.011,57 

Adresat

Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) 360.029,96 

Strata za rok ubiegły 13.511,61 13.981,61 

13.981,61 

Inne zwiększenia

© www.signform.pl Sp. z o.o., producent aktywnych formularzy, e-mail: biuro@signform.pl

Dotacje i środki na inwestycje

Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek

Aktualizacja wyceny środków trwałych
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 2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia

 2.9.

 II.

 III.

 1.

 2.

 IV.

 V.

1.

2.

3.

4.

5.

Monika Soszyńska 2020-03-24 Tomasz Boruta

(główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień) (kierownik jednostki)

© www.signform.pl Sp. z o.o., producent aktywnych formularzy, e-mail: biuro@signform.pl

0,00 

Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)

Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,–)

zysk netto (+)

Fundusz (II+,–III–IV)

Inne zmniejszenia

Umorzenie środków trwałych - 25.117,68

0,00 13.981,61 

0,00 

0,00 

strata netto (–)

Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka

środków obrotowych samorządowych zakładów 

budżetowych

Umorzenie pozostałych środków trwałych - 154335,59 zł

-13.981,61 

0,00 

-13.981,61 

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:
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INFORMACJA  DODATKOWA 

Z GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W PRZESMYKACH ZA 2019 ROK 

 

 

Łączny bilans jednostki budżetowej na dzień 31 grudnia 2019 roku po stronie 

aktywów i pasywów zamknął się kwotą – 0,00 zł. Aktywa trwałe tj. wartość majątku netto 

wyniosły – 0,00 zł i pasywa wyniosły 0,00 zł. 

 

Łączny rachunek zysków i strat jednostki na dzień 31 grudnia 2019 roku zamknął się 

wynikiem – 0,00 zł. W sprawozdaniu tym porównane są wszystkie przychody operacyjne 

ogółem – 221114,89 zł, w tym dotacje – 143725,89 zł, inne przychody operacyjne – 

77389,00zł, i przychody finansowe – 115,17 zł. Koszty działalności operacyjnej wyniosły 

221230,06 zł. Ostateczna łączna suma wyniosła 0,00 zł i jest zgodna z kwotą wykazaną w  

zestawieniu zmian w funduszu jednostki w poz. III oraz z wykazaną w bilansie jednostki – 

pasywa w poz. A. II. 

 

Łączne zestawienie zmian w funduszu jednostki wskazuje zmniejszenie funduszu do 

kwoty ostatecznej 0,00 zł, co jest zgodne z bilansem jednostki (pasywa) w poz. A. I. 

Zmniejszenia funduszu wyniosły  13981,61 zł – jest to strata za rok 2018. 
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SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ 

INSTYTUCJI KULTURY 

– GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W PRZESMYKACH 

ZA 2019 ROK 

 

Gminny Ośrodek Kultury jest gminną instytucją kultury i instytucją użyteczności 

publicznej 

Podstawowym zadaniem Ośrodka jest zaspokajanie potrzeb kulturalnych i sportowych 

społeczeństwa poprzez tworzenie i upowszechnianie różnych dziedzin kultury oraz sztuki 

profesjonalnej i amatorskiej. 

 

Zatrudnienie w GOK w 2019 roku kształtowało się następująco: 

 1/2 etatu dyrektor 

 3/4 etatu sprzątaczka  

 1/16 etatu księgowa 

 1/2 etatu palacz w okresie grzewczym. 
Na umowę zlecenie lub umowę o dzieło w 2019 roku byli też zatrudnieni 

-  instruktor aerobiku – zajęcia dwa razy w tygodniu  

- instruktor tańca nowoczesnego – zajęcia dwa razy w tygodniu dla dzieci przedszkolnych i 

szkolnych w Przesmykach i Łysowie 

-  zwrot kosztów dojazdów trenerowi zapasów – zajęcia z dziećmi szkolnymi odbywają się w 

GOKu dwa razy w tygodniu 

-  muzyk opiekujący się zespołem folklorystycznym Przesmyczanki. 

 

W 2019 roku  Gminny Ośrodek Kultury zorganizował poniższe działania: 

- Podczas ferii zimowych dzieci i młodzież mogły wziąć udział w zajęciach specjalnie 

przygotowanych dla nich. Największą frekwencję miały zajęcia na sali gimnastycznej na 

której rozgrywano mecze w piłkę ręczną, nożną oraz        w siatkówkę. Na świetlicy 

odbywały się rozgrywki w gry karciane, planszowe, piłkarzyki oraz zajęcia plastyczne. 

Zakupiono nowe gry na konsolę Xbox i PS4, które cieszyły się dużą popularnością podczas 

ferii. 

- W marcu przeprowadzono zawody gminne w siatkówkę o Puchar Wójta   Gminy Przesmyki, 

przed zawodami opracowano regulamin zawodów, zostały   zaproszone zespoły, do zawodów 

przystąpiło 5 drużyn. Turniej wygrała  drużyna z Łysowa. Zawody zakończono 

udekorowaniem zwycięskich drużyn. 

-  Dwie formacje taneczne z Przesmyk i Łysowa pokazywały swoje umiejętności na 

wydarzeniach szkolnych. 

- Zespół ludowy „Przesmyczanki” wziął udział w majówce w Domu Pracy Twórczej 

„Reymontówka”. 

- Zostały zorganizowane warsztaty wokalne dla zespołu „Przesmyczanki” 

- W ramach projektu „Kształtowanie aktywnych postaw społecznych oraz zwiększanie 

dostępu do aktywnych form spędzania wolnego czasu dla Seniorów Gminy Przesmyki” 

odbyły się następujące działania : 

 „Spotkanie z filmem” – wyjazd do kina seniorów biorących udział           w projekcie. 
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 „Bezpieczny Senior” – prelekcja druhów OSP na temat: 

- przyczyny powstawania pożarów 

- pożar – co robić 

- przyczyny i zapobieganie zatruciom dymem i tlenkiem węgla 

- prezentacja sprzętu ratowniczo-gaśniczego oraz wyposażenia osobistego strażaka 

Prelekcja policji na temat : 

- podstawowe zagrożenia dotyczące seniorów 

- skuteczne metody zapobiegające negatywnym zjawiskom tj. oszustwa,    kradzieże, 

rozboje 

- podstawowe zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym 

 „Spotkanie - zamknięcie projektu” 

- omówienie wszystkich działań w ramach projektu 

- występ artystyczny 

- poczęstunek dla uczestników spotkania podczas którego zostały wymienione 

poglądy i doświadczenia zdobyte podczas uczestnictwie       w projekcie. 

 

- Gminny Ośrodek Kultury był jednym z organizatorów Otwartych Mistrzostw    Powiatu 

Młodziczek i Młodzików w zapasach chłopców i dziewcząt. 

 

- Fundacja Aktywny Człowiek wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury w okresie od czerwca do 

grudnia realizowała projekt: „Potencjał Wieku”. Uczestnicy projektu odbyli 3 warsztaty 

tematyczne: - decoupage, stylizacja i wizaż oraz foto sesję. Mieli także warsztaty integracyjne 

oraz indywidualne konsultacje z psychologiem. Projekt obejmował też wyjazd do parku 

wodnego, kręgielni, tężni, kawiarni oraz kina. Projekt zakończył się spotkaniem 

podsumowującym na  którym zostały wręczone portrety z sesji fotograficznej uczestników. 

 

- Zostało zawarte porozumienie z Fundacją DONUM o współpracy partnerskiej przy 

realizacji zadania publicznego „Przystanek Wiedza”. W ramach tego porozumienia odbyły się 

trzy bardzo ciekawe wykłady:  

- dr hab. Violetta Machnicka – O absurdach językowych poważnie i z humorem. 

- dr hab. Katarzyna Antosik -  Seniorze, czy wiesz co jesz? 

- dr hab. Katarzyna Antosik – Suplementy diety – brać czy nie? Oto jest pytanie. 

 

- We wrześniu odbył się festyn Dokopiny Ziemniaka. Wystąpiła na nim gwiazda polskiej 

muzyki rozrywkowej Krystyna Giżowska. Wystąpiły również przedszkolaki z Łysowa oraz 

formacje taneczne „PRZESMYKI DANCE” oraz „MIX ŁYSÓW”, nie mogło też zabraknąć 

naszego zespołu folklorystycznego „Przesmyczanki”. Odbyło się również wręczenie nagród 

zwycięzcą zawodów w piłkę nożną „ Dzikich Drużyn”. Wieczorem odbył się koncert 

zespołów FOCUS i JUNIOR, a na zakończenie mogliśmy oglądać pokaz sztucznych ogni. 

 

- Odbył się również już po raz trzeci Gminny Dzień Seniora w Przesmykach i Łysowie. 

Seniorzy jak zawsze nie zawiedli i przybyli licznie.  

 

- Ostatnim wydarzeniem 2019 roku była wigilia zorganizowana przez Gminny Ośrodek 

Kultury wraz z zespołem Przesmyczanki. 
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Działania i zadania odbywające się cyklicznie w ciągu całego roku: 

 

- popołudniowe zajęcia świetlicowe dla dzieci, 

- zajęcia dla młodzieży i dorosłych – siłownia, tenis stołowy, gry świetlicowe,  

piłkarzyki,  bilard, telewizja, x-box, PS4. 

- nauka tańca nowoczesnego dla dzieci szkolnych 

- całoroczna opieka nad dwoma formacjami tanecznymi w Łysowie i   

  Przesmykach 

- zajęcia aerobiku 

- sukcesywne wprowadzanie kół zainteresowań 

- wynajmowanie GOK-u na okolicznościowe uroczystości ( narady,  

szkolenia, stypy, imprezy rodzinne) 

- pomoc w organizowaniu różnego rodzaju spotkań   

- opieka nad zespołem folklorystycznym  „Przesmyczanki”, pozyskiwanie  nowych członków, 

czuwanie nad kalendarzem imprez, 

- współpraca z Ochotniczą Strażą Pożarną i Gminną Biblioteką. 

 

 

Gospodarka finansowa GOK oparta jest o ustawę z dnia 25 października 1991 r. o 

organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U z 2020 r. poz. 194) oraz 

ustawę z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 351 z późn. 

zm.). 

Przychody z działalności kulturalnej oraz otrzymane dotacje zaliczane są do 

przychodów operacyjnych, a pozostałe dochody typu darowizny, do pozostałych przychodów 

operacyjnych. 
 
Gminny Ośrodek Kultury w Przesmykach w 2019 roku otrzymał: 

 dotację podmiotową z  Gminy Przesmyki na działalność bieżącą w wysokości 

143 725,89 zł 

 dofinansowanie w kwocie 16 750,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Mazowieckiego w Warszawie, wydarzenia kulturalno – społecznego „Dokopiny 

ziemniaka”, które odbyło się dnia 15 września 2019 roku w Przesmykach (na 

podstawie umowy zawartej pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminnym 

Ośrodkiem Kultury w Przesmykach) 

 dofinansowanie w kwocie 31 518,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Podlaskiego (zrealizowane za pośrednictwem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa) za zrealizowany projekt pod tytułem „Kształtowanie aktywnych postaw 

społecznych oraz zwiększenie dostępu do aktywnych form spędzania wolnego czasu 

dla Seniorów z Gminy Przesmyki” w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na 

wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 

społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

(na podstawie umowy o przyznaniu pomocy nr 00401-6935-UM1010570/18 zawartej 

w dniu 19.04.2018 r.). Ww. projekt został zrealizowany w okresie od sierpnia 2018 

roku do lutego 2019 roku. 

 

Dochody wypracowane przez GOK wyniosły 29 236,17 zł, w tym dochody z tytułu: 

 wynajmu sali i pomieszczeń na imprezy okolicznościowe, szkolenia  i inne spotkania 

– 12 621,00 zł, 
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 wykonania oprawy muzyczno-artstycznej na XXVI Międzynarodowych Dniach  

z Doradztwem Rolniczym w Siedlcach – 500,00 zł, 

 kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym – 115,17 zł, 

 darowizn na Festyn Dokopiny Ziemniaka –16 000,00 zł. 

 

Ogółem przychody wyniosły 221 230,06 zł. 

 

Koszty w Gminnym Ośrodku Kultury w 2019 roku kształtowały się następująco:  

 wynagrodzenia pracowników – 71 358,61 zł 

 dodatkowe wynagrodzenia roczne – 2 328,44 zł 

 składki na ubezpieczenie społeczne – 15 558,76 zł 

 składki na fundusz pracy – 2 125,95 zł 

 wynagrodzenia bezosobowe – 30 817,50 zł 

 zakup materiałów i wyposażenia – 25 572,69 zł  

 zakup energii – 5 652,84 zł 

 zakup usług zdrowotnych – 42,00 zł 

 zakup usług pozostałych – 62 857,15 zł 

 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 875,70 zł 

 podróże służbowe – 11,00 zł 

 różne opłaty i składki – 855,00 zł 

 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 174,42 zł. 

 

Ogółem koszty w 2019 roku wyniosły 221 230,06 zł, w tym koszty realizacji projektu pt: 

„Kształtowanie aktywnych postaw społecznych oraz zwiększenie dostępu do aktywnych form 

spędzania wolnego czasu dla Seniorów Gminy Przesmyki” wyniosły 7 817,50 zł. 

 

Ponadto Gminny Ośrodek Kultury nie posiada zobowiązań. 
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, roczne sprawozdanie finansowe jednostki podlega
zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego. W związku
z powyższym Gminny Ośrodek Kultury w Przesmykach przedstawił do zatwierdzenia sprawozdanie finansowe
za 2019 rok składające się z bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej i zestawienia zmian
w funduszu jednostki. Zgodnie z art. 29 ust. 5 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
roczne sprawozdanie finansowe samorządowej instytucji kultury zatwierdza organ wykonawczy jednostki
samorządu terytorialnego.

 

Wójt Gminy Przesmyki

Andrzej Skolimowski 
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