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SPRAWOZDNAIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO 
SAMORZĄDOWEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W JANOWIE 

ZA 2007 ROK. 
Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu w Janowie jest samorządową instytucją kultury powstałą 
od 01.01.2006 roku prowadzącą samodzielną gospodarkę finansową od 01.04.2006 roku. 
PRZYCHODY: 

PLAN WYKONANIE % WYKONANIA 

280 000,00 zł 299 101,35 zł 106,8 

Na wykonane przychody składają się: 
- dotacja podmiotowa przekazana z Urzędu Gminy   - 180 000,00 zł 
- 0,3 % przekazanego terminowo podatku dochodowego od osób 
fizycznych   

- 33,00 zł 

- darowizny od osób fizycznych i prawnych - 25 300,00 zł 
- wpłaty za reklamę podczas organizowanych imprez - 35 000,00 zł 
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego na IX JLF - 8 000,00 zł 
- wpływy z zajęć języka angielskiego i wynajmu sali  - 1 114, 90 zł 
- refundacja wynagrodzenia i pochodnych z Powiatowego Urzędu Pracy - 3 258,48 zł 
- dofinansowanie konkursu plastycznego (Starostwo Powiatowe) - 333,61 zł 
- wpływy ze sprzedaży biletów parkingowych - 14 658,00 zł 
- wpływy za organizację imprez plenerowych (PPJ) - 23 832,00 zł 
- wpływ Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie (współorganizacja IX 
JLF) 

- 6 975,00 zł 

- pozostałe przychody - 596,36 zł 
KOSZTY: 

PLAN WYKONANIE % WYKONANIA 

299 101,00 zł 294 367,23 zł 101,6 

Na koszty w kwocie 294 367,23 zł składają się: 
- koszty zakupu środków czystości, art. dekoracyjnych, druków, materiałów 
biurowych, drobnego wyposażenia, monitorów scenicznych, kserokopiarki, 
kompletu kratownic, zakupu mebli biurowych 

- 21 390,62 zł 

- koszty energii zużytej podczas organizowanych imprez - 3 735,72 zł 
- koszty usług bankowych, pocztowych, telefonicznych,  nagłośnienia, 
zabezpieczenia medycznego, ochrony imprez, opłaty ZAIKS, usług 
poligraficznych, cyklinowania parkietów w pomieszczeniach SOKiS i koszty 
pozostałe związane z organizacją imprez, 

- 148 019,82 zł 

- koszty wynagrodzeń  - 91 865,69 zł 
- koszty składek na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz 
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych  

- 19 068,84 zł 

- koszty ubezpieczeń imprez plenerowych i sprzętu - 1 303,00 zł 
- koszty ekwiwalentów pieniężnych wynikających z przepisów BHP oraz   
odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  

- 2 793,40 zł 

- koszty podróży służbowych - 4 068,54 zł 
- koszty nagród na konkursy organizowane przez SOKiS  - 2 121,60 zł 

Zobowiązania jednostki na 31.12.2007 roku dotyczą nagród  dla pracowników SOKiS za 
2007 rok, naliczonych od nich pochodnych oraz zobowiązań wobec dostawców towarów i usług w 
wysokości 11 487,29 zł ( tym sprawa sporna wobec jednego dostawcy 11 056,00 zł). 

 
Wójt Gminy Janów 

 
/-/ mgr Adam Markowski 


