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Sprawozdanie finansowe Miejskiego Ośrodka Kultury "Amfiteatr" za 2014 rok 

Lp. Wyszczególnienie 
Plan po zmianach  na 

2014r. 
Wykonanie za 2014 r. 

Wsk. wyk. w 
% 

I.    Przychody ogółem,  w tym: 2177847,00 2177847,00 100,00 

1. przychody ze sprzedaży - bilety wstępu 18031,00 18031,00 100,00 

2. pozostałe przychody- reklama, wyn.sali wpł.za zajęcia itp.. 345816,00 345816,00 100,00 

3. dotacje ogółem, w tym: 1814000,00 1814000,00 100,00 

3.1 
dotacja podmiotowa z budżetu Gminy na działalność 
bieżącą 

1524000,00 1524000,00 100,00 

3.2 
dotacja celowa na Dni Radomia i Spotkajmy się na 
Żeromskiego  

251000,00 251000,00 100,00 

3.3 dotacja celowa na Piknik Zdrowia  20000,00 20000,00 100,00 

3.4 dotacja celowa  WOŚP 10000,00 10000,00 100,00 

3.5 dotacja celowa  "Nieziemskie Granie" 9000,00 9000,00 100,00 

II.    Koszty ogółem, w tym: 2164303,00 2164303,00 100,00 

1. wynagrodzenia osobowy fundusz płac 951393,00 951393,00 100,00 

2. ubezpieczenia społeczne osobowy fundusz płac 176405,00 176405,00 100,00 

3. inne świadczenia.dla pracowników 1272,00 1272,00 100,00 

4 wynagrodzenia bezosobowy fundusz płac 199201,00 199201,00 100,00 

5 ubezpieczenia społeczne bezosobowy fundusz płac 3513,00 3513,00 100,00 

6 amortyzacja 45636,00 45636,00 100,00 

7 
pozostałe koszty w tym: media,koszty organizacji 
imprez,usługi obce,zużycie materiałów itp. 

786883,00 786883,00 100,00 

III. wynik z działalności   (I-II) 13544,00 13544,00 100,00 

  zysk 13544,00 13544,00 100,00 

  strata  -   -   -  

 
        

1  stan należności ogółem w tym:   0 na początek 2014r   3.252,03 na koniec 2014r  

  wymagalne  0 na początek 2014r   0 na koniec 2014r  

2 stan zobowiązań ogółem, w tym: 
 17.365,00 na początek 

2014r  

 na koniec 2014r 354.180,41 z tego: 
17.180,41 dotyczy niezapłaconych faktur 
za 2014r oraz kwota pożyczki 337.000,00  

  wymagalne  0 na początek 2014r   0 na koniec 2014r  

3 stan środków pieniężnych  24.563,00 na początek 
2014r  

na koniec 2014r -  420.786,66 z tego:środki 
na działalność bieżącą - 83.786,66 i kwota 

pożyczki z GM Radomia - 337.000,00 

Środki na wydatki majątkowe  - wykonanie 2014r 
  Lp Wyszczególnienie  Plan po zmianach na 2014 r   Wykonanie za 2014 r   

Wsk. wyk. w 
% 

      I Środki na wydatki majątkowe ogółem w tym:                         389 831,61                   389 831,61           100,00    

1 

dotacja celowa z Budżetu Gminy jako wkład własny w 
realizację projektu dofinansowania z NFOŚiGW pn.  
„Termomodernizacja oraz wymiana oświetlenia na 
energooszczędne w 4 obiektach kultury w Radomiu” 

                           52 831,61                      52 831,61           100,00    

2 
pożyczka z budżetu Gminy Miasta Radomia na realizację 
projektu „Termomodernizacja oraz wymiana oświetlenia 
na energooszczędne w 4 obiektach kultury w Radomiu” 

                        337 000,00                   337 000,00           100,00    

Wydatki majątkowe - wykonanie 2014r 
  

Lp. Wyszczególnienie 
Plan po zmianach na rok 

2014 
Wykonanie za 2014r 

Wsk. wyk. w 
% 

II Wydatki ogółem, w tym:                         389 831,61                   389 831,61           100,00    

1 

wydatki majątkowe tj wkład własny w realizację 
projektu dofinanowanego przez NFOŚiGW  pn. 
„Termomodernizacja oraz wymiana oświetlenia na 
energooszczędne w 4 obiektach kultury w Radomiu” 

                           52 831,61                      52 831,61           100,00    

2 

wydatki związane z realizacją projektu  
„Termomodernizacja oraz wymiana oświetlenia na 
energooszczędne w 4 obiektach kultury w Radomiu”- 
pożyczka 

                        337 000,00                   337 000,00           100,00    
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Informacja opisowa dotycząca wykonania przychodów i kosztów za 2014r. 
 
       Plan przychodów  po zmianach na 2014r stanowi kwotę ogółem zł. 2.177.847,00. 
Został wykonany na poziomie planowanej kwoty co stanowi 100% planu. Kwota przychodu 
ogółem zawiera oprócz kwoty dotacji podmiotowej w wysokości  1.524.000,00, również 
dotacje celowe w wysokości  290.000,00, dotację z Budżetu Gminy na wydatki inwestycyjne 
w wysokości 52.831,61 oraz kwotę pożyczki w wysokości 337.000,00 
Szczegółowe wykonanie wg źródeł przychodów przedstawia załącznik nr 2 do sprawozdania 
za 2014r. Wypracowane dochody własne za 2014r stanowią kwotę  363.847,00 tj. o 
187.347,00 wypracowano więcej niż zakładano w pierwotnie sporządzonym planie 
finansowym. 
             Wykonanie kosztów ogółem MOK „ Amfiteatr” w Radomiu za  2014r wyniosło 
2.164.303,00  co stanowi 100% w stosunku do planu po zmianach. Wykonanie kosztów w 
układzie rodzajowym przedstawia załącznik nr.1 do sprawozdania za 2014r.Wydatki 
majątkowe w wysokości 389.831,61 zostały poniesione na realizację projektu 
dofinansowania z NFOŚ i GW pn. Termomodernizacja oraz wymiana oświetlenia na 
energooszczędne w 4 obiektach samorządowych instytucji kultury w Radomiu” 
             Wynik finansowy z działalności MOK „ Amfiteatr” w Radomiu za 2014r stanowi 
dodatnią wartość i wynosi  13.544,00. 
             Należności instytucji na dzień 31.12.2014r wynoszą 3.252,03.Jest to kwota która 
winna zostać na rachunku bankowym MOK „Amfiteatr” w związku z dokonaniem rozliczenia 
dotacji otrzymanej z Wydziału Inwestycji lecz przez pomyłkę została zwrócona na konto 
bankowe Gminy Miasta Radomia, natomiast na zobowiązania w kwocie  354.180,41 składają 
się zaksięgowane w grudniu 2014r faktury za media, oraz otrzymana od GM Radomia 
pożyczka w kwocie 337.000,00. Faktury wpłynęły w miesiącu styczniu 2015r ze wskazaniem 
styczniowego  terminu płatności. Są to faktury za: centralne ogrzewanie, wodę i ścieki, 
wywóz śmieci, energię elektryczną oraz za okresowe badania lekarskie pracownika za miesiąc 
grudzień 2014r.        
             Wysokość środków pieniężnych pozostałych na rachunku bankowym na koniec 2014r 
wynosi zł. 420.786,66 Na powyższą kwotę składa się kwota pożyczki w wysokości 
337.000,00 kwota na bieżące wydatki, oraz kwota na wydatki z  ZFŚS w wysokości 2.504,26. 
Kwota bieżących środków wynika z ciągle czynionych oszczędności aby można było 
realizować zadania bieżące oraz dokonywać ciągłych napraw i drobnych remontów bieżących 
w obiektach przy ul. Parkowej 1, Śniadeckich 2 oraz w obiekcie przy ul. Daszyńskiego 5. 
             Pomimo ciągle rosnących cen opłat za media zwłaszcza za energię elektryczną, 
centralne ogrzewanie, wodę i ścieki, wywóz śmieci itp. .udało nam się zaoszczędzić kwotę 
81.282,40 na rachunku bankowym z której część będziemy mogli przeznaczyć na organizację 
dodatkowych imprez klubowych cieszących się dużym powodzeniem wśród mieszkańców 
naszego miasta. 
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Sprawozdanie finansowe Domu Kultury „BORKI” za 2014r. 

L.p. Wyszczególnienie 
Plan po zmianach na 

2014r. 
Wykonanie za 

2014r.  
Wskaźnik wykonania 

(kol.4/3)  

1. 2 3 4 5 

I. Przychody ogółem, w tym: 573 804,00 zł 573 803,04 zł 100% 

1. 
przychody ze sprzedaży:  

18 163,00 zł 18 162,84 zł 100% 
wynajem pomieszczeń 

2. pozostałe przychody, w tym: 85 450,00 zł 85 449,20 zł 100% 

  - wpływy z działalności statutowej 81 036,00 zł 81 035,57 zł 100% 

  - przychody od sponsorów 4 410,00 zł 4 410,00 zł 100% 

  - pozostałe przychody 4,00 zł 3,63 zł 91% 

3. dotacje ogółem, w tym: 470 191,00 zł 470 191,00 zł 100% 

3.1 - dotacja podmiotowa z budżetu Gminy na działalność bieżącą 436 500,00 zł 436 500,00 zł 100% 

3.2 - dotacje celowe  na remonty bieżące - - - 

3.3  - pozostałe dotacje, w tym: 33 691,00 zł 33 691,00 zł 100% 

  
-Międzynarodowy Turniej Tańca Formacji Tanecznych Open 
Radom 2014 

20 000,00 zł 20 000,00 zł 100% 

  - Święto Chleba 8 691,00 zł 8 691,00 zł 100% 

  - Zabawa Andrzejkowa dla Rodzin Dysfunkcyjnych 5 000,00 zł 5 000,00 zł 100% 

II. Koszty ogółem, w tym: 573 535,00 zł 573 532,22 zł 100% 
1. wynagrodzenia osobowy fundusz płac 286 474,00 zł 286 473,72 zł 100% 

2. ubezpieczenia społeczne osobowy fundusz płac 53 173,00 zł 53 172,32 zł 100% 

3.  inne świadczenia osobowy fundusz płac 12 702,00 zł 12 701,26 zł 100% 

4. wynagrodzenia bezosobowy fundusz płac - - - 

5. ubezpieczenia społeczne – bezosobowy fundusz płac - - - 
6. amortyzacja - - - 

7. pozostałe koszty, w tym: 221 186,00 zł 221 184,92 zł 100% 

7.1 materiały i energia 40 105,00 zł 40 104,61 zł 100% 
7.2 usługi obce 33 075,00 zł 33 074,97 zł 100% 

7.3 podatki i czynsze 18 938,00 zł 18 937,94 zł 100% 

7.4 koszty z tytułu działalności statutowej 129 068,00 zł 129 067,40 zł 100% 

7.5 remonty bieżące - - - 
III. Wynik finansowy  (I-II) 269,00 zł 270,82 zł 101% 

  Zysk 269,00 zł 270,82 zł 101% 
  Strata - -   

Obowiązkowe dodatkowe informacje: 
   1. Wysokość środków pieniężnych pozostałych z poprzednich okresów rozliczeniowych na początek 2014 r.: - 11.469,38zł. 

             - bank – 10.469,38zł..          - kasa – 1.000,00zł. 
   2.   Wysokość środków pieniężnych na koniec 2014r. – 9.215,22zł. 

                - bank – 8.215,22zł..         - kasa – 1.000,00zł. 
   3.  Stan należności na początek 2014r. z tytułu wynajmu pomieszczeń – 1.033,20zł.,  w tym: 

              wymagalne - 0         
   4. Stan należności na koniec 2014r.  - 1.375,00zł. , w tym: -z tytułu wynajmu pomieszczeń–307,50zł. – opłat za zajęcia – 1.067,00zł 

wymagalne -0 
   5. Stan zobowiązań na początek 2014r.  – 14.045,43zł. 
   w tym:  
   - składki ZUS – 10.639,90 
   - podatek – 2.194 
   - energia elektryczna – 982,36 
   - rozmowy telef. – 204,19 
   - zimna woda – 24,98 
   wymagalne - 0 
   6.     Stan zobowiązań na koniec 2014r. -   11.482,25zł., w tym: 

  – składki ZUS – 9.750,30 
   - podatek – 1.664,00 
   - zimna woda – 49,04 
   - rozmowy telefoniczne – 18,91 
   wymagalne - 0 
   7. Wynik finansowy – zysk – 270,82 
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Część opisowa do sprawozdania z wykonania przychodów i kosztów za 2014r. 
 

W 2014r. Dom Kultury „Borki” przychody wynosiły 573.803,04 zł., z czego dotacja 
podmiotowa z budżetu gminy miasta Radomia wynosiła 436.500 zł. pozostałe dotacje – 
33.691zł., natomiast koszty wynosiły 573.532,22 zł. 
Przychody i koszty  wykonano w 100%. 
I. Przychody:  

      Przychody ogółem   
plan na 2014r.  –  573 804,00 zł 
wykonanie –  573 803,04 zł 
 

- przychody własne  
plan –  103 613,00 zł 
wykonanie –  103.612,04 zł 

         w tym: 
- działalność  statutowa     
plan –  81 036,00 zł 
wykonanie  –   81.035,57 zł 
        - wynajem pomieszczeń   
plan  -   18 163,00 zł 
wykonanie –   18 162,84 zł 

       - przychody od sponsorów   
plan –  4 410,00 zł  
wykonanie – 4 410,00 zł 
 - pozostałe przychody   
plan –  4,00 zł 
wykonanie –  3,63 zł 

 

     Dotacja budżetowa  
plan –  470 191,00 zł 
wykonanie –  470 191,00 zł 

          w tym:  
- dotacja na bieżącą działalność  
plan-  436 500,00 zł 
wykonanie –  436 500,00 zł 
- pozostałe dotacje  
plan - 33 691,00 zł 
wykonanie –  33 691,00 zł 

 
II. Koszty: 
            Koszty ogółem   
plan na 2014r. –  573 535,00 zł 

        wykonanie –  573 532,22 zł 
- wynagrodzenia   
plan - 286 474,00 zł 
wykonanie –  286 473,72 zł 

       - ubezpieczenia społeczne   
plan –  53 173,00 zł 
wykonanie –  53 172,32 zł 

       - inne świadczenia na rzecz pracowników   
plan –  12 702,00 zł 
wykonanie –  12 701,36 zł 
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- materiały i energia –  
plan –  40 105,00 zł 
wykonanie –  40 104,61 zł 

- usługi obce   
plan –  33 075,00 zł 
wykonanie –  33.074,97 zł 

- pozostałe koszty   
plan –  148 006,00 zł 
wykonanie –  148 005,34 zł 

   w tym: 
- podatki i czynsze   

plan –  18 938,00 zł 
wykonanie –  18 937,94 zł 

       - koszty z tytułu działalności statutowej   
plan –  129 068,00 zł 
wykonanie –  129.067,40 zł 

 
III. Wynik finansowy za 2014r. - zysk  i wynosi: 270,82 zł 
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Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Domu Kultury "IDALIN" 

 
za  2014r.  

     

Lp. Wyszczególnienie  
Plan po 

zmianach 
na 2014r.  

Wykonanie za  
2014r. 

Wskaźnik 
wykonania   

(kol.4/kol.3) 
w % 

1 2   4 5 

I. PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym: 568.065 568.038,33 100% 

1. przychody ze sprzedaży (wynajem pomieszczeń)  11.090 11.084,46 100% 

2. 
pozostałe przychody w tym:z działaln. stat.przychody 
finansowe 

46.475 46.453,87 100% 

3. dotacje ogółem, w tym: 510.500 510.500 100% 

3.1 
dotacja podmiotowa z budżetu Gminy na działalność 
bieżącą  

480.000 480.000 100% 

3.2 
dotacja celowa: na XVII Ogólnopolski Konkurs Modeli 
Kartonowych i Plastikowych 

8.500 8.500,00 100% 

3.3 pozostałe dotacje celowe, w tym: 22.000 22.000,00 100% 
3.3.1 W-ł Zdrowia na prowadzenie świetlicy środowiskowej 17.000 17.000,00 100% 

3.3.2 
Wł Zdrowia na prowadzenie działań edukacyjno-
profilaktycznych 

5.000 5.000,00 100% 

II. KOSZTY OGÓŁEM, w tym: 567.070 567.043,70 100% 

1. wynagrodzenia osobowy fundusz płac 320.250 320.247,00 100% 
2. ubezpieczenia społeczne osobowy fundusz płac 56.520 56.518,96 100% 
3. inne świadczenia osobowy fundusz płac 15.005 15.004,10 100% 
4. wynagrodzenia bezosobowy fundusz płac 0 0   
5. ubezpieczenia społeczne  - bezosobowy fundusz płac 0 0   

6. amortyzacja 7.050 7.046,47 100% 

7. pozostałe koszty, w tym: 158.220 158.206,69 100% 

7.1 materiały i energia 55.415 55.413,39 100% 

7.2 usługi obce 19.125 19.120,74 100% 

7.3 koszty z tytułu działalności statutowej 78.150 78.147,07 100% 
7.4 podatek od gruntów i nieruchomości 5.530 5.525,49 100% 
7.5 remonty bieżące 10.025 10.020,48 100% 
III. WYNIK Z DZIAŁALNOŚCI   (poz. I minus poz. II) 995 994,63   

  ZYSK 995 994,63   
  STRATA 0 0        

Obowiązkowe dodatkowe informacje: 

 1. Wysokość środków pieniężnych pozostałych z poprzednich okresów rozliczeniowych  
na początek 2014 roku - 33.355,27 

 2. Wysokość środków pieniężnych na koniec 2014 roku - 42.586,45 
3.  stan należności na początek 2014 roku - 0, w tym wymagalne -0 
4. stan należności na koniec 2014 roku - 0,  w tym wymagalne - 0 
5. stan zobowiązań na początek 2014 roku - 8.261,29 w tym wymagalne - 0   
6. stan zobowiązań na koniec 2014 roku - 9.449,58, w tym wymagalne - 0  
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W 2014r. przychody w Domu Kultury "IDALIN" wyniosły 568.038,33zł, z czego dotacja podmiotowa  
z budżetu Gminy miasta Radomia stanowi kwotę 480.000, a dotacje celowe wyniosły 30.500 zł.  
Instytucja osiągnęła:  
Przychody ogółem w wysokości;                                                                                       568.038,33 
w tym:  
      1. Przychody ze sprzedaży (wynajem pomieszczeń)                                                       11.084,46    
      2. Pozostałe przychody    46.453,87  
          w tym:  
  - wpływy z działalności kuturalnej: organizacja imprez, sprzedaż biletów, opłaty za zajęcia  
taneczne,plastyczne,modelarskie      46.451,23  
  - przychody finansowe (naliczone odsetki bankowe)                                                                    2,64 
     3. Dotacje ogółem    510.500,00  
         w tym;  
         a) Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą instytucji                                         480.000,00   
         b) Dotacja celowa Gminy Miasta Radomia na  
             prowadzenie świetlicy środowiskowej   -  17.000,00  
         c) Dotacja celowa Gminy Miasta Radomia na prowadzenie 
             działań edukacyjno-profilaktycznych   -    5.000,00  
         d) Dotacja celowa Gminy Miasta Radomia na XVII Ogólnopolski 
             Konkurs Modeli Kartonowych i Plastikowych   -    8.500,00  
Plan przychodów za I półrocze 2014r. został wykonany w 100% 

 
Koszty ogółem w wysokości   567.043,70  
w tym;  
     1. wynagrodzenia osobowy fundusz płac 320.247,00  
     2. ubezpieczenia społeczne 56.518,96  
     3. inne świadczenia wobec pracowników (ZFŚS,szkolenia                                              15.004,10 
         badania lekarskie, delegacje,ryczałt)  
     4. amortyzacja 7.046,47  
     5. pozostałe koszty ogółem 158.206,69  
         w tym;  
         a) podatek od gruntów i nieruchomości 5.525,49  
         b) materiały i energia (zakup materiałów biurowych                                                    55.413,39 
             energia, gaz, woda, zakup wyposażenia)  
         c) usługi obce (bankowe,p.poż,pralnicze,pocztowe,                                                      19.120,74 
             wywóz nieczystości,monitoring)  
         d) koszty z tytułu prowadzonej działalności kulturalnej                                              78.147,07 
             (zakup nagród,honoraia,organizacja imprez wg rocznego planu). 
         e) remonty bieżące 10.020,48  

 Wynik finansowy za  2014r. dodatni i wynosi 994,63  
stan należności na początek 2014r. 0  
stan należności na konie 2014r. 0  
stan zobowiązań na początek 2014r. 8.261,29  
stan zobowiązań na koniec 2014r. 9.449,58  
w tym:  
zakład energetyczny 904,56  
Wodociągi Miejskie 121,55  
"SITA" 328,32  
Gazownia 5.050,77  
ZAIKS 659,99  
Urząd Skarbowy (podatek od poborów) 2.232,00  
Zakład Ubezpieczeń Społecznych 152,39  
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Sprawozdanie finansowe "ŁAŹNIA" Radomski Klub rodowisk Twórczych i Galeria za 2014 rok. 

     
L.p. Wyszczególnienie 

Plan po zmianach 
na 2014r. 

Wykonanie 
planu na 
2014r. 

Wskaźnik 
wykonania 

w % 
1 2 3 4 5 

I. przychody ogółem, w tym: 1 379 670,00 1 365 495,99 99,0 

1. przychody ze sprzedaży 99 055,00 84 261,39 85,1 

2. pozostałe przychody 91 125,00 91 768,20 100,7 

3. dotacje ogółem, w tym: 1 189 490,00 1 189 466,40 100,0 

3.1 dotacja podmiotowa na działalność bieżącą 1 063 940,00 1 063 940,00 100,0 

3.2 pozostałe dotacje /dotacja celowa/, w tym: 125 550,00 125 526,40 100,0 

3.2.1 Radomska Wiosna Motocyklowa 9 460,00 9 460,00 100,0 

3.2.2 Ogólnopolski Turniej Śpiewających Poezję 15 000,00 15 000,00 100,0 

3.2.3 Tydzień Kultury Romskiej 2 890,00 2 885,23 99,8 

3.2.4 II Festiwal Filmowy Czerwiec'76 9 500,00 9 498,00 100,0 

3.2.5 Radomska Nagroda Kulturalna 9 470,00 9 461,30 99,9 

3.2.6 Festiwal Jazzowy 20 000,00 20 000,00 100,0 

3.2.7 Radom Fashion Show 2014 24 230,00 24 221,87 100,0 

3.2.8 Gwiazdka na deptaku  35 000,00 35 000,00 100,0 

II. koszty ogółem, w tym: 1 399 013,00 1 397 879,78 99,9 

1. wynagrodzenia osobowy fundusz płac 549 667,00 549 666,75 100,0 
2. ubezpieczenia społ. osobowy fundusz płac 106 489,00 106 488,25 100,0 

3. 
inne świadczenia osobowy fundusz płac 
/szczegóły w załączniku/ 

19 520,00 19 369,86 99,2 

4. wynagrodzenia bezosobowy fundusz płac 188 138,00 188 137,19 100,0 
5. ubezpieczenia społ. bezosob. fundusz płac 94,00 93,96 100,0 
6. amortyzacja 39 034,00 39 033,47 100,0 
7. pozostałe koszty 496 071,00 495 090,30 99,8 

III. wynik z działalności      (I-II) 

  ZYSK 0,00 0,00 - 
  STRATA -19 343,00 -32 383,79 - 

1.Stan środków pieniężnych na początek 2014r.          152 525,54 
Rachunek bankowy            151 537,81 
Rachunek ZFŚS                      89,02 
Saldo środków w kasie 898,71 

2.Stan środków pieniężnych na koniec 2014r.          31 066,11 
Rachunek bankowy            27 330,57 
Rachunek ZFŚS                      2 939,82 
Saldo środków w kasie 795,72 
3.Stan należności  na początek 2014r.  25 279,77 
w tym wymagalne:                                                       22 575,54 

 
4.Stan należności  na koniec 2014r.  24 697,40 
w tym wymagalne :                                                         20 857,06 

 
2.Stan zobowiązań na początek 2014r.                                                                                                     
- 37 876,89 
w tym wymagalne: 0,00 
3.Stan zobowiązań na koniec 2014r.                                                                                           
- 4 600,41 
w tym wymagalne: 0,00 
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Część opisowa do sprawozdania finansowego „Łaźni” Radomskiego Klubu Środowisk 
Twórczych i Galerii za 2014 rok.  

 
  

 „Łaźnia” Radomski Klub Środowisk Twórczych i Galeria w 2014 roku uzyskała przychody w 
wysokości 1.365.495,99zł, z czego 1.189.466,40zł, czyli 87,11% ogółu przychodów stanowią dotacje z 
budżetu Gminy Miasta Radomia (dotacje podmiotowe:1.063.940,00zł, dotacje celowe: 125.526,40zł), 
84.261,39zł (6,17%) to przychody ze sprzedaży usług i materiałów, 91.768,20 (6,72%) to przychody 
pozostałe tj. sponsoring, refundacja PFRON, przychody finansowe i pozostałe przychody operacyjne. 
Przychody zostały wykonane w 99,0%. Ma to przełożenie wykonania przychodów w zakresie sprzedaży 
usług, które wynosi 85,1%. Związane jest to z mniejszymi od zakładanych wpływami z tytułu najmu. 
 Koszty zostały zrealizowane na poziomie 1.397.879,78zł. Z tego kwota 1.063.940,00 to 
koszty pokryte ze środków pochodzących z dotacji podmiotowej, 125.526,40 ze środków otrzymanych 
w ramach dotacji celowej, 208.413,38 ze środków własnych. Procentowy podział ogólnej kwoty 
kosztów według źródła finansowania: dotacja podmiotowa 76,11%, dotacja celowa 8,98%, środki 
własne 14,91%. 
 W ramach wydatkowania środków dotacji celowej zorganizowano: Radomską Wiosnę 
Motocyklową, Radomską Nagrodę Kulturalną, Ogólnopolski Turniej Śpiewających Poezję, Tydzień 
Kultury Romskiej, II Festiwal Filmowy Czerwiec’76, Radom Fashion Show 2014, Festiwal Jazzowy, 
Gwiazdkę na Deptaku. Nie wydatkowana kwota dotacji celowej  
w wysokości 23,60zł została zwrócona na konto Gminy Miasta Radomia. Kwoty dotacji celowej w 
zapisach  zgodnych z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Radomia 5446/2014  
z 28.11.2014 (pismo K.3026.7.13.2014) 
 Zaplanowane koszty wykonano na poziomie 99,9%. Nie odnotowuje się istotnych odchyleń w 
wykonaniu po stronie kosztowej. 
 W 2014r. wykonano 100%(20.000,00zł) założonych wydatków majątkowych w ramach 
pozyskanych środków dotacji celowej na zakup projektora multimedialnego. Odpisy amortyzacyjne od 
zakupionego środka trwałego są dokonywane równolegle z zapisem księgowym zwiększającym 
pozycję „pozostałe przychody operacyjne”. 
 2014 rok zakończył się dla Łaźni ujemnym wynikiem finansowym w wysokości 32.383,79 zł. 
Strata nie spowodowała zaciągnięcia zobowiązań ani kredytów i nie ma wpływu na płynność finansową 
instytucji. Jest pokryta ze środków finansowych pozostałych  
w dyspozycji Łaźni z lat poprzednich. Na wynik finansowy ma wpływ koszt amortyzacji  
w wysokości 39.033,47zł. 

„Łaźnia” RKŚTiG na 31.12.2014 zatrudnia 16 osób, w tym jedna osoba na zastępstwo,  
w ramach 15,5 etatu, w tym: 2 osoby na 2 etaty z Amerykańskiego Centrum Kultury  
i Informacji American Corner. 
 
 
 
 
. 
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Sprawozdanie finansowe  Miejskiej Biblioteki Publicznej  za 2014 rok 
 lp. Wyszczególnienie  Plan na 2014 rok  

Wykonanie za 
2014 rok 

Wskaźnik 
wykonania w % 

I. PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym:   3 950 760,00      3 950 760,62             100,00    
1. przychody ze sprzedaży usług i towarów             6 846,00                6 846,25             100,00    
2.  pozostałe przychody       208 864,00          208 864,37             100,00    
3. dotacje ogółem, w tym:   3 735 050,00      3 735 050,00             100,00    

3.1 
dotacja podmiotowa z budżetu Gminy na 
działalność bieżącą  

   3 549 830,00       3 549 830,00             100,00  

3.2  dotacje celowe na remonty bieżące                           -       -    
3.3 pozostałe dotacje celowe w tym:       185 220,00          185 220,00             100,00    

3.3.1 dotacja celowa "37 Radomska Wiosna Literacka"          15 000,00             15 000,00             100,00    

3.3.2 
dotacja celowa "IX Otwarty Konkurs o tytuł 
Radomskiego Mistrza Polskiej Ortografi" 

            5 
000,00    

            5 000,00             100,00    

3.3.3 
dotacja celowa "50 lat Oddziału Radomskiego 
Polskiego Towarzystwa Numizmarycznego" 

            3 
250,00    

            3 250,00             100,00    

3.3.4 
dotacja celowa UG "Realizacja zadania 
powiatowej biblioteki publicznej" 

         80 800,00             80 800,00             100,00    

3.3.5 
dotacja MKiDN "Rozbudowa pracowni 
digitalizacji dla Radomskiej Biblioteki Cyfrowej" 

         29 120,00             29 120,00             100,00    

3.3.6 
dotacja Biblioteka Narodowa "Zakup nowości 
wydawniczych dla bibliotek" 

         52 050,00             52 050,00             100,00    

II. KOSZTY OGÓŁEM, w tym:   4 055 408,00      4 055 407,68             100,00    
1. wynagrodzenia osobowy fundusz płac 2283936,00 2283935,96          100,00    
2. ubezpieczenia społeczne osobowy fundusz płac 402530,00 402530,39          100,00    
3. inne świadczenia wobec pracowników 108274,00 108274,39          100,00    
4. wynagrodzenia bezosobowy fundusz płac 77016,00 77015,69          100,00    

5. ubezpieczenia społeczne bezosobowy fundusz płac 9564,00 9563,94          100,00    
6. amortyzacja środków trwałych  179835,00 179834,66          100,00    
7. zakup zbiorów bibliotecznych (książki, zbiory 

audiowizualne,elektroniczne)  71586,00 71585,85          100,00    

8. pozostałe koszty   737447,00 737446,80          100,00    
9. koszty dotacji celowych (szczegóły w analizie opisowej)  185220,00 185220,00          100,00    

III. WYNIK Z DZIAŁALNOŚCI (poz.I-poz.II)       104 648,00          104 647,06      
  ZYSK  -   -    
  STRATA       104 648,00          104 647,06      

Obowiązkowe dodatkowe informacje: 

1.  Wysokość środków pieniężnych na dzień 01.01.2014 rok; na  rachunku bankowym działalności 
podstawowej wynosi 1.575,17 zł                                                                                                                                        
na rachunku działalności ZFŚŚ -   2.964,62 zł                                                                                                                                                      
gotówka w kasie - 0,00 
2.  Wysokość środków pieniężnych na dzień 31.12.2014 rok; na  rachunku bankowy działalności 
podstawowej wynosi  1.140,21 zł                                                                                                                                                              
na rachunku działalności ZFŚS -     2.798,45  zł                                                                                                                                                             
gotówka w kasie - 0,00 

 
3.  Stan należności na 01.01.2014  5.151,19 zł              
(wg bilansu)  

 

 
4.  Stan należności na 31.12.2014  4.012,85 zł                  
w tym wymagalne 0,00. 

                    

 
5. Stan zobowiązań na 01.01.2014  24.112,92 
zł          (wg bilansu) 

  

 

6. Stan zobowiązań na 31.12.2014   
18.056,72zł                                                           
w tym wymagalne 0,00.  

Plan i wykonanie wydatków majątkowych za 2014 rok. 
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Środki na wydatki majątkowe 

Lp. 
Wyszczególnienie 

 
Plan                na 

2014 rok. 
Wykonanie  za 

2014 rok. 

1. 

Dotacja majątkowa UM „Dokończenie 
dokumentacji rewitalizacji elewacji budynku 
głównego Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ulicy 
Piłsudskiego 12” 

21 000,00 20.000,00 

RAZEM 21 000,00 20.000,00 

 
 

Wydatki majątkowe 

Lp. 
Wyszczególnienie 

 
Plan 

na 2014 rok. 
Wykonanie  za  

2014 rok. 

1. 

Koszty realizacji zadania „Dokończenie 
dokumentacji rewitalizacji elewacji budynku 
głównego Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ulicy 
Piłsudskiego 12” 

21 000,00 20.000,00 

RAZEM 21 000,00 20.000,00 

 
 

 W 2014 roku instytucja poniosła koszty w wysokości 4.055.407,68 zł, a osiągnęła przychody w 
kwocie 3.950.760,62 zł.  Swoją roczną działalności Biblioteka zamknęła startą w kwocie 104.647,06 zł. 
 Strata powstała na skutek otrzymanych dotacji celowych na wydatki majątkowe, których rozliczenie 
księguje się na rozliczenia międzyokresowe a amortyzacja wpływa na koszty roku 2014. Powstał strata 
zostanie pokryta przez zmniejszenie funduszu instytucji. 

Główna pozycja przychodów to  dotacja podmiotowa Gminy Miasta Radomia na działalność 
bieżącą  3.549.830 zł, która została  wykorzystana w 100% na pokrycie kosztów: wynagrodzeń 
osobowych i pochodnych od tych wynagrodzeń 2.686.466,35 zł, inne świadczenia wobec pracowników 
-108.274,39 zł, wynagrodzeń bezosobowych i pochodnych od tych wynagrodzeń -74.389,63 zł, zakup 
zbiorów bibliotecznych -50.645,93 zł oraz pozostałe koszty związane z utrzymaniem budynku 
głównego i 14 filii oraz prowadzoną działalnością -  630.053,70 zł. 

Ponadto w 2014 r. instytucja otrzymała na realizację bieżących zadań dotacje celowe na 
ogólna kwotę -185.220 zł, w tym: z budżetu Gminy Miasta Radomia 104.050 zł, wykonana. 100%,  w 
tym   - na zadanie: „Radomska Wiosna Literacka”  15.000 zł,  

wynagrodzenia bezosobowe           - 11.150,00                                                                                                                              
zużycie materiałów                           -       890,99 

usługi obce                                          -    2.959,01 

- na zadanie „50 lat Oddziału Radomskiego Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego” 3.250 zł,  

usługi obce                                         -  3.250,00 

- na zadanie ”IX Otwarty Konkurs o tytuł Radomskiego Mistrza Polskiej Ortografii” 5.000 zł, 
wynagrodzenia bezosobowe         -    2.640,00 

zużycie materiałów                          -    1.830,00 



 378

usługi obce                                        -       530,00 

- na zadanie "Realizacja zadania powiatowej biblioteki publicznej" 80.800 zł  

wynagrodzenia osobowe                 -  54.580,90                                                                                                                                      
składki ZUS od wynagrodzeń          -     9.575,84                                                                                                                         
wynagrodzenia bezosobowe           -     1.600,00                                                

zużycie materiałów                        -    10.892,88  

usługi obce                                         -      3.991,88                                                                                                                           
podróże służbowe                             -         158,50    

z budżety MKIDN na zadanie „Rozbudowa pracowni digitalizacji dla Radomskiej Biblioteki Cyfrowej   
29.120 zł , wykonana 100%   

wynagrodzenia osobowe                  -  18.620,00 

wynagrodzenia bezosobowe            -    6.500,00 

zużycie materiałów                            -    4.000,00      

oraz Biblioteki Narodowej na „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek” - 52.050 zł  wykonana     
100%. zakup zbiorów bibliotecznych           -   52.050,00 zł 

(książki, zbiory audiowizualne, elektroniczne) 

Poza dotacją podmiotową i dotacjami celowymi instytucja osiągnęła przychody własne w 
kwocie 215.710,62 zł, w tym. m.in.: darowizny, dobrowolne wpłaty czytelników, kary za 
przetrzymywanie książek, opłaty czytelnicze, wynajem pomieszczeń, itp.  Środki te zostały 
przeznaczone na pokrycie pozostałych kosztów związanych z prowadzoną działalnością i utrzymaniem  
instytucji, poza amortyzacją.  

Ponadto w 2014 r. Biblioteka otrzymała dotację na wydatki majątkowe w kwocie 21.000 zł , 
którą wykorzystała w 95,2%, tj. w kwocie 20.000 zł.  Środki te zostały przeznaczone na wykonanie 
dokumentacji rewitalizacji elewacji budynku głównego MBP przy ul. Piłsudskiego 12. 

Na dzień 31.12.2014r. Biblioteka wykazuje; 

Stan środków obrotowych   -9 .559,16 zł 

   + środki pieniężne                1.140,21 zł                 

(w banku rachunek dział. bieżącej  1.140,21 zł 

w kasie                                                       0,00  zł     

     + subskrypcje                                       7,50  zł 

     + stan towarów w kawiarni        1.732,00 zł 

     +należności                                   5.617,85 zł                                                                                    

(r-ki za wydawnictwa, przedpłata,  kaucja)     

należności wymagalne                             0,00 zł 

     -  zobowiązania                          18.056,72 zł   

(zobowiązania wobec dostawców za faktury dotyczące XII/2014 roku które wpłynęły w I/2015 z  
terminem płatności  styczniowym). 

zobowiązania wymagalne   0,00 zł 

Stan środków pieniężnych na rachunek działalności ZFŚS  - 2.798,45 zł 
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Miejska Biblioteka Publiczna w  2014 roku dokonywała zakupu dostaw i usług zgodnie 

z ustawą Prawo Zamówień Publicznych z 19.01.2004 r.(Dz. U. Nr  19 poz.177). Opłaty stałe (woda, co, 
energia elektryczna, gaz, usługi pocztowe)realizowane zgodnie z art.67 ust. 1 pkt.1, (telefony) art.4 
pkt. 10 p. pkt. d, (czynsze) art. 4 pkt.3 p. pkt. i. 

Przy zakupie innych dostaw i usług nie podlegających stosowaniu ustawy Prawo Zamówień  
Publicznych stosowano  art.4 pkt.8. 
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Sprawozdania z wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury i Sztuki Resursa Obywatelska na 2014 rok. 

  Wyszczególnienie  
Plan po zmianach na 

2014 rok. 
Wykonanie za 

2014 rok 
Wskaźnik 

wzrostu w % 

I. PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym:   1 416 209,24         1 358 516,02    95,93% 
1. przychody ze sprzedaży          222 089,19                164 397,89    74,02% 

1.1 przychody ze sprzedaży imprez kulturalnych         100 942,19                  67 606,37    66,98% 
1.2 przychody ze sprzedaży pozostałych usług         121 147,00                  96 791,52    79,90% 

2. pozostałe przychody            66 514,10                  66 512,18    100,00% 
3. dotacje ogółem, w tym:   1 127 605,95         1 127 605,95    100,00% 

3.1 dotacja podmiotowa z budżetu Gminy na działalność bieżącą       1 041 429,00            1 041 429,00    100,00% 
3.2 dotacje celowe na remonty bieżące   -   -  0,00% 
3.3 pozostałe dotacje celowe, w tym:         86 176,95                86 176,95    100,00% 

  Kaziki 2014           10 000,00                 10 000,00     100,00% 
  Święto Konstytucji 3-go Maja              4 305,00                    4 305,00    100,00% 
  Radomski Festiwal Filozoficzny OKNA im. Prof.. L.Kołakowskiego             5 000,00                    5 000,00    100,00% 
   15 sierpnia - rekonstrukcja  historyczna           15 000,00                 15 000,00     100,00% 
  Uliczka Tradycji - festyn historyczny           40 000,00                 40 000,00     100,00% 
  Obchody 11-go listopada            10 000,00                 10 000,00     100,00% 
  Projekcja filmów dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Radomia                871,95                       871,95     100,00% 

  Zorganizowanie i prezentacja musicalu dla osób starszych z terenu Miasta 
Radomia             1 000,00                    1 000,00    100,00% 

II. KOSZTY OGÓŁEM, w tym:   1 416 209,24         1 413 209,54    99,79% 

1. wynagrodzenia osobowy fundusz płac         749 398,66                749 398,66    100,00% 

2. ubezpieczenia społeczne osobowy fundusz płac          134 421,53                134 421,53    100,00% 
3. inne świadczenia osbowy fundusz płac           27 591,27                  27 591,27    100,00% 

4. wynagrodzenia bezosobowy fundusz płac         122 500,00                122 430,00    99,94% 
5. ubezpieczenia społeczne  -bezosobowy fundusz płac              2 274,28                    2 274,28    100,00% 
6. amortyzacja         105 000,00                104 621,15    99,64% 
7. pozostałe koszty, w tym:      275 023,50             272 472,65    99,07% 

7.1 Orgaznizacja imprez bietowanych           19 000,00                  18 910,10    99,53% 
7.2 Organizacja imprez niebiletowanych           77 000,00                  76 776,23    99,71% 
7.3 Organizacja imprez zleconych           16 000,00                  15 519,67    97,00% 
7.4 Zużycie materiałów + wyposażenie +media           94 800,00                  93 940,98    99,09% 
7.5 Usługi obce           48 620,00                  47 830,51    98,38% 
7.6 Podatki i opłaty              1 700,00                    1 661,70    97,75% 
7.7 Pozostałe koszty rodzajowe            15 300,00                  15 253,62    99,70% 
7.8 Pozostałe koszty (operacyjne i finansowe)              2 603,50                    2 579,84    99,09% 

III. WYNIK Z DZIAŁALNOŚCI   (poz. I minus poz. II) 
 

  ZYSK 0,00  0,00  
 

  STRATA 0,00  54 693,52    

Obowiązkowe dodatkowe informacje: 
  

   01.01.2014 31.12.2014 
 IV. Stan należności ogółem, w tym:            5 943,37    3 099,00 

   wymagalne                 397,37    246,00 
 V. Stan zobowiązań ogółem, w tym ;            8 523,81    8 817,86 
   wymagalne                 139,00    519,33 
 Obowiązkowe dodatkowe informacje: 

   1. Wysokość środków pieniężnych pozostałych z poprzednich okresów rozliczeniowych   
  na początek danego roku 01.01.2014r. 58 249,00  

2. Wysokość środków pieniężnych na koniec danego roku (rachunek bieżący+kasa) 77 242,36 

 
 Środki pieniężne pozostające do bieżącej 

dyspozycji Ośrodka na 31.12.2014 r. 

kasa 2 964,47 

 
rachunek bieżący 74 227,89 

 
rachunek bankowy ZFŚS 676,42 

 
rachunek bankowy Nagroda im. prof. L.Kołakowskiego i GMR 83 264,99 

 
Lokata Nagrody im. prof. L.Kołakowskiego i GMR 0,00 
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Sprawozdanie z wykorzystania środków na wydatki majątkowe w 2014 rok 

 
Lp.  

 Treść  
 Plan 

pierwotny 
na 2014 rok  

 Plan po 
zmianach 
2014 rok  

 % (4:3)   Uwagi/komentarze  

1 2 3 4 5 6 

WPŁYWY 

  
ŚRODKI  NA WYDATKI 
MAJĄTKOWE - RAZEM 39 400,00 38 400,00 97,46%   

1 
Środki na wydatki majątkowe 

pozyskane z Gminy Miasta Radomia  1 000,00 0,00 0,00% 
dotacja niewykorzystana w roku 2014r 

2 

Środki własne na wydatki 
majątkowe 

10 154,88 10 154,88 100,00% 

środki własne na zadanie inwestycyjne 
"Termomodernizacja budynku Resursy 
Obywatelskiej ul. Malczewskiego 
realizowanego w ramach projektu 
"termomodernizacja oraz wymiana 
oświetlenia na  energooszczędne w 4 
obiektach kultury w Radomiu" ( Jest to 
naliczona kara umowna w kwocie 
10.154,88 zł jaką został obciążony 
wykonawca za nieterminowe 
wykonanie zlecenia, stanowiąca 
przychód Ośrodka) 

3 

Środki na wydatki majątkowe 
pozyskane z NFOŚiGW na realizację 
zadania "Termomodernizacja oraz 

wymiana oświetlenia na  
energooszczędne w 4 obiektach 

kultury w Radomiu" 28 245,12 28 245,12 0,00% 

środki otrzymane z NFOŚ zgodnie z 
umową z 8.09.2014 r na realizację 
projektu "Termomodernizacja oraz 
wymiana oświetlenia na energooszczędne 
w 4 obiektach samorządowych instytucji 
kultury w Radomiu"  

WYDATKI 

  WYDATKI MAJĄTKOWE - RAZEM 39 400,00 38 400,00 97,46%   

1 
Wydatki majątkowe pozyskane z 

Gminy Miasta Radomia  1 000,00 0,00 0,00% 
dotacja niewykorzystana w roku 2014r 

2 

Własne wydatki majątkowe 

10 154,88 10 154,88 100,00% 

środki własne na zadanie inwestycyjne 
"Termomodernizacja budynku Resursy 
Obywatelskiej ul. Malczewskiego 
realizowanego w ramach projektu 
"termomodernizacja oraz wymiana 
oświetlenia na  energooszczędne w 4 
obiektach kultury w Radomiu"  Jest to 
naliczona kara umowna w kwocie 
10.154,88 zł jaką został obciążony 
wykonawca za nieterminowe 
wykonanie zlecenia, stanowiąca 
przychód Ośrodka) 

3 

Środki na wydatki majątkowe 
pozyskane z NFOŚiGW na realizację 
zadania "Termomodernizacja oraz 
wymiana oświetlenia na  
energooszczędne w 4 obiektach 
kultury w Radomiu" 28 245,12 28 245,12 0,00% 

środki otrzymane z NFOŚ zgodnie z 
umową z 8.09.2014 r na realizację 
projektu "Termomodernizacja oraz 
wymiana oświetlenia na energooszczędne 
w 4 obiektach samorządowych instytucji 
kultury w Radomiu"  

Inwestycje Ośrodka w 2014 r. Ośrodek Kultury i Sztuki Resursa Obywatelska na 2014 r. poniosła 
koszty inwestycji w kwocie 38.400,00 zł. Koszty te związane są bezpośrednio  z termomodernizacją 
budynku Ośrodka, są to koszty dokumentacji projektowo-kosztorysowej. 
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Część opisowa do sprawozdania finansowego Ośrodka Kultury i Sztuki „Resursa 
Obywatelska”  w Radomiu  w 2014 roku. 

 
Głównym źródłem przychodów Resursy jest działalność statutowa oraz dotacja budżetowa. 

Przychody ze sprzedaży uznawane są w momencie wykonania usługi i wykazane w wartości netto, to 
jest bez uwzględnienia należnego podatku od towarów i usług. 
1. Dotacje stanowiły 83,00 % przychodów ogółem. 
W 2014 r. Resursa otrzymała z tego tytułu łącznie 1.127.605,95 zł; dotacja podmiotowa na działalność 
bieżącą w kwocie 1.041.429,00 zł oraz  pozostałe dotacje Gminy  dotacje celowe w kwocie 85.176,95 
zł. 
2. Przychody ze sprzedaży (usług kulturalnych i pozostałych) wyniosły  w 2014r. 164.397,89 zł. 
- przychody ze sprzedaży imprez kulturalnych wyniosły 2014 r.  67.606,37 zł, to jest 66,86% planu 
rocznego. 
- przychody ze sprzedaży pozostałych usług 2014 r. wyniosły  96.791,52 zł, to jest 79,90% planu 
rocznego. 
3. Pozostałe przychody operacyjne i finansowe wyniosły 2014 r. 66.512,18 zł, to jest 100% planu 
rocznego, w tym darowizny pieniężne stanowiły kwotę  45.930,00 zł. 

Ogółem przychód w 2014 roku wyniósł 1.358.516,02 zł i stanowił 95,93 % planu rocznego. 
Koszty w omawianym okresie wyniosły natomiast 1.413.209,54 zł i stanowiły  99,79 % planu 
rocznego. 
1.Amortyzacja naliczona jest zgodnie z planem amortyzacji na 2014 r. stanowiła kwotę  104.621,15 zł, 
co stanowi 99,64 % planu rocznego. 
2.Osobowy fundusz płac wykonany został w 100 % planu rocznego i wyniósł  749.398,66 zł. 
Na 2014 struktura organizacyjna OKiSz  „Resursa Obywatelska” zakłada 26 etatów . 

Stan zatrudnienia na 1.01.2014 wyniósł:-  25 osób to jest 22,00 etaty. 
Stan zatrudnienia na 31.12.2014 r. wyniósł: - 21 osób to jest 18,50 etatu. 

3.Ubezpieczenia społeczne z osobowego funduszu płac w 2014 r. od pracowników zatrudnionych na 
podstawie umowy o prace wyniosły 134.421,53 zł co stanowi 100 % rocznego planu. 
4.Inne świadczenia na rzecz pracowników z osobowego funduszu płac w 2014 r. wyniosły 27.591,27 zł  
i stanowiły 100% rocznego planu. 
5.Bezosobowy fundusz płac. Pozycja ta ujmuje między innymi wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło i 
umów zleceń zawieranych przy realizacji imprez organizowanych przez Ośrodek w roku 2014 wyniosła 
122.430,00 zł. 
6.Ubezpieczenia społeczne BFP, to koszty ubezpieczenia społecznego od umów zlecenie wypłaconych 
w 2014 r. które wynoszą  2.274,28 zł  i stanowią 100 % rocznego planu. 
7.Pozostałe koszty w 2014 r. wyniosły 272.472,65  zł i stanowiły 99,07 % rocznego planu. 
Wyjaśnienie wyniku finansowego 

Strata w 2014 wyniosła 54.693,52 zł.  Wynika ona z wysokich kosztów amortyzacji. 
Amortyzacja środków trwałych zakupionych z dotacji lub otrzymanych nieodpłatnie przed 2012 r. (czyli 
przed wejściem w życie ostatnich zmian w ustawie o działalności kulturalnej) nie jest równoważona 
przychodami, zatem  zdarzenie to ma negatywny wpływ na wynik finansowy. Amortyzacja majątku 
trwałego jest kosztem nakazanym przepisami na podstawie ustawy  o rachunkowości, co  powoduje 
stratę bilansową. Również ustawa o finansach publicznych nakazuje Ośrodkowi uwzględnienie 
amortyzacji w planie kosztów na dany rok. Fakt, iż jest to koszt, a nie wydatek, nie spowodował utraty 
płynności finansowej Ośrodka. Wynika   z tego, że pomimo straty bilansowej, Ośrodek gospodaruje się 
bardzo dobrze. Strata pokryta będzie z Funduszu Instytucji. 

Należności z tyt. usług na dzień 31.12.2014 r. występują w kwocie 246,00 zł. Natomiast na 
zobowiązania w kwocie 8.817,86 zł składają się otrzymane w styczniu 2015 roku a wystawione i 
dotyczące roku 2014 r. faktury za usługi głównie media. Kwota 519,33 zł wykazana jako zobowiązanie 
wymagalne dotyczy faktury która została wystawiona przez Gutek Film sp. z o.o. za kopię filmową. 
Faktura wystawiona 4.12.2014 r. z terminem płatności 7 dni wpłynęła do działu księgowości Ośrodka w 
dniu 16.01.2015 r., tego samego dnia po zatwierdzeniu kwota ta została zapłacona. Płynność Ośrodka 
jest zachowana. 

Wysokość środków pieniężnych pozostałych kasie i  na rachunku bankowym na koniec 2014r.  
wynosi zł. 77.242,36 zł. Wynika to z czynionych oszczędności aby można było realizować zadania 
bieżące oraz dokonywać ciągłych napraw i drobnych remontów. Środki te są zabezpieczone również na 
utrzymanie budynku Ośrodka podczas zbliżającego się remontu (termomodernizacji). 
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Sprawozdanie finansowe Radomskiej Orkiestry Kameralnej za 2014 rok 
  Lp wyszczególnienie plan 2014 po zmianach wykonanie za 2014 % wsk.wykonania 

I PRZYCHODY OGÓŁEM w tym:                   2 057 575,00               2 054 263,61    100% 
1. przychody ze sprzedaży:                      453 857,00                   450 544,93    99% 
1.1 biletów, płyt,płyt,                       154 831,00                   151 518,62    98% 
1.2 reklamy, sponsoring,                       184 500,00                   184 500,00    100% 
1.2 imprez zewnętrznych                            5 700,00                         5 700,00    100% 
1.4 współorganizacja kursów mistrzowskich                            5 800,00                         5 800,00    100% 

1.5 przychody z najmu Sali                       103 026,00                   103 026,31    100% 
2. pozostałe przychody:                         71 118,00                      71 118,68    100% 
2.1 otrzymane darowizny, sponsoring, zwrot za mieszkanie,odszkodowania                         27 383,00                      27 383,17    100% 
2.2 opłaty wpisowe na konkurs                         23 569,00                      23 569,05    100% 
2.3 dopisane odsetki do rachunków bankowych                                931,00                            931,07    100% 
2.4 refundacja kosztów wyposażenia stanowiska od PFRON                            7 235,00                         7 235,39    100% 
2.5 środki od ZAiKS na dofinansowanie Konkursu Arboretum                            5 000,00                         5 000,00    100% 
2.6 środki od Classic Concerts Trust na dofinans.Koncertów Edukacyjnych                            7 000,00                         7 000,00    100% 
3. dotacje ogółem w tym:                   1 532 600,00               1 532 600,00    100% 
3.1 dotacja podmiotowa z budżetu Gminy na dział. bieżącą                   1 415 600,00                1 415 600,00    100% 
3.2 dotacja celowa na remonty                                           -                                         -        
3.3 pozostałe dotacje celowe                       117 000,00                   117 000,00    100% 
3.3.1 od G.M.Radom na koncert ROK: Międzynarodowy Konkurs Arboretum                         30 000,00                      30 000,00    100% 
3.3.2 od G.M.Radom na koncert ROK: Święto Niepodległości                            7 000,00                         7 000,00    100% 
3.3.3 od G.M.Radom na koncert ROK: w ramach Festiwalu Wielkanocnego                         60 000,00                      60 000,00    100% 
3.3.4 od G.M.Radom na koncert ROK: Oratorium o Miłosierdziu                         10 000,00                      10 000,00    100% 
3.3.5 od G.M.Radom na koncert ROK: Koncert Gwiazdkowy                         10 000,00                      10 000,00    100% 
II  KOSZTY OGÓŁEM w tym:                   2 057 575,00               2 057 575,35    100% 
1. wynagrodzenia osobowy fundusz płac                   1 015 638,00                1 015 638,20    100% 
2. ubezpieczenia społeczne osobowy fundusz płac                       200 078,00                   200 078,34    100% 
3. inne świadczenia osobowy fundusz płac                         29 536,00                      29 536,11    100% 
4. wynagrodzenia bezosobowy fundusz płac                       236 834,00                   236 834,00    100% 
5. ubezpieczenia społeczne bezosobowy fundusz płac                            2 317,00                         2 316,68    100% 
6. amortyzacja/wyposażenie                         27 931,00                      27 931,20    100% 
7. pozostałe koszty                       545 241,00                   545 240,82    100% 
III WYNIK DZIAŁALNOŚCI                                           -      -                   3 311,74      

  ZYSK                                           -          
  STRATA                                           -                           3 311,74      

Obowiązkowe dodatkowe informacja: 
   1. Wysokość środków pieniężnych z poprzednich okresów rozliczeniowych na początek danego tj. 01.01.2014r. kwota ogółem 49.588,68zł ( w tym kasa+bank+inne rachunki 

bieżace kwota 49.144,49 rachunek ZFŚS kwota 444,19zł) 
2. Wysokość środków pieniężnych na koniec danego roku tj.31.12.2014r kwota ogółem 37.718,21zł (w tym kasa+bank+inne rachunki bieżące  kwota 37.396,16zł, rachunek ZFŚS 
kwota 322,05zł) 
3. W roku 2014 nie było wydatków majątkowych 

   4. Stan należności na początek okresu rozliczeniowego tj. 01.01.2014 kwota 9.961,29zł w tym wymagalne 0zł 
 5. Stan należności na koniec okresu rozliczeniowego tj. 31.12.2014 kwota 27.733,00zł w tym wymagalne 0zł 
 6. Stan zobowiązań na początek okresu rozliczeniowego tj. 01.01.2014 kwota 73.482,23zł w tym wymagalne 0zł 
 7. Stan zobowiązań na koniec okresu rozliczeniowego tj.31.12.2014 kwota 62.475,87zł w tym wymagalne 0zł 
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Wskaźnik wykonania kosztów w układzie rodzajowym w 2014 roku wynosi 100%. W 
pozycji wynagrodzenia osobowego funduszu płac, wykazane zostały pobory z umów o pracę 
na łączną kwotę 1.015.638,20 zł. Obejmują one koszty wynagrodzeń zasadniczych, dodatków 
funkcyjnych, stażowych oraz wynagrodzeń ponadnormatywnych. Koszty w pozycji 
ubezpieczenia społeczne – osobowego funduszu płac w kwocie 200.078,34 zł obejmują 
składki ubezpieczenia społecznego oraz FP i FGŚP płacone przez pracodawcę. Pozycja inne 
świadczenia – osobowy fundusz płac w kwocie 29.536,11 zł obejmuje odpis podstawowy na 
ZFŚS oraz świadczenia BHP, koszty medyczne i szkoleń. Pozycja wynagrodzenia 
bezosobowego funduszu płac wykazana w kwocie 236.834 zł zawiera honoraria z tytułu 
podpisanych umów o dzieło z zaproszonymi solistami, dyrygentami oraz doangażowanymi 
muzykami, koszty obsługi strażaka, doangażowanej sprzątaczki ( z uwagi na długotrwałą 
chorobę pracownika) oraz informatyka. Ubezpieczenia społeczne bezosobowego funduszu 
płac obejmują składki ubezpieczenia społecznego oraz FP i FGŚP płacone przez pracodawcę od 
umów o dzieło i zlecenia zawierane z własnymi pracownikami ROK. Pozycja amortyzacja w 
wykazana w kwocie 27.931,20 zł zawiera miesięczne odpisy amortyzacyjne od środków 
trwałych amortyzowanych w całym okresie użytkowania. Pozycja pozostałe koszty w kwocie 
545.240,82 zł obejmuje koszty związane z działalnością bieżącą w szczególności koszty 
energii elektrycznej, CO, czynsze, telefony, naprawa i zakup akcesoriów do instrumentów, 
koszty nagrania płyty, zwrot kosztów podróży zaproszonych solistów, dyrygentów, koszty 
biurowe, dekoracje, kwiaty, koszty projektów i druk plakatów i plakatowania, składki 
członkowskie, koszty hoteli i mieszkań służbowych, podatek od nieruchomości, wpłaty na 
PFRON. 

Przychody ogółem zostały wykonane w 100%. Zaplanowana i otrzymana dotacja na 
działalność bieżącą od Gminy Miasta Radom została wykonana w 100%. Dotacje celowe 
otrzymane od Gminy Miasta Radom zostały wykonane w 100% . Również przychody 
pozostałe, a szczególności otrzymane darowizny, sponsoring, zwrot kosztów za mieszkania 
służbowe, opłaty wpisowe na konkurs i dopisane odsetki do rachunków bankowych oraz 
refundacja kosztów z PFRON, zostały wykonane w całości, tak jak zaplanowano. Przychody ze 
sprzedaży wykonane były w 99%. Przychody ze sprzedaży biletów, płyt wykonane zostały w 
98%.Spowodowane było to sytuacją ekonomiczną w kraju. Przychody z najmu Sali, sprzedaży 
imprez na zewnątrz, reklamy i sponsoring, współorganizacja kursów mistrzowskich zostały 
wykonane w 100%. 

Wynikła strata w kwocie 3.311,74 zł jest wynikiem zaksięgowania amortyzacji 
środków trwałych która jest kosztem a nie jest wydatkiem. Amortyzacja od środków trwałych 
metodą liniową rozłożona jest w czasie i zwiększa koszty roku bieżącego, przy braku wypływu 
środków pieniężnych. W 2014 roku jest to kwota 27.931,20 zł. 

Wysokość środków pieniężnych z poprzednich okresów rozliczeniowych na początek 
danego roku wynosi 49.144,49 zł, zaś na koniec danego roku wynosi 37.396,16 zł. 

Wysokość środków pieniężnych ZFŚS z poprzednich okresów rozliczeniowych na 
początek danego roku wynosi 444,19 zł zaś na koniec danego roku wynosi 322,05 zł. 

Stan należności na początek okresu rozliczeniowego wynosił 9.961,29 zł w tym 
wymagalne 0 zł., zaś na koniec roku wynosił 27.733 zł w tym wymagalne 0 zł. 

Stan zobowiązań na początek okresu rozliczeniowego wynosił 73.482,23 zł w tym 
wymagalne 0 zł., zaś na koniec roku wynosił 62.475,87 zł w tym wymagalne 0 zł. 
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Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Teatru Powszechnego im. Jana Kochanowskiego w Radomiu za 2014 r.  

L.p. Wyszczególnienie 
Plan po zmianach 

na 2014 rok 
Wykonanie planu 

za 2014 rok 
Wskaźnik (kol 
4/kol 3) w % 

1 2 3 4 5 
I. Przychody ogółem, w tym: 6 983 000,00 6 988 159,57 100,07 
1 Przychody ze sprzedaży 1 888 900,00 1 894 264,48 100,28 
2 Pozostałe przychody 191 000,00 191 119,00 100,06 
3 Dotacje ogółem, w tym: 4 903 100,00 4 902 776,09 99,99 

3.1 Dotacja podmiotowaz budżetu Gminy na działalność bieżącą 4 571 800,00 4 571 800,00 100,00 

3.2 
Dotacja celowa Gminy Miasta Radomia na dofinansowanie 
zadania pn. " XI Międzynarodowy festiwal Gombrowiczowski" 200 000,00 200 000,00 100,00 

3.3 Dotacja celowa Gminy Miasta Radomia na zakup wyposażenia sceny 
Kotłownia 6 300,00 6 300,00 100,00 

3.4 
Dotacja celowa Gminy Miasta Radomia na realizację zadania: Nie 
zapomnisz nigdy- spotkanie z Jerzym Połomskim 25 000,00 24 676,09 98,70 

3.5 
Dotacja celowa MKiDN na dofinansowanie zadania pn. " XI 
Międzynarodowy festiwal Gombrowiczowski" 100 000,00 100 000,00 100,00 

II. Koszty ogółem, w tym: 7 643 000,00 7 423 201,41 97,12 
1 Wynagrodzenia osobowy fundusz płac 3 150 000,00 3 046 418,15 96,71 
2. ubezpieczenia społeczne osobowy fundusz płac 584 000,00 567 160,55 97,12 
3. inne świadczenia osobowy fundusz płac 111 000,00 107 669,54 97,00 

4. Wynagrodzenia bezosobowy fundusz płac 920 000,00 914 159,13 99,37 
3 Ubezpieczenia społeczne - bezosobowy fundusz płac 25 000,00 22 500,67 90,00 

4 Amortyzacja 667 000,00 666 111,77 99,87 

5 Pozostałe koszty 2 186 000,00 2 099 181,60 96,03 
III. Wynik z działalności  ( I – II ) -660 000,00 -435 041,84 65,92 

  

I. Środki na wydatki majątkowe: 148 700,00 136 619,61 91,88 

1. 
Dotacja celowa Gminy Miasta Radomia na zakup wyposażenia 
sceny Kotłownia 18 700,00 18 700,00 100,00 

2. Dotacja celowa MKiDN na zakup wyposażenia sceny Kotłownia 100 000,00 100 000,00 100,00 

3. Zakup środków trwałych ze środków własnych 30 000,00 17 919,61 59,73 
II. Wydatki majątkowe: 148 700,00 36 619,61 24,63 

1. 
Dotacja celowa Gminy Miasta Radomia na zakup wyposażenia sceny 
Kotłownia 18 700,00 18 700,00 100,00 

2. Dotacja celowa MKiDN na zakup wyposażenia sceny Kotłownia 100 000,00 100 000,00 100,00 

3. Zakup środków trwałych ze środków własnych 30 000,00 17 919,61 59,73 

    

 
1.Stan środków pieniężnych : 

   

 
na początek  2014 r.  88 933,16 

  

 
na koniec 2014 r. 35 661,56 

  

 
2.Stan zobowiązań  

   

 
na początek 2014 r. zgodnie z bilansem, w tym: 318 277,96 

  

 
wymagalne 0,00 

  

 
na koniec 2014 r., w tym:  225 100,27 

  

 
wymagalne 0,00 

  

 
3. Stan należności : 

   

 
na początek 2014 r.zgodnie z bilansem, w tym: 113 329,42 

  

 
wymagalne 0,00 

  

 
na koniec 2014 r., w tym:  91 745,50 

  

 
wymagalne 0,00 
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Przychody ogółem Teatru Powszechnego im. Jana Kochanowskiego w Radomiu w 

2014 roku wyniosły 6 988 159,57 zł, w tym przychody ze sprzedaży biletów 1 593 424,86 zł. 
Teatr w 2014 roku otrzymał dotacje  podmiotową  na działalność bieżącą w wysokości 

4 571 800,00 zł. Ogółem koszty w 2014 roku wyniosły 7 423 201,41 zł.  
W dniach 18-25 października 2014 roku Teatr Powszechny zorganizował XI edycję 

Międzynarodowego Festiwalu Gombrowiczowskiego - jednej z najważniejszych artystycznych 
wizytówek Teatru Powszechnego i Miasta Radomia.  
Zakupy inwestycyjne w 2014 roku. 

W 2014 roku Teatr w ramach otrzymanej dotacji celowej ze środków Ministra Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego 100 000 zł  i ze środków  Gminy Miasta Radomia 18 700 zł  na 
zadanie Wyposażenie sceny Kotłownia zakupił i zamontował następujące urządzenia i 
sprzęty: 
1. Urządzenia oświetleniowe: 
- reflektor typu głowa Robin Led Wash – 4 szt. 
- reflektor typu głowa Robin Pointe – 4 szt. 
- reflektor typu profil wraz z osprzętem – 4 szt. 
- reflektor typu PAR – 30 szt. 
2. Przenośne komputery do obsługi oświetlenia wraz z oprogramowaniem – 2 zestawy 
3. Odtwarzacze CD – 2 szt. 
4. Zakup i montaż foteli teatralnych 1 zestaw 
5. Zakup i montaż otuliny wygłuszająco-izolacyjnej 
6. Zakup i montaż wykładziny podłogowej. 
Dzięki realizacji zadania wyposażona została czwarta scena radomskiego teatru – scena 
Kotłownia. 
Doposażenie nowej sceny w niezbędny sprzęt poprawiło jej funkcjonalność, zapewnia jej 
właściwe warunki codziennego stabilnego funkcjonowania, ale także stwarza możliwości jej 
dalszego dynamicznego rozwoju. 
Wydatki inwestycyjne w 2014 roku wyniosły 136 619,61 zł  
Wynik finansowy w 2014 roku wyniósł – 435 041,84 zł.  Wysokość straty jest w korelacji z 
wartością amortyzacji, która wynosi 666 111,77 zł. Teatr w ramach posiadanych środków 
prowadzi zrównoważoną i racjonalną działalność. Terminowo reguluje zobowiązania.  
Teatr planuje pokrycie straty za 2014 rok Funduszem Instytucji. 
 
 
 
 
 
 
 


