WYDATKI MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W DĘBICY
w 2008 r.

Lp.
1.
2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

WYDATKI
Amortyzacja
Materiały i wyposaŜenie/ ujęte
zostały koszty związane z
remontem i wyposaŜeniem, Dni
Dębicy, lecie ZpiT, imprezy
Jubileuszowe/ zakup materiałów
biurowych, środki czystości,
zaproszenia, katalogi, plakaty
itp.
Energia elektryczna,
centr.ogrzew. woda , ścieki, gaz

Usługi obce: telefoniczne,
transportowe, ochrona
imprez, obiektów, honoraria
dla artystów, opłaty pocztowe,
ZAiKS od wyświetlanych
filmów, wynajem kopii
filmowych, usługi hotelarskie
i gastronomiczne/ ujęto koszty
Dni Dębicy, Dni Sztuki,
Imprezy Jubileuszowe, Lecie
ZpiT, roboty remontowe itp.
Podatki i opłaty: ubezpieczenie
budynków, kasy, imprez
artystycznych plenerowych,
podatek od nieruchomości itp.
Wynagrodzenia pracowników:/
oszczędność na funduszu z tytułu
nie zatrudniono Kierownika DK
Mors, w zamian od listopada
zatrudniono Koordynatora ds.
PAK, 1 etat refundowane w
całości przez Powiat. Urząd
Pracy, 3 etaty refundowane w
części przez Powiatowy Urząd
Pracy.
Świadczenia na rzecz
pracowników: składki ZUS od
wynagrodzeń, składki ZUS od
umów zlecenia, świadczenia
urlopowe, środki BHP, badania
okresowe pracowników,
szkolenia itp.
Umowy zlecenia, umowy o
dzieło
/ ujęto koszty związane z
Imprezami Jubileuszowymi,

PLAN 2008

WYKONANIE
2008

31.943,00
165.685,00

36.489,00
167.099,00

216.328,00

255.865,00

626.685,00

650.430,00

30.241,00

30.625,00

761.153,00

730.833,00

160.822,00

157.269,00

146.356,00

161.857,00

Dniami Dębicy itp./ instruktorzy,
Orkiestra Dęta, Kapela.
9.

Delegacje krajowe/ ujęto
delegacje związane z
Imprezami
Jubileuszowymi. Dni
Dębicy, Lecie ZpiT/
10. Pozostałe koszty: składki
członkowskie ,art. spoŜywcze
koszty ZaiKSu od imprez
artystycznych/ ujęto zakup
niezbędnych art. spoŜywczych
związanych z imprezami
artystycznymi, kwiaty.

RAZEM:

4.000,00

15.151,00

14.458,00

2.158.364,00

2.208.544,00

11. Koszty zespołu „7” nie objęte
normą: prowizja bankowe,
obsługa konta itp.

RAZEM:

3.619,00

-

15.141,00

2.158.364,00

2.223.685,00

Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2008 roku wynosił: 29,5 etatu. Plan
27 etatów.
1 etat w całości refundowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy.
3 etaty częściowo refundowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy.

Zobowiązania na dzień 31.grudzień 2008 r wynosiły:
w tym: z tytułu dostaw materiałów i usług
z tytułu podatku od osób fizycznych
z tytułu podatku Vat
z tytułu składek ZUS
pozostałe zobowiązania – PZU

96.184,00 zł

- 58.405,00 zł
- 7.029,00 zł
- 1.373,00 zł
- 28.474,00 zł
903,00 zł

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2008 nie wystąpiły.
Wszystkie zobowiązania posiadały terminy płatności w miesiącu styczniu i zostały
uregulowane.

NaleŜności na dzień 31 grudnia 2008 r wynosiły: 21.855,00 zł
w tym naleŜności wymagalne
naleŜności pozostałe

-

9.916,00 zł
11.939,00 zł

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia wynosił: 38.067,08 zł
Stan środków pienięŜnych w kasie na dzień 31 grudnia wynosił: 4.654,79 zł
Działalność Miejskiego Ośrodka Kultury jest wielopłaszczyznowa. Zmierza głównie
w kierunku edukacji artystycznej, przygotowania do aktywnego uczestnictwa w kulturze,
dostarczania rozrywki, organizacji czasu wolnego, kształcenia pasji, zainteresowań, hobby.
Mając na celu przygotowanie środowiska do aktywnego uczestnictwa w imprezach
kulturalnych, w minionym roku zwracano więcej uwagi na rozwijanie zainteresowań
amatorską twórczością artystyczną i prowadzenie przez to rozszerzonej edukacji kulturalnej
dzieci, młodzieŜy i dorosłych .

