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Informacja z wykonania budżetu   

instytucji kultury za I półrocze 2010 r. 

 

 
 Na terenie gminy Głuszyca działa instytucja kultury pod nazwą „Centrum Kultury – 

Miejska Biblioteka Publiczna”, została powołana Uchwałą Nr II/18/2000 Rady Miejskiej  

w Głuszycy z dnia 16 grudnia 2000 roku. 

Centrum Kultury posiada osobowość prawną i zostało wpisane do rejestru instytucji kultury 

pod numerem 1. 

Zakres informacji przekazywanych przez instytucje kultury został określony Uchwałą 

Nr XLII/233/2010 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 10 sierpnia 2010 r. w sprawie zakresu 

i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze danego roku 

budżetowego.  

 

1. Przychody Centrum Kultury w I półroczu wyniosły łącznie 386 915,69 zł. 

z tego: 

z budżetu gminy przekazano dotację w łącznej wysokości 299 514 zł,  

w tym: 

1. dotację podmiotową na obiekt turystyczny w Łomnicy – 17 664 zł, 

2. dotację podmiotową dla Centrum Kultury – 224 350 zł, 

3. dotację podmiotową dla Biblioteki Miejskiej – 45 000 zł. 

4. dotację podmiotową na basen – 12 500 zł 

Na pozostałe przychody  instytucji składają się m.in.: 

1. dzierżawa pomieszczeń – 12 834,50 zł, 

2. wynajem sali – 6 475,17 zł, 

3. wpłaty od sponsorów – 6 920,00 zł, 

4. organizacja imprez okolicznościowych i cyklicznych (Głuszyckie Czarownice, Warsztaty 

Kulinarne) - 21 571,75 zł, 

5. refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy – 6 257,33 zł, 

6. pozostałe przychody (usługi ksero, fax, kary za nieterminowy zwrot książek) – 

2 678,71 zł, 

7. marża na usługach gastronomicznych – 30 664,23 zł. 



 

2. Koszty funkcjonowania instytucji kultury w I pół roczu 2009 r. wyniosły 398 473,17 zł, 

z tego: 

1. wynagrodzenia – 204 200,89 zł, 

2. pochodne od wynagrodzeń – 34 931,77 zł, 

3. umowy – zlecenia i o dzieło – 14 442,19 zł 

4. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 16 940,08 zł 

5. zakup materiałów (środki czystości, prenumerata prasy, druki, materiały biurowe, materiały 

gospodarcze, towary handlowe, itp)– 41 719,95 zł, 

    w tym: zakup księgozbioru – 4 686,31 zł 

6. pozostałe usługi (druk plakatów, naprawa i konserwacja sprzętu, obsługa bankowa, 

administracja strony internetowej, wywóz nieczystości) – 15 423,38  zł, 

7. opłaty za wodę, energię i gaz – 41 612,52 zł, 

8. usługi remontowe  – 11 764 zł, 

9. usługi zdrowotne  – 410 zł, 

10. usługi telekomunikacyjne – 5 762,85 zł, 

11. podróże służbowe i szkolenia – 1 348,14 zł, 

12. podatki i opłaty – 9 917,40 zł 

Szczegółowe rozliczenie planu przedstawiono w załączniku nr 1 do informacji.  

 

Należności instytucji kultury na dzień 30.06.2009 r. wyniosły 14 418,20 zł.  

Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wyniosły 16 714,52 zł. 

Zobowiązania instytucji kultury na dzień 30.06.2009 r. wyniosły 44 058,35 zł 

Szczegółowe zestawienie należności i zobowiązań w podziale na tytuły przedstawiono 

w załączniku nr 2 do informacji. 


