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Dział 926 - Kultura Fizyczna j Nrwrej. 
Rozdział 92605- Zadania w zakresie kultury fizjfofeftej.

Konto Wiersz Wyszczególnienie Plan 2016

A P rzy c h o d y 1 386  000 ,00
701 Przychody ze sprzedaży usług: 202 000,00

D przychody z działalności statutowej 185 000,00
w tym : przychody z kąpieliska 180 000,00

2) pozostałe przychody m.in. z wynajmu itp... 17 000,00
740 Dotacja ogółem: 1 184 000,00

D Dotacja na działalność bieżącą 1 184 000,00

B K o s z ty  ro d za jo w e  (l+ ll+ lll+ IV +V +V I) 1 3 8 5  500 ,00
401 1 Zużycie materiałów i energii 282 247,00

Zużycie materiałów w tym: 39 100,00
D materiały na oprawę imprez 1 500,00
2) materiały na działalność sekcji sportowych 3 000,00
3) materiały budowlane , techniczne, konserwatorskie 10 000,00
4) materiały biurowe 2 000,00
5) materiały dezynfekujące 7 800,00
6) środki czystości 5 000,00
7) zakup paliwa, oleju itp.. 6 800,00
8) pozostałe materiały 3 000,00

Zużycie energii w tym: 243 147,00
1) energia elektryczna 107 610,00
2) energia cieplna 104 937,00
3) zużycie wody .ścieki 30 600,00

402 II Usługi obce 96 460,00
2) usługi obce na działalność sekcji sportowych 10 600,00
3) usługi komunalne 8 160,00
4) obce usługi przeglądu i konserwatorskie 21 000,00
5) obce usługi związane z organizacją imprez sportowo- rekreacyjnych 39 000,00
6) obce usługi telefoniczne i internetowe 4 500,00

7) pozostałe usługi m.in. drobne naprawy,bankowe, pocztowe,nadzoru itp.. 13 200,00
403 III Podatki i opłaty 100 924,00

D podat. od nieruchomości, opłaty, VAT nie podlagający odliczeniu,PFRON 100 924,00
404 IV Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe 721 702,00

1) wynagrodzenie osobowe 627 702,00
w tym :nagrody jubileuszowe 9 288,00

2) wynagrodzenie bezosobowe 94 000,00
w tym: związane z organizacją imprez sportowych i rekreacyjnych 0,00

405 V Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 167 667,00

1) ZUS-pracodawca od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych 137 598,00
2) odpis na ZFŚS 19 069,00
3) inne świadczenia 11 000,00

406-409 VI Pozostałe koszty rodzajowe 16 500,00

D
pozostałe koszty rodzajowe m. in. delegacje sędziowskie, wpisowe, 
ubezpieczenia, podróże służbowe, itp.... 16 500,00
w tym: podróże służbowe 1 500,00

871 D Podatek dochodowy 500,00
O gółem 1 386  000 ,00

400 Amortyzacja 214 178,00
760 Pozostałe przychody operacyjne ( pokrycie am ortyzacji) 187 780,00



Informacje uzupełniające

Wyszczególnienie Planowane 
na początek roku

Planowane 
na koniec roku

1. Środki pieniężne w kasie i na rachunku 32 000,00 25 000,00
2 Należności 23 000,00 19 168,00

w tym:
wymagalne 0,00 0,00
odpis należności zagrożonych 19 168,00 19 168,00

3. Zobowiązania 25 000,00 25 000,00
w tym:
wymagalne 0,00 0,00
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330 Zdzieszowice 
151.749* 17»9^751 Dział 926 - Kultura Fizyczna

Rozdział 92605 -  Zadania w zakresie kultury fizycznej

W dziale 926 przychody własne zaplanowano w wysokości: 202.000,00 ,-zł.

Dotację na pokrycie kosztów działalności bieżącej zaplanowano zgodnie z otrzymaną informacją 
w wysokości-  1 184.000,00,-zł

Zaplanowano wzrost kosztów wynagrodzeń dla pracowników o kwotę 150,00 zł na osobę. Wzrost
0 2% kosztów energii.

Koszty bezpośrednie z podziałem na poszczególne zadania zaplanowano następująco:

1. Na zrealizowanie zadań statutowych ośrodek zaplanował kwotę 72.500,00,-z ł, w tym:

• na zrealizowanie imprez sportowo- rekreacyjnych zaplanował koszty bezpośrednie w 
wysokości: 45.500,00 ,-zł załącznik nr 1

w tym na - Bike Maraton 40.000,00 zł

- na współpracę ze radami osiedli Zdzieszowic 1.000,00 zł

• na prowadzenie sekcji („4”) 27. 000,00,-zł

Planowany koszt bezpośredni na zrealizowanie w/w zadań nie uwzględnia kosztów pracowniczych
1 kosztów za media.

2. Pozostałe koszty uwidocznione w projekcie planu finansowego na rok 2016 ośrodek zaplanował 
na bieżące utrzymanie obiektów ( zakupy towarów i usług) w wysokości 316.907,00 zł tj.:

• utrzymanie hali sportowej,
• utrzymanie stadionu miejskiego,
• utrzymanie kąpieliska miejskiego ,
• utrzymanie pomieszczenia na boisku w Krępnej.

3. Pozostałe planowane koszty uwidocznione w projekcie planu finansowego to koszty 
pośrednie na wynagrodzenia pracowników i ich pochodne , ubezpieczenia majątkowe itp..
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Załącznik nr 1 
do dz.926

PROJEKT
IMPREZ SPORTOWO -REKREACJNYCH

na rok 2016

Lp. Nazwa imprezy Planowany koszt

1. Halowy Turniej Piłki Nożnej Juniorów (styczeń) wpisowe

2. „Zima w mieście” (turniej piłki nożnej, koszykowej, bieg na 
orientację, zajęcia rekreacyjne dla dzieci, tenis stołowy, gry i 
zabawy, zajęcia wspinaczkowe (luty),

250,00

3. Halowy Turniej Piłki Nożnej Trampkarzy (luty) wpisowe

4. Grand Prix Tenisa Stołowego (styczeń -kw iecień) sekcja

5. Wiosenny rajd rowerowy (maj), bez kosztowo

6. Wiosenny spływ kajakowy ( maj - czerwiec) bez kosztowo

7. Ogólnopolskie Zawody Rowerowe BIKE MARATONf maj) 40.000,00

8. Dzień Dziecka -  Festyn Rekreacyjny dla dzieci 
(kąpielisko miejskie)

4.000,00

9. „Lato w mieście” lip iec -  sierp ień m. in. osiedlowe turnieje  
piłki nożnej, koszykówki, s ia tkow ej p iłk i plażowej, 
ra jd  rowerowy,

250,00

10. Jesienny rajd rowerowy ( w rzes ień ), bez kosztowo

11. Grand Prix Tenisa Stołowego ( listopad, grudzień), sekcja

12. Miejska Liga Halowej Piłki Nożnej ( listopad, grudzień), wpisowe

13. Współorganizacja imprez z radami osiedli, sołectwami, 
szkołami i innymi organizacjami m.in ;

• Turniej piłki nożnej ( Samorząd Mieszkańców Osiedla 
Kościuszki -Korfantego)

• Wakacyjny turniej sportowy ( Samorząd Mieszkańców
500,00

Osiedla „Stare Osiedle”) 500,00



Załącznik Nr 2 
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Sekcje sportowo rekreacyjne MGOKSIR w Zdzieszowicach 
Planowane koszty na rok 2016

Lp. Wyszczególnienie

Sekcja tenisa stołowego 

Sekcja wspinaczkowa „Kuźnia”
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Sekcja samoobrony i fitness


