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Sprawozdanie finansowe Miejskiego Ośrodka Kultury „Amfiteatr” 

Lp. Wyszczególnienie Plan po zmianach na 2015r. Wykonanie za 2015r. 

I.    Przychody ogółem,  w tym:     2 319 487,00      2 319 487,00    

1. 
przychody ze sprzedaży - bilety 
wstępu            11 482,00              11 482,00    

2. 
pozostałe przychody- reklama, 
wynajęcie sali wpł.za zajęcia itp..          298 596,00           298 596,00    

3. dotacje ogółem, w tym:     2 009 409,00      2 009 409,00    

3.1 
dotacja podmiotowa z budżetu 
Gminy na działalność bieżącą 1 634 306,00 1 634 306,00 

3.2 
dotacja celowa na Dni Radomia i 
Spotkajmy się na Żeromskiego  318 103,00 318 103,00 

3.3 
dotacja celowa na koncert Moniki 
Brodki  25 000,00 25 000,00 

3.4 dotacja celowa  WOŚP 10 000,00 10 000,00 

3.5 dotacja celowa  z MKiDN 22 000,00 22 000,00 

II.    Koszty ogółem, w tym:     2 257 066,00      2 257 066,00    

1. 
wynagrodzenia osobowy fundusz 
płac       1 021 553,00        1 021 553,00    

2. 
ubezpieczenia społeczne 
osobowy fundusz płac          187 946,00           187 946,00    

3. 
inne świadczenia dla 
pracowników              1 989,00                1 989,00    

4. 
wynagrodzenia bezosobowy 
fundusz płac          169 408,00           169 408,00    

5. 
ubezpieczenia społeczne 
bezosobowy fundusz płac              1 244,00                1 244,00    

6. amortyzacja            89 279,00              89 279,00    

7. 

pozostałe koszty w tym: media, 
koszty organizacji imprez, usługi 
obce, zużycie materiałów itp.          785 647,00           785 647,00    

III. wynik z działalności   (I-II)           62 421,00            62 421,00    
  zysk           62 421,00            62 421,00    

  strata - - 

INFORMACJA DODATKOWA 

  Wyszczególnienie  Stan na początek 2015r   Stan na koniec 2015r  

1  stan należności ogółem w tym:   3.252,03 na początek 2015r   „0" na koniec 2015r  
  wymagalne  „0” na początek 2015r   „0” na koniec 2015r  

2 stan zobowiązań ogółem, w tym:  352.253,96 na początek 2015r  
na koniec 2015r 

46.343,69 

  wymagalne  „0” na początek 2015r   „0” na koniec 2015r  

3 stan środków pieniężnych 
 420.786,66 na początek 

2015r  
na koniec 2015r -  

117.903,54  
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Środki na wydatki majątkowe  w 2015r. 

L. p Wyszczególnienie  Plan po zmianach na 2015 r   Wykonanie za 2015 r   

      
I 

Środki na wydatki majątkowe 
ogółem w tym:       1 231 889,00          1 231 889,00    

1 

dotacja celowa z Budżetu Gminy 
na rozbiórkę części estakady, 

remont łazienek          255 000,00             255 000,00    

2 

dotacja celowa z Budżetu Gminy 
na wykonanie robót 

budowlanych, malowanie, remont 
placu pod estakadą            67 650,00               67 650,00    

3 

dotacja celowa z Budżetu Gminy 
na wykonanie przebudowy ciągu 

komunikacyjnego            55 000,00               55 000,00    

4 

dotacja z NFOŚiGW  na zadania 
inwestycyjne pn 

"Termomodernizacja oraz 
wymiana oświetlenia na 

energooszczędne w 4 obiektach 
samorządowych instytucji kultury 

w Radomiu"               854.239,00           854 239,00    

Wydatki majątkowe - wykonanie  w 2015r. 

Lp. Wyszczególnienie Plan po zmianach na 2015 r Wykonanie za 2015r 

1 2 4 4 

II Wydatki ogółem, w tym: 1 231 889,00 1 231 889,00 

1 
Wydatki majątkowe na remont 
estakady, oraz łazienek 255 000,00 255 000,00 

2 

Wydatki majątkowe na 
wykonanie robót budowlanych, 
malowanie, remont placu pod 
estakadą 67 650,00 67 650,00 

3 

Wydatki majątkowe na 
wykonanie przebudowy ciągu 
komunikacyjnego 55 000,00 55 000,00 

4 

wydatki na zadania inwestycyjne 
pn "Termomodernizacja oraz 
wymiana oświetlenia na 
energooszczędne w 4 obiektach 
samorządowych instytucji kultury 
w Radomiu" 854 239,00 854 239,00 
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Informacja opisowa dotycząca wykonania przychodów i kosztów za 2015r. 

Plan przychodów po zmianach na 2015r stanowi kwotę ogółem 2.319.487,00 zł. Został 

wykonany na poziomie planowanej kwoty co stanowi 100% planu. Kwota przychodu ogółem zawiera 

oprócz kwoty dotacji podmiotowej w wysokości 1.634.306,00, również dotacje celowe w wysokości  

375.103,00 oraz kwotę wypracowanych dochodów własnych w wysokości 310.078,00 zł. W kwocie 

dotacji celowych jest kwota 22.000,00 którą otrzymaliśmy z MKiDN na zakup wyposażenia dla Klubu 

Osób Niepełnosprawnych działającego w jednym z naszych obiektów przy ul. Śniadeckich 2  - „Scena 

Obozisko”. 

Szczegółowe wykonanie wg źródeł przychodów przedstawia załącznik nr 2 do sprawozdania 

za 2015r. Wypracowane dochody własne za 2015r stanowią kwotę  310.078,00 Jest to kwota wyższa 

niż zakładano wypracowanie w pierwotnie sporządzonym planie finansowym. 

Wykonanie kosztów ogółem MOK „ Amfiteatr” w Radomiu za  2015r wyniosło 2.257.066,00  co 

stanowi 100% w stosunku do planu po zmianach. Wykonanie kosztów w układzie rodzajowym 

przedstawia załącznik nr.1 do sprawozdania za 2015r. Wydatki majątkowe w wysokości 854.239,00 

zostały poniesione na realizację projektu dofinansowania z NFOŚiGW pn. Termomodernizacja oraz 

wymiana oświetlenia na energooszczędne w 4 obiektach samorządowych instytucji kultury w 

Radomiu” oraz na wykonanie niezbędnych dodatkowych prac poprawiających estetykę i 

zabezpieczając w ten sposób funkcjonalność budynków. 

Wynik finansowy z działalności MOK „ Amfiteatr” w Radomiu za 2015r stanowi dodatnią 

wartość i wynosi  62.421,00. 

Należności instytucji na dzień 31.12.2015r nie występują, natomiast na zobowiązania w 

kwocie 46.343,69 składają się zaksięgowane w grudniu 2015r faktury za media, oraz otrzymane 

kwoty gwarancji należytego wykonania robót zgodnie z zawartymi umowami. Faktury wpłynęły w 

miesiącu styczniu 2016r ze wskazaniem styczniowego  terminu płatności. Są to faktury za: centralne 

ogrzewanie, wywóz śmieci, Zaiks oraz faktury za drobne zakupy dokonane w miesiącu grudniu 2015r. 

Wysokość środków pieniężnych pozostałych na rachunku bankowym na koniec 2015r wynosi 

zł. 117.903,54 Na powyższą kwotę składa się kwota na bieżące wydatki, oraz kwota na wydatki z 

ZFŚS w wysokości 7.757,17. Kwota środków pozostała na rachunku bankowym wynika z ciągle 

czynionych oszczędności aby można było realizować zadania bieżące oraz dokonywać ciągłych 

napraw i drobnych modernizacji w obiektach przy ul. Parkowej 1, Śniadeckich , 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 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 Dom Kultury BORKI za 2015 rok 

Lp. Wyszczególnienie 
Plan po zmianach  

na 2015r. 
Wykonanie za                   

2015 r. 
Wsk. wyk. 

w % 

I.    Przychody ogółem,  w tym:     543 402,00        543 269,57    100 

1 przychody ze sprzedaży          14 300,00             14 262,52    100 

2 pozostałe przychody          23 602,00             23 507,05    100 

3. dotacje ogółem, w tym:     505 500,00        505 500,00    
 

3.1 
dotacja podmiotowa z budżetu Gminy na 
działalność bieżącą 

       474 000,00           474 000,00    100 

3.2 pozostałe dotacje, w tym:          30 000,00             30 000,00    100 

3.2.1 Święto Chleba          20 000,00             20 000,00    100 

3.2.2 
Międzynarodowy Turniej Tańca Formacji 
Tanecznych Open Radom 2016 

         10 000,00             10 000,00    100 

3.3 dotacje celowe, w tym:            1 500,00               1 500,00    100 

3.3.1 
dotacja z Wydziału Zdrowia - 
"Gimnastyka dla dorosłych" 

           1 500,00               1 500,00    100 

II.    Koszty ogółem, w tym:     558 640,00        558 449,74    100 

1. wynagrodzenia osobowy fundusz płac        299 640,00           299 634,22    100 

2. 
ubezpieczenia społeczne osobowy 
fundusz płac 

         55 370,00             55 368,68    100 

3. inne świadczenia dla pracowników          11 130,00             11 125,51    100 

4 
wynagrodzenia bezosobowy fundusz 
płac 

- - - 

5 
ubezpieczenia społeczne bezosobowy 
fundusz płac 

- - - 

6 amortyzacja - - - 

7 pozostałe koszty w tym:         192 500,00           192 321,33    100 

7.1 materiały i energia          46 350,00             46 331,19    100 

7.2 usługi obce          31 450,00             31 438,23    100 

7.3 podatki i czynsze          17 400,00             17 338,12    100 

7.4 koszty działalności statutowej          97 300,00             97 213,79    100 

III. wynik z działalności   (I-II)     
 

1 zysk     
 

2 strata          15 238,00             15 180,17    100 

INFORMCACJA DODATKOWA 

Lp. Wyszczególnienie Stan na początek 
2015 roku 

 Stan na koniec 2015 roku  

1  stan należności ogółem w tym:             1 375,00                                       307,50    

  wymagalne   - 

2 stan zobowiązań ogółem, w tym:          11 482,25                                 20 037,54    

  wymagalne   - 

3 stan środków pieniężnych          11 469,38                                    2 879,93    
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ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE W 2015 roku 

Lp Wyszczególnienie 
 Plan po zmianach 

na 2015 r  
 Wykonanie za 

2015 r   
Wsk. wyk. 

w % 

1 Zakup i instalacja klimatyzatorów        12 000,00           12 000,00     100,00     

 
Część opisowa do sprawozdania z wykonania przychodów i kosztów za 2015r. 

 
W 2015r. Dom Kultury „Borki” przychody wynosiły 543.269,57 zł., z czego dotacja podmiotowa z 
budżetu Gminy miasta Radomia wynosiła 474.000 zł., pozostałe dotacje 30.000zł.,dotacje 
celowa 1.500 zł. natomiast koszty wynosiły  558.449,74. 
Przychody i koszty wykonano w 100%. 
 

I. Przychody: 

Przychody ogółem plan 543.402, wykonanie  543.269,57 
- przychody własne plan 37.902, wykonanie  37.769,57 
w tym: 
- działalność statutowa plan 16.700, wykonanie 16.656 
- wynajem pomieszczeń plan 14.300, wykonanie 14.262,52 
- przychody od sponsorów plan 6.900, wykonanie 6.850 
- pozostałe przychody  plan 2, wykonanie  1,05 
 
Dotacja budżetowa  plan 505.500, wykonanie 505.500 
w tym: dotacja na bieżącą działalność plan 474.000, wykonanie 474.000 
- pozostałe dotacje 30.000, wykonanie 30.000 
- dotacja celowa plan 1.500, wykonanie 1.500 
 

II. Koszty: 

Koszty ogółem plan 558.640, wykonanie 558.449,74 
- wynagrodzenia plan 299.640, wykonanie 299.634,22 
- ubezpieczenia społeczne plan 55.370, wykonanie 55.368,68 
- inne świadczenia na rzecz pracowników plan 11.130, wykonanie 11.125,51 
- materiały i energia plan 46.350, wykonanie 46.331,19 
- usługi obce plan 31.450, wykonanie 31.438,23 
- pozostałe koszty plan 114.700, wykonanie 114.551,91 
w tym: 
- podatki i czynsze plan 17.400, wykonanie 17.338,12 
- koszty z tytułu działalności statutowej plan 97.300, wykonanie 97.213,79 
 

III. Wynik finansowy za 2015r. strata i wynosi 15.180,17 
 

Strata na działalności operacyjnej w kwocie 15.180,17zł. jest spowodowana wyższymi kosztami niż 
przychodami w 2015r. Strata ta została  pokryta ze środków z pozostałych okresów rozliczeniowych. 
Pokrycie straty nie spowodowało zaciągnięcia zobowiązań, ani kredytów  i nie miało wpływu na 
płynność finansową Domu Kultury „Borki”. 
Stan należności na początek 2015r. – 500, stan na koniec 2015r. – 307,50-za wynajem pomieszczeń. 
Stan zobowiązań na początek 2015r. – 17.500, na koniec 2015r. – 20.037,54: w tym: Urząd Skarbowy 
-podatek od wynagrodzeń 3.091, podatek VAT-7  112, składki ZUS  16.030,38 za energię elektryczną 
384,08 za wodę 162,82 za rozmowy telefoniczne 257,26. 
Stan środków pieniężnych na początek 2015r. 9.215,22 , na koniec 2015r. 2.879,93 w tym: bank 
1.879,93, kasa 1000. 
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Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Teatru Powszechnego im. Jana  
Kochanowskiego w Radomiu za 2015 rok 

 
 

Lp. Wyszczególnienie 
Plan po 

zmianach  na 
2015r. 

Wykonanie za 
2015 r. 

Wsk. wyk. w % 

 I.    Przychody ogółem,  w tym: 6 993 000,00 6 798 973,03 97,23 
 1 Przychody ze sprzedaży  2 048 000,00 1 886 714,54 92,12 
 2 pozostałe przychody 315 000,00 282 258,49 89,61 
 3. dotacje ogółem, w tym: 4 630 000,00 4 630 000,00 100,00 
 

3.1 
dotacja podmiotowa na działalność 
bieżącą 

4 630 000,00 4 630 000,00 100,00 

 II.    Koszty ogółem, w tym: 7 658 000,00 7 461 431,92 97,43 
 

1. 
wynagrodzenia osobowy fundusz 
płac 

3 250 000,00 3 168 784,70 97,50 

 
2. 

ubezpieczenia społeczne osobowy 
fundusz płac 

590 000,00 589 640,57 99,94 

 3. inne świadczenia dla pracowników 118 000,00 111 533,76 94,52 
 

4 
wynagrodzenia bezosobowy 
fundusz płac 

1 200 000,00 1 186 615,19 98,88 

 
5 

ubezpieczenia społeczne 
bezosobowy fundusz płac 

12 000,00 8 356,45 69,64 

 6 amortyzacja 680 000,00 678 023,59 99,71 
 

7 

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

1 808 000,00 1 718 477,66 95,05 

 III. wynik z działalności   (I-II) -665 000,00 -662 458,89   
 1 zysk 0,00 0,00   
 2 strata -665 000,00 -662 458,89   
  

INFORMCACJA DODATKOWA 
 

 

Lp. Wyszczególnienie 

Stan na początek roku  Stan na koniec roku  

Plan  po 
zmianach na 

2015 wg 
bilansu 

Wykonanie 
za 2015 rok 

według 
bilansu 

Plan po 
zmianach na 

2015r. 

 
Wykonanie 
za 2015 rok 

według 
bilansu 

1  stan należności ogółem w tym:  91 745,50 91 745,50 109 000,00 109 280,21 
  wymagalne     8 277,97   

2 stan zobowiązań ogółem, w tym: 225 100,27 225 100,27 550 000,00 549 007,20 

  wymagalne - -     
3 stan środków pieniężnych 35 661,56 35 661,56 20 506,74 20 506,74 
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ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE  
 

L p Wyszczególnienie 
 Plan po 

zmianach na 
2015 r  

 Wykonanie za 
2015 rok  

Wsk. 
wyk. w 

% 
 

1 

Dotacje celowe na doposażenie 
dużej sceny Teatru Powszechnego 
im. J. Kochanowskiego w Radomiu 
wraz z modernizacją widowni, w 
tym: 

 469 560,17     469 560,17      100,00    

 
   Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego 
    300 000,00        300 000,00      100,00    

   Gmina Miasta Radomia     120 000,00        120 000,00      100,00    
   środki własne       49 560,17          49 560,17      100,00    
 

2. 
Dotacja celowa z budżetu Gminy 
Miasta Radomia na zadanie pod 
nazwą:   

    112 853,56        112 853,56      100,00    

 

  

 Zadanie nr 1 "Dostosowanie do 
przepisów przeciwpożarowych 
budynku Teatru Powszechnego im. 
Jana Kochanowskiego w Radomiu" 
oraz Zadanie nr 2 "Opracowanie 
dokumentacji projektowo-
kosztorysowej dot. systemu 
klimatyzacji budynku Teatru 
Powszechnego im. J. 
Kochanowskiego  

      42 048,56          42 048,56      100,00    

 

  

 Zadanie nr 2 "Opracowanie 
dokumentacji projektowo-
kosztorysowej dot. systemu 
klimatyzacji budynku Teatru 
Powszechnego im. J. 
Kochanowskiego  

      70 805,00          70 805,00      100,00    

 
3. 

Zakup środków trwałych ze środków 
własnych 

    100 000,00          48 344,50         48,34    

 WYDATKI MAJĄTKOWE  
 

Lp Wyszczególnienie 
 Plan po 

zmianach na 
2015 r  

 Plan po 
zmianach na 

2015 r  

Wsk. 
wyk. w 

% 
 

1 

Doposażenie dużej sceny Teatru 
Powszechnego im. J. 
Kochanowskiego w Radomiu wraz z 
modernizacją widowni, z tego: 

 469 560,17     469 560,17      100,00    

 
   Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego 
    300 000,00        300 000,00      100,00    

   Gmina Miasta Radomia     120 000,00        120 000,00      100,00    
   środki własne       49 560,17          49 560,17      100,00    
 

2. 
Dotacja celowa z budżetu Gminy 
Miasta Radomia na zadanie pod 
nazwą:   

    112 853,56        112 853,56      100,00    
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 Zadanie nr 1 "Dostosowanie do 
przepisów przeciwpożarowych 
budynku Teatru Powszechnego im. 
Jana Kochanowskiego w Radomiu" 
oraz Zadanie nr 2 "Opracowanie 
dokumentacji projektowo-
kosztorysowej dot. systemu 
klimatyzacji budynku Teatru 
Powszechnego im. J. 
Kochanowskiego  

      42 048,56          42 048,56      100,00    

 

  

 Zadanie nr 2 "Opracowanie 
dokumentacji projektowo-
kosztorysowej dot. systemu 
klimatyzacji budynku Teatru 
Powszechnego im. J. 
Kochanowskiego  

      70 805,00          70 805,00      100,00    

 
3 

Zakup środków trwałych ze środków 
własnych 

    100 000,00          48 344,50         48,34    

 

 

 
 

 
 

 

 Część opisowa  do sprawozdania z wykonania planu finansowego Teatru Powszechnego im. 
Jana Kochanowskiego w Radomiu za 2015 rok 

 

Przychody Teatru ogółem wyniosły 6 798 973,03 zł. Teatr w 2015 roku otrzymał dotacje na 

działalność bieżącą w wysokości 4 630 000,00 zł. W pozycji „przychody ze sprzedaży biletów” wartość  

sprzedaży wyniosła 1 680 401,25 zł. 

W kolejnych latach wartość przychodów ze sprzedaży biletów kształtowała się następująco: 

2011 2012 2013 2014 2015 

1 331 324,04 1 556 242,56 1 561 707,16 1 593 424,86 1 680 401,25 

 

Ogółem koszty w 2015 roku wyniosły 7 461 431,92 zł co w stosunku do „planu po zmianach” 

stanowią 97,43 % zł. 

Koszty w układzie rodzajowym w dziale zużycie materiałów i energii  wyniosły 730 681,05 zł co 

stanowi 97,42% kosztów planowanych.  

Koszty w układzie rodzajowym — Usługi obce. Wysokość kosztów wyniosła 505 334,39 zł co stanowi 

95,35% kosztów planowanych.  

Wartość kosztów remontów wyniosła 37 952,75 zł. W ramach remontów bieżących budynku Teatr w 

2015 roku wykonał m.in. prace malarskie na widowni dużej sceny, mycie impregnacja boazerii 

drewnianej na dużej scenie.  

Koszty w układzie rodzajowym - Podatki i opłaty. Ogólna wartość kosztów wyniosła 410 876,94 zł co 

stanowi 93,38% kosztów planowanych. Największa wartość w tym dziale to tantiemy  autorskie 

liczone od wpływów wystawianych spektakli. W tej pozycji zawierają się także koszty  PFRON-u i  

podatku  od nieruchomości. 
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Koszty w układzie rodzajowym —  wynagrodzenia. Wartość kosztów wyniosła 4 355 399,89  zł co 

stanowi 97,87% kosztów planowanych. 

W tym wynagrodzenia osobowe wyniosły 3 168 784,70 zł – 97,50% planowanych. Koszty 

wynagrodzeń osobowych – dodatki za spektakle – są bardzo zależne od repertuaru bieżącego Teatru i 

ilości granych spektakli. 

Wysokość kosztów bezosobowych jest związana z ilością premier i granych spektakli są to głównie 

płace z tytułu produkcji i eksploatacji spektakli. Koszty te wyniosły  1 186 615,19 zł,  co stanowi 

98,88% planowanych. 

Koszty w układzie rodzajowym – Świadczenia na rzecz pracowników – wykonanie wyniosło 

709 530,78 zł co stanowi 98,55%. 

Koszty w układzie rodzajowym – Amortyzacja wykonanie wyniosło 678 023,59 zł, tj. 99,71% 

planowanych. Wysokość kwoty spowodowana jest zakupami inwestycyjnymi. 

Koszty w układzie rodzajowym – Pozostałe koszty wykonanie  wyniosło 68 193,97 zł, co stanowi 

88,56% planowanych kosztów. 

Zakupy inwestycyjne w 2015 roku 

Zrealizowano i rozliczono zadanie pod nazwą Doposażenie dużej sceny Teatru Powszechnego wraz z 

modernizacją widowni. Środki na realizację zadania Teatr pozyskał z Ministerstwa Kultury i 

Dziedzictwa Narodowego w kwocie 300 000 zł oraz  z Urzędu Miejskiego w Radomiu 120 000 zł.  

Zakres zadania obejmował: 

• zakup i montaż rampy oświetleniowej,  

• zakup i montaż nowej kurtyny z wymaganymi atestami dotyczącymi bezpieczeństwa ppoż.  

• zakup i montaż foteli teatralnych spełniających normy dotyczące ergonomii i bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego,  

• wymiana wykładziny podłogowej na spełniające normy dotyczące bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego.  

Przedmiotem zadania było doposażenie dużej sceny Teatru Powszechnego w Radomiu w sprzęt 

niezbędny do działalności artystycznej, a także modernizacja widowni, mająca na celu zapewnienie 

widzom podstawowego wymaganego przepisami bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 

W 2015 roku Teatr w ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu Gminy Miasta Radomia w kwocie 

137 231,56 zł (podatek VAT w wysokości 24 378,00 zł Teatr zwrócił na konto Gminy Miasta Radomia 

w dn.29.12.2015 r.) zrealizował zadanie pod nazwą: 

 Zadanie nr 1  „Dostosowanie do przepisów przeciwpożarowych budynku Teatru Powszechnego  im. 

Jana  Kochanowskiego w Radomiu” oraz  

Zadanie nr 2  „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot. systemu klimatyzacji budynku 

Teatru Powszechnego im. Jana Kochanowskiego.  
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Przedmiotem zadania było wykonanie prac dostosowujących  budynek Teatru do wymagań 

przeciwpożarowych. Celem zadania były: 

- dalsza  poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego  w związku z rozpoczętą modernizacją 

widowni  do obowiązujących norm przeciwpożarowych  a w efekcie poprawa  bezpieczeństwa widzów; 

- opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej wykonawczej dot. rozbudowy istniejącej 

instalacji wentylacji mechanicznej o funkcję schładzania powietrza. Wykonana  dokumentacja  

projektowo kosztorysowa będzie  podstawą  wykonania robót budowlanych w efekcie których nastąpi 

poprawa komfortu widzów.  

W ramach projektu zrealizowano następujące działania: 

1) zadanie 1: wymieniono  następujące elementy na nowe, spełniające normy dotyczące 

bezpieczeństwa przeciwpożarowego:  

- dwoje drzwi wejściowych na widownię Dużej Sceny Teatru,  

- dwoje drzwi ewakuacyjnych  wyprowadzających  na ulicę Kelles Krauza, 

- drzwi wejściowe na widownię Sceny Kameralnej  , 

- drzwi  prowadzące na galerię Dużej Sceny  , 

- drzwi oddzielające hol dla widowni na pierwszym piętrze oraz drzwi na parterze 

2) zadanie 2 : opracowano dokumentacje projektowo kosztorysową  wykonawczą  

Wymiana  drzwi na przeciwpożarowe znacznie podniosła poziom bezpieczeństwa przebywających w 

teatrze widzów.  Dokumentacja projektowo – kosztorysowa rozbudowy wentylacji stanowić będzie 

podstawę dalszych działań zmierzających do realizacji prac budowlanych w zakresie rozbudowy 

wentylacji a w efekcie poprawy komfortu widzów. 

Wyjaśnienie wyniku finansowego za 2015 rok. 

Wynik finansowy w 2015 roku wyniósł – 662 458,89 zł.  Wysokość straty jest w korelacji z wartością 

amortyzacji, która wynosi 678 023,59 zł. Teatr w ramach posiadanych środków prowadzi 

zrównoważoną i racjonalną działalność. Teatr planuje pokrycie straty za 2015 rok Funduszem 

Instytucji. 

Zatrudnienie na 01 stycznia 2015 wyniosło w osobach 81, w etatach 81; na dzień 31.12.2015 w 

osobach 81, w etatach 81. 

 

Sprawozdanie finansowe "Łaźnia" Radomski Klub Środowisk Twórczych i Galeria  

 za 2015 rok 

Lp. Wyszczególnienie 
Plan po 

zmianach  na 
2015r. 

Wykonanie za                   
2015 r. 

Wsk. wyk. w % 

I. Przychody ogółem,  w tym: 1 480 177,00 1 480 150,41 100,0 
1. przychody ze sprzedaży usług     111 849,00 111 771,28 99,9 
2. pozostałe przychody 24 200,00 24 253,28 100,2 
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3. dotacje ogółem, w tym: 1 344 128,00 1 344 125,85 100,0 

3.1 
dotacja podmiotowa na działalność 
bieżącą                       

1 127 500,00 1 127 500,00 100,0 

3.2 
dotacja podmiotowa na remonty 
bieżące                      

28 000,00 28 000,00 100,0 

3.3 dotacja celowa 188 628,00 188 625,85 100,0 
II. Koszty ogółem, w tym: 1 500 637,00 1 500 610,91 100,0 

1. 
wynagrodzenia osobowy fundusz 
płac 

630 851,00 630 843,29 100,0 

2. 
ubezpieczenia społeczne osobowy 
fundusz płac 

121 176,00 121 175,19 100,0 

3. inne świadczenia dla pracowników 19 017,00 19 014,48 100,0 

4 
wynagrodzenia bezosobowy fundusz 
płac 

180 745,00 180 743,64 100,0 

5 
ubezpieczenia społeczne 
bezosobowy fundusz płac 

83,00 82,10 98,9 

6 amortyzacja 24 987,00 24 986,02 100,0 

7 

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

523 778,00 523 766,19 100,0 

III. wynik z działalności   (I-II) -20 460,00 -20 460,50  - 
1 zysk 0,00 0,00  - 
2 strata -20 460,00 -20 460,50  - 

INFORMCACJA DODATKOWA 

Lp. Wyszczególnienie Stan na początek 
2015 roku 

 Stan na koniec 2015 r.  

1 stan należności ogółem w tym:  23 888,41 36 539,84 
  wymagalne 20 857,06 869,03 
2 stan zobowiązań ogółem, w tym: 0,00 21 179,65 
  wymagalne 0,00 0,00 
3 stan środków pieniężnych 31 066,11 9 953,47 

ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE W 2015 roku 

Lp. Wyszczególnienie 
 Plan po 

zmianach na 
2015 r.  

 Wykonanie za 
2015 r.   

Wsk. wyk. w % 

1   - - - 
2   - - - 

 Część opisowa  do sprawozdania z wykonania planu finansowego „Łaźnia” Radomski Klub 
Środowisk Twórczych i Galeria za 2015 r. 

 
„Łaźnia” Radomski Klub Środowisk Twórczych i Galeria prowadzi działalność na podstawie 

ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz statutu nadanego przez 

Organizatora oraz Ustawy o rachunkowości. 

„Łaźnia” – RKŚTiG na 31.12.2015 zatrudnia 16 osób w ramach 15 etatów,  w tym: 2 osoby na 

2 etatach w Amerykańskim Centrum Kultury i Informacji American Corner. 
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„Łaźnia” Radomski Klub Środowisk Twórczych i Galeria w 2015 roku uzyskała przychody w 

wysokości 1.480.150,41 zł, z czego 1.344.125,85 zł, czyli 90,8% ogółu przychodów stanowią dotacje 

z budżetu Gminy Miasta Radomia (dotacje podmiotowe: 1.155.500 zł, dotacje celowe: 188.625,85 zł), 

111.771,28 zł (7,6%) to przychody ze sprzedaży usług, 24.253,28 zł (1,6%) to przychody pozostałe tj. 

sponsoring, refundacja PFRON, przychody finansowe, pozostałe przychody operacyjne. Przychody 

zostały wykonane w stosunku do planu w 100,0%. 

Koszty zostały zrealizowane na poziomie 1.500.610,91 zł. Z tego kwota 1.155.500 zł to 

koszty pokryte ze środków pochodzących z dotacji podmiotowej, 188.625,85 ze środków 

otrzymanych w ramach dotacji celowej, 156.485,06 ze środków własnych. Procentowy podział 

ogólnej kwoty kosztów według źródła finansowania: dotacja podmiotowa 77,0%, dotacja celowa 

12,6%, środki własne 10,4%. 

W ramach wydatkowania środków dotacji celowej zorganizowano: Ogólnopolski Turniej 

Śpiewających Poezję, Festiwal Jazzowy, Radom Fashion Show’2015, Piknik Zdrowia, MaturaFest 

2015, Radomską Nagrodę Kulturalną, Kino Letnie, Gwiazdkę na Deptaku. Niewydatkowana kwota 

dotacji celowej w wysokości 2,15 zł została zwrócona na konto Gminy Miasta Radomia. 

Zaplanowane koszty wykonano w 100,0%. 

2015 rok zakończył się dla Łaźni ujemnym wynikiem finansowym w wysokości 20.460,50 zł. 

Strata nie spowodowała utraty płynności finansowej instytucji, gdyż została pokryta ze środków 

finansowych z dochodów własnych pozostałych w dyspozycji Łaźni z lat poprzednich. Na wynik 

finansowy ma wpływ naliczana amortyzacja budynku, która nie jest kosztem . 

Sprawozdanie finansowe Ośrodka Kultury i Sztuki Resursa Obywatelska w Radomiu  
za 2015 rok 

Lp. Wyszczególnienie 
Plan po 

zmianach  na 
2015r. 

Wykonanie za                   
2015 r. 

Wsk. wyk. 
w % 

I. Przychody ogółem,  w tym: 1 447 881,00 1 447 864,77 100% 
1 przychody ze sprzedaży 90 103,00 90 087,98 99,98% 
2 pozostałe przychody 121 459,00 121 458,16 100,00% 
3. dotacje ogółem, w tym: 1 236 319,00 1 236 318,63 100,00% 

3.1 
dotacja podmiotowa z budżetu Gminy na 
działalność bieżącą  

1 140 315,00 1 140 315,00 100,00% 

3.2 pozostałe dotacje celowe 96 004,00 96 003,63 100,00% 
II.    Koszty ogółem, w tym: 1 447 881,00 1 386 376,61 95,75% 
1. wynagrodzenia osobowy fundusz płac 723 745,00 723 744,59 100,00% 

2. 
ubezpieczenia społeczne osobowy fundusz 
płac 

132 830,00 132 457,97 99,72% 

3. inne świadczenia dla pracowników 28 170,00 28 168,35 99,99% 
4 wynagrodzenia bezosobowy fundusz płac 103 000,00 102 198,00 99,22% 

5 
ubezpieczenia społeczne bezosobowy 
fundusz płac 

3 300,00 2 531,40 76,71% 

6 amortyzacja 100 000,00 98 797,31 98,80% 
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7 

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

356 836,00 298 478,99 83,65% 

III. wynik z działalności   (I-II) 0,00 61 488,16 0,00% 
1 zysk 0,00 61 488,16   
2 strata                               -                                    -        

INFORMCACJA DODATKOWA 

Lp. Wyszczególnienie Stan na początek 
2015 roku 

 Stan na koniec 2015 r.  

1  stan należności ogółem w tym:                     246,00    5 124,53 

  wymagalne                    246,00    0,00 

2 stan zobowiązań ogółem, w tym:                8 817,86    342 464,13 

  wymagalne                    519,33    0,00 

3 stan środków pieniężnych             77 242,36    48 974,86 

 
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE W 2015 roku 

Lp Wyszczególnienie 
 Plan po 

zmianach na 
2015 r  

 Wykonanie za 
2015 r   

Wsk. wyk. 
w % 

1 

Dotacja z przeznaczeniem na realizację zadania 
Termomodernizacja budynku Resursy 
Obywatelskiej przy ul. Malczewskiego 
realizowanego w ramach projektu 
"termomodernizacja oraz wymiana oświetlenia na 
energooszczędne w 4 obiektach kultury w 
Radomiu. 205 000,00 205 000,00 100,00% 

2 
Środki przeznaczone na dofinansowania zadania 
modernizacja sceny głównej Ośrodka Resursa 
Obywatelska 15 000,00 15 000,00 100,00% 

3 

środki przeznaczone na zadanie pn.: „Wymiana 
instalacji elektrycznej z robotami towarzyszącymi 
w budynku Resursy Obywatelskiej ul. 
Malczewskiego” 83 780,00 83 780,00 100,00% 

4 
środki przeznaczone na zadanie zakup sprzętu do 
studia filmowego (Uchwała 166/2015 z 
31.08.2015 r.) 8 000,00 8 000,00 100,00% 

5 
środki przeznaczone na dofinansowania zadania 
modernizacja sceny głównej Ośrodka Resursa 
Obywatelska 65 000,00 65 000,00 100,00% 

6 

dotacja z przeznaczeniem na realizację zadania 
inwestycyjnego "Termomodernizacja budynku 
Resursy Obywatelskiej ul. Malczewskiego 
realizowanego w ramach projektu 
"Termomodernizacja oraz wymiana oświetlenia na  
energooszczędne w 4 obiektach kultury w 
Radomiu" 359 234,00 359 234,00 100,00% 

7 

pożyczka otrzymana z PPUH Radkom sp. z o.o. na 
zabezpieczenie płatności w związku z realizacją 
projektu pod nazwą „Termomodernizacja oraz 
wymiana oświetlenia na energooszczędne w 4 
obiektach instytucji kultury w Radomiu”,               w 
części dotyczącej płatności dokonywanych przez 
OKiSz Resursa Obywatelska w Radomiu. 330 000,00 330 000,00 100,00% 



359 
 

8 

pożyczka otrzymana na zabezpieczenie płatności 
w związku z realizacją projektu pod nazwą 
„Termomodernizacja oraz wymiana oświetlenia na 
energooszczędne w 4 obiektach instytucji kultury 
w Radomiu”,  w części dotyczącej płatności 
dokonywanych przez OKiSz Resursa Obywatelska 
w Radomiu.(zwrócona 31.12.2015 r.) 0,00 0,00 0,00% 

9 Zakup środków trwałych z własnych środków 26 843,59 26 843,59 100,00% 

 

 
Część opisowa do sprawozdania finansowego Ośrodka Kultury i Sztuki „Resursa 

Obywatelska” w Radomiu 
 

Głównym źródłem przychodów Resursy dotacja z budżet przeznaczona na działalność 

statutową. 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 w 2015 r. stanowiły 88,74 % przychodów ogółem.    

W 2015 roku Resursa otrzymała z tego tytułu łącznie 1.236.318,00 zł; dotacja podmiotowa na 

działalność bieżącą w kwocie 1.140.315,00 zł oraz  pozostałe dotacje Gminy  dotacje celowe w 

kwocie 96.003,63 zł. 

2. Przychody ze sprzedaży (usług kulturalnych, pozostałych usług) wyniosły  w 2015 roku 90.087,98 

zł. co stanowi 99,98 % rocznego planu. 

3. Pozostałe przychody operacyjne i finansowe wyniosły w 2015 roku  121.458,16 zł, to jest 

100,00% planu rocznego, w tym darowizny pieniężne stanowiły kwotę  30.300,00 zł.  

Ogółem przychód w 2015 roku wyniósł 1.447.864,77 zł i stanowił 100 % planu rocznego.  

Koszty w omawianym okresie wyniosły natomiast 1.386.376,61 zł i stanowiły  95,75% planu 

rocznego.  

1.Amortyzacja naliczona jest zgodnie z planem amortyzacji na 2015 roku stanowiła kwotę 98.797,31 

zł, co stanowi 98,80 % planu rocznego.  

2.Osobowy fundusz płac wykonany został w 100 % planu rocznego i wyniósł  723.744,59zł. 

Na 2015 struktura organizacyjna OKiSz  „Resursa Obywatelska” zakłada 26 etatów. Średnie 

zatrudnienie wyniosło 20 etatów, tj. o 6 etatów niższe niż zakłada struktura organizacyjna OKiSz  

„Resursa Obywatelska”.  

3.Ubezpieczenia społeczne z osobowego funduszu płac w 2015 r. od pracowników zatrudnionych na 

podstawie umowy o prace wyniosły 132.457,97 zł, co stanowi 99,72 % rocznego planu. 

4.Inne świadczenia na rzecz pracowników z osobowego funduszu płac w 2015 roku wyniosły 

28.168,35 zł i stanowiły 99,99 % 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 2015 

wyniosła 102.198,00 zł. 
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6.Ubezpieczenia społeczne BFP, to koszty ubezpieczenia społecznego od umów zlecenie wypłaconych 

w 2015 roku które wynoszą  2.531,40  i stanowią 76,71 % rocznego planu. 

7.Pozostałe koszty w  2015 wyniosły 298.478,99  zł i stanowiły 83,65 % rocznego planu. 

Wyjaśnienie wyniku finansowego 

Koszty w 2015 roku wyniosły 1.386.376,61 zł i stanowiły 95,75% planowanych kosztów 

rocznych, a przychody wyniosły 1.447.864,77 zł co stanowiło 100% planu rocznego. Ośrodek na 

koniec 2015 r. osiągnął zysk  w kwocie 61.488,16 zł. Zysk ten powstał po przeksięgowaniu kwoty 

odpis amortyzacyjny od środków trwałych sfinansowanych z dotacji lub otrzymanych nieodpłatnie 

przed 01.01.2012 r., zgodnie z Ustawą z  5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustaw regulujących warunki 

dostępu do wykonywania niektórych zawodów (dalej: deregulacja), która weszła w życie od 30 

listopada 2015 r. 

Wyjaśnienie odchyleń w wykonaniu planu finansowego 

W wykonaniu palu finansowego w roku 2015 w Ośrodku Resursa Obywatelska w Radomiu 

nieznaczne odchylenia od założonego planu możemy zaobserwować w tylko kosztach Instytucji. 

Koszty mediów były znacznie niższe niż zaplanowane, spowodował to trwający w 2015 remont 

Resursy. 

 
Sprawozdanie finansowe Miejskiej Biblioteki Publicznej za  2015 roku 

 
 

Lp. Wyszczególnienie 
Plan po zmianach  na 

2015r. 
Wykonanie za 2015r. 

Wsk. wyk. 
w % 

I. Przychody ogółem,  w tym:      4 136 974,00         4 136 972,53    100,00 

1. 
przychody ze sprzedaży usług i 
towarów               9 823,00                  9 822,33    99,99 

2. pozostałe przechody           162 216,00             162 215,20    100,00 

3. dotacje ogółem, w tym:      3 964 935,00         3 964 935,00    100,00 

3.1 dotacja podmiotowa      3 689 165,00         3 689 165,00    100,00 

3.2 
dotacja celowa " Radomska 
Wiosna Literacka"            10 000,00               10 000,00    100,00 

3.3 

dotacja celowa " Otwarty 
Konkurs o tytuł Radomskiego 
Mistrza Polskiej Ortografii"               5 000,00                  5 000,00    100,00 

3.4 

dotacja celowa "Miesięcznik 
Prowincjonalny"             20 000,00               20 000,00    100,00 
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3.5 

dotacja celowa "V Radomskie 
Targi Wydawnictw Regionalnych, 
Nagroda Literacka Miasta 
Radomia"             53 000,00               53 000,00    100,00 

3.6 

dotacja celowa "Realizacja 
zadania powiatowej biblioteki 
publicznej". 

           81 770,00               81 770,00    100,00 

3.7 
dotacja celowa "Legiony to-piknik 
historyczny"               6 000,00                  6 000,00    100,00 

3.8 
dotacja Biblioteka Narodowa 
zakup nowości dla bibliotek          100 000,00             100 000,00    100,00 

II.    Koszty ogółem, w tym:      4 244 455,00         4 244 449,41    100,00 

1. wynagrodzenia osobowy fundusz 
płac 

     2 403 098,00         2 403 097,68    100,00 

2. ubezpieczenia społeczne 
osobowy fundusz płac 

         406 763,00             406 762,02    100,00 

3. inne świadczenia dla 
pracowników 

         104 219,00             104 218,07    100,00 

4. wynagrodzenia bezosobowy 
fundusz płac 

           85 248,00               85 247,50    100,00 

5. ubezpieczenia społeczne 
bezosobowy fundusz płac 

              6 740,00                  6 739,17    99,99 

6. amortyzacja          128 606,00             128 605,10    100,00 

7. 

pozostałe koszty w tym: media, 
koszty organizacji imprez, usługi 
obce, zużycie materiałów, zakup 
zbiorów bibliotecznych, koszty 
dotacji celowych, itp. 

     1 109 781,00         1 109 779,87    100,00 

III. wynik z działalności (I-II) -       107 481,00    -       107 476,88      

1. zysk       

2. strata          107 481,00             107 476,88      

INFORMACJA DODATKOWA 

Lp. Wyszczególnienie Stan na początek roku 
wg bilansu 

Stan na 31.XII.2015 rok. 

1  stan należności ogółem w 
tym:  

5 547,85 
 

2 076,45  

  wymagalne 0,00 
 

0,00  

2 
stan zobowiązań ogółem, w 
tym: 

18 056,72 
 

 72 946,47 

  wymagalne 0,00 
 

0,00  

3 stan środków pieniężnych 3 938,66 
 

16 626,30  
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W 2015 roku instytucja poniosła koszty w wysokości 4.244.449,41 zł, wskaźnik wykonania 100%, a 

osiągnęła przychody w wysokości 4.136.972,53 zł, wskaźnik wykonania 100%.  Swoją roczną 

działalność Biblioteka zamknęła stratą w kwocie 107.476,88 zł. Strata powstała na skutek 

otrzymanych dotacji celowych na wydatki majątkowe, których rozliczenie księguje się na rozliczenia 

międzyokresowe a amortyzacja wpływa na koszty roku 2015. Powstała strata zostanie pokryta przez 

zmniejszenie funduszu instytucji. 

W bieżącym roku instytucja otrzymała z budżetu Gminy Miasta Radomia i Biblioteki Narodowej dotacje 

w ogólnej kwocie 3.964.935,00 zł, 

-dotację podmiotową na działalność bieżącą w kwocie 3.689.165,00 zł, 

-dotacje celowe w kwocie 175.770,00 zł, 

-z Biblioteki Narodowej w kwocie 100.000,00zł, 

Pozostałe przychody własne w kwocie 172.037,53zł, przeznaczone zostały na pokrycie pozostałych 

kosztów związanych z prowadzoną działalnością i utrzymaniem instytucji. 

Dotacje i pozostałe przychody własne zostały wydatkowana na pokrycie kosztów: wynagrodzeń 

osobowych i pochodnych od tych wynagrodzeń – 2.809.859,70 zł, inne świadczenia wobec 

pracowników – 104.218,07 zł, wynagrodzeń bezosobowych i pochodnych od tych wynagrodzeń – 

91.986,67 zł, amortyzacja 128.605,10zł oraz na pozostałe koszty związane z utrzymaniem budynku 

głównego i  filii oraz prowadzoną działalnością – 1.109.779,87 zł. 

Na dzień 31.12.2015r. Biblioteka wykazuje; 

Stan środków obrotowych   62.737,47 zł 

+ środki pieniężne    6.711,40zł (rachunek dział. bieżącej ) 

+ subskrypcje     7,50 zł 

+ stan towarów w kawiarni   1.413,65 zł 

+ należności     2.076,45zł (r-ki za wydawnictwa, przedpłata, kaucja) 

należności wymagalne   0,00 zł 

-  zobowiązania    72.946,47 zł 

(zobowiązania wobec ZUS, wobec dostawców za faktury dotyczące XII/2015 roku,   

z  terminem płatności styczniowym). 

zobowiązania wymagalne 0,00 zł. 

Stan środków pieniężnych na rachunku działalności ZFŚS 9.914,90 zł. 

Miejska Biblioteka Publiczna w  2015 roku dokonywała zakupu dostaw i usług zgodnie z ustawą 

Prawo Zamówień Publicznych z 19.01.2004 r.(t.j. Dz.U. z 2013r.  poz.907 z późn. zm.). Przy zakupie 

innych dostaw i usług niepodlegających stosowaniu ustawy Prawo Zamówień  Publicznych stosowano 

art.4 pkt.8. 
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Sprawozdanie finansowe Domu Kultury "IDALIN" za 2015 rok 
 

Lp. Wyszczególnienie 
Plan po 

zmianach  na 
2015r. 

Wykonanie za 2015 r. 
Wsk. wyk. 

w % 

I.    Przychody ogółem,  w tym: 640.901 640.853,03 100% 

1 
Przychody ze sprzedaży (wynajem 
pomieszczeń) 

8.400 8.393,20 100% 

2 
Pozostałe przychody w tym: działalność 
stat .przychody finansowe 

53.100 53.058,83 100% 

3. dotacje ogółem, w tym: 579.401 579.401,00 100% 

3.1 
dotacja podmiotowa na działalność 
bieżącą 

505.482 505.482,00 100% 

3.2 
dotacja celowa: Ogólnopolski Konkurs Modeli 
Kartonowych i Plastikowych 

6.000 6.000,00 100% 

3.3 Zlot Modularzy 3.919 3.919,00 100% 
3.4 Pozostałe dotacje w tym: 64.000 64.000,00 100% 

3.4.1 
prowadzenie świetlicy środowiskowej 
W-ł Zdrowia 

17.000 17.000,00 100% 

3.4.2 
prowadzenie działań edukacyjno 
profilaktycznych 

7.000 7.000,00 100% 

3.4.3 Piknik Historyczny 40.000 40.000,00 100% 
II.    Koszty ogółem, w tym: 621.551 621.547,29 100% 
1. wynagrodzenia osobowy fundusz płac 305.194 305.193,71 100% 

2. 
ubezpieczenia społeczne osobowy 
fundusz płac 

57.518 57.517,83 100% 

3. inne świadczenia dla pracowników 15.073 15.072,19 100% 

4 
wynagrodzenia bezosobowy fundusz 
płac 

16.700 16.700,00 100% 

5 amortyzacja 7.047 7.046,47 100% 
6 pozostałe koszty w tym:  220.019 220.017,09 100% 

6.1 materiały i energia 61.372 61.371,29 100% 
6.2 usługi obce 23.912 23.911,72 100% 
6.3 koszty z tytułu działalności statutowej 129.260 129.259,78 100% 
6.4 podatek od gruntów i nieruchomości 5.475 5.474,30 100% 
III. wynik z działalności   (I-II) 19.350 19.305,74 100% 
1 zysk 19.350 19.305,74 100% 
2 strata   

 
INFORMCACJA DODATKOWA 

Lp. Wyszczególnienie 
Stan na 

początek 
2015 roku 

 Stan na koniec 2015 r.  

1  stan należności ogółem w tym:  - - 

  wymagalne - - 
2 stan zobowiązań ogółem, w tym: 9.449,58 8.947,77 
  wymagalne - - 
3 stan środków pieniężnych 42.586,45 61.866,44 
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Część opisowa do sprawozdania o przychodach i kosztach za  2015r. 
 

  W 2015r. przychody w Domu Kultury "IDALIN" wyniosły 640.853,03zł, z czego dotacja podmiotowa  
z budżetu Gminy miasta Radomia stanowi kwotę 505.482, a dotacje celowe wyniosły 73.919 zł.  
Instytucja osiągnęła: 

   Przychody ogółem w wysokości;                                                            640.853,03 
w tym: 

         1. Przychody ze sprzedaży (wynajem pomieszczeń)                       8.393,20 
        2. Pozostałe przychody    

 
53.058,83 

          w tym: 
   -wpływy z działalności kulturalnej: organizacja imprez, sprzedaż biletów, opłaty za zajęcia  

taneczne, plastyczne, modelarskie  
 

53.056,93 
 -przychody finansowe (naliczone odsetki bankowe)                             1,9 
       3. Dotacje ogółem 

 
579.401,00 

          w tym; 
   a) Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą instytucji                    505.482,00 

 
 

b) Dotacja celowa Gminy Miasta Radomia na 
   prowadzenie świetlicy środowiskowej 
 

17.000,00 
 c) Dotacja celowa Gminy Miasta Radomia na prowadzenie 
  działań edukacyjno-profilaktycznych 

 
7.000,00 

 d) Dotacja celowa Gminy Miasta Radomia na XVII Ogólnopolski 
  Konkurs Modeli Kartonowych i Plastikowych 

 
6.000,00 

 e) Zlot Modularzy 
 

3.919,00 
 f) Radomski Piknik Historyczny 

 
40.000,00 

 Plan przychodów za rok 2015 został wykonany w 100% 
      Koszty ogółem w wysokości 

 
621.547,29 

 w tym; 
   1. wynagrodzenia osobowy fundusz płac 
 

305.193,71 
 2. wynagrodzenia bezosobowy fundusz płac 

 
16.700,00 

 2. ubezpieczenia społeczne 
 

57.517,83 
 3. inne świadczenia wobec pracowników (ZFŚS, szkolenia                   15.072,19 
  badania lekarskie, delegacje, ryczałt) 

   4. amortyzacja 
 

7.046,47 
 5. pozostałe koszty ogółem 

 
220.017,09 

 w tym; 
   a) podatek od gruntów i nieruchomości 
 

5.474,30 
 b) materiały i energia (zakup materiałów biurowych                            61.371,29 
  energia, gaz, woda, zakup wyposażenia) 

   c) usługi obce (bankowe, p.poż, pralnicze, pocztowe,                            23.911,72 
  wywóz nieczystości, monitoring) 

   d) koszty z tytułu prowadzonej działalności kulturalnej                        29.259,78 
  (zakup nagród, honoraria, organizacja imprez wg rocznego planu). 

 Wynik finansowy za  2015r. dodatni i wynosi 
 

19.305,74 
 stan należności na początek 2015r. 

 
0 

 stan należności na konie 2015r. 
 

0 
 stan zobowiązań na początek 2015r. 

 
9.556,00 

 stan zobowiązań na koniec 2015r. 
 

8.947,77 
 w tym: 

   zakład energetyczny 
 

1.579,46 
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Wodociągi Miejskie 
 

130,02 
 "SITA" 

 
405,54 

 Gazownia 
 

3.644,03 
 ZAIKS 

 
693,72 

 Urząd Skarbowy (podatek od poborów) 
 

1.546,00 
 Urząd Skarbowy (podatek VAT-7) 

 
949 

  
 

Sprawozdanie finansowe RADOMSKIEJ ORKIESTRY KAMERALNEJ za 2015 rok 

Lp. Wyszczególnienie 
Plan po zmianach  

na 2015r. 
Wykonanie za                   

2015 r. 
Wsk. wyk. 

w % 

I.    Przychody ogółem,  w tym: 2 043 927,00 2 017 168,60 98,69 
1. przychody ze sprzedaży: 420 783,00 394 025,42 93,64 
2. pozostałe przychody 59 897,00 59 896,76 100,00 
3. dotacje ogółem, w tym: 1 563 247,00 1 563 246,42 100,00 

3.1 dotacja na działalność bieżącą 1 422 150,00 1 422 150,00 100,00 

3.2 
dotacje celowe od Gminy Miasta 
Radom 

111 620,00 111 619,05 100,00 

3.3 dotacja od MKiDN 29 477,00 29 477,37 100,00 
II.    Koszty ogółem, w tym: 2 043 927,00 2 043 926,72 100,00 

1. 
wynagrodzenia osobowy fundusz 
płac 

1 054 955,00 1 054 955,44 100,00 

2. 
ubezpieczenia społeczne osobowy 
fundusz płac 

205 467,00 205 466,90 100,00 

3. inne świadczenia dla pracowników 31 925,00 31 924,63 100,00 

4. 
wynagrodzenia bezosobowy 
fundusz płac 

251 153,00 251 153,00 100,00 

5. 
ubezpieczenia społeczne 
bezosobowy fundusz płac 

4 002,00 4 002,05 100,00 

6. amortyzacja 29 582,00 29 582,18 100,00 

7. 

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

466 843,00 466 842,52 100,00 

III. wynik z działalności   (I-II) 0,00 -26 758,12   
1. zysk       
2. strata   26 758,12   

INFORMACJA DODATKOWA 

Lp. Wyszczególnienie 
Stan na początek 

2015 roku 
 Stan na koniec 2015 r.  

1  stan należności ogółem w tym:  0,00 3 356,43 
  wymagalne 0,00 0,00 

2. 
stan zobowiązań ogółem, w 
tym: 

20 000,00 99 374,66 

  wymagalne 0,00 0,00 
3. stan środków pieniężnych 20 000,00 65 454,75 
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Opis wykonania planu przychodów i kosztów  
RADOMSKIEJ ORKIESTRY KAMERALNEJ za 2015 rok  

 
Przychody ogółem wykonane zostały w 98,69%, na które składają się przychody ze sprzedaży 

wykonane w 93,64% oraz pozostałe przychody wykonane w 100%.  W szczególności na przychody ze 

sprzedaży składają się przychody ze sprzedaży biletów i płyt wykonane w 95,58%, przychody ze 

sprzedaży reklamy wykonane w 100%, przychody z wynajmu Sali wykonane w 87,56% , oraz 

przychody ze sprzedaży koncertów wykonane w 100%. Na pozostałe przychody składają się 

otrzymane darowizny, sponsoring i opłaty za mieszkanie wykonane w 100%, opłaty uczestników 

Akademii Dyrygentów wykonane w 100% , dopisane odsetki do rachunków bankowych wykonane w 

100,13% oraz dotacja PFRON i inne dotacje otrzymane na sfinansowanie zakupu środków trwałych, 

rozliczane w czasie, w wysokości naliczonej amortyzacji od środków trwałych zakupionych z tej dotacji 

wykonana w 100%. Środki od Classic Concerts Trust oraz od STOART otrzymano w wysokości 

zaplanowanej czyli w 100%. W 2015 roku otrzymaliśmy dotację podmiotową od Gminy Miasta 

Radomia na działalność bieżącą, która wykonana została w 100% oraz od MKiDN na zamówienie 

kompozytorskie wielowarstwowego utworu parateatralnego w ramach programu „Kolekcje”. Dotacje 

celowe obejmują środki od Gminy Miasta Radomia na koncerty z okazji: Obchodów Tygodnia Kultury 

Chrześcijańskiej, Święta Niepodległości, w ramach Festiwalu Wielkanocnego oraz na Koncert 

Gwiazdkowy. Dotacje celowe wykonane zostały w 100%. Wszystkie dotacje celowe zostały 

rozliczone. 

Koszty ogółem wykonane zostały w 100%. Na koszty ogółem składają się koszty według 

rodzaju w szczególności: koszty wynagrodzeń osobowego fundusz płac wykonane w 100%, 

ubezpieczenia społeczne od osobowego funduszu płac wykonane w 100%, inne świadczenia dla 

pracowników wykonane w 100%, wynagrodzenia bezosobowego fundusz płac wykonane w 100%, 

ubezpieczenia społeczne od bezosobowego fundusz płac wykonane w  100%, amortyzacja wykonana 

w 100% oraz pozostałe koszty wykonane w 100 %. Na pozostałe koszty składają się: m.in. czynsze, 

energia elektryczna, telefony, reklama, plakaty, plakatowanie, podatek od nieruchomości, zakupy 

koncertów, zakupy gospodarcze i biurowe,  wypożyczenie nut, opłaty ZAiKS, hotele, koszty podróży 

służbowych oraz koszty podróży zaproszonych solistów i dyrygentów, koszty dekoracji, koszty 

strojenia i naprawy instrumentów. 

W 2015 roku wszystkie uzyskane przychody nie zrównoważyły kosztów poniesionych w tym czasie. 

Radomska Orkiestra Kameralna poniosła stratę w wysokości 26.758,12zł. Przyczyną powstania straty 

księgowej, jest amortyzacja środków trwałych ujęta w kosztach rodzajowych, w części nie pokrytej 

dotacjami otrzymanymi na zakup tych środków trwałych. Poniesiona strata zostanie pokryta z zysków 

uzyskanych w latach poprzednich. 


