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l ,ł+*JT, *ĄA,tićy i-ńF*t-lr-fr
l cr;vE łCilńsk;;wr:lskl Zarządzenie Nr 20512016

,*cl1, ł*ł*rit,!e Wójta Gminy Zapo|ice
z dnia 30 marca 2016 roku

w sprawie: zatwrcrdzęnia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji
kultury - Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Zapolicachza 2015 rok.

Na podstawię art. 30 ust.1 ustawy z dnta 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
lDz. U. z20I5 r. poz.I575, poz. 1045, poz. 1890/ w zwtązku z art.53 ust. 1 ustawy z dnia}9
września 1 994 roku o rachunkowości lDz. U . z 2013 r. poz. 330, poz. 613, z 20I4r. poz. 7 68,
poz.1100, z20I5r.poz. 4,poz.978,poz. 1045,poz.Il66,poz. 1333,poz.I844l oraz art.29
ust. 5 ustawy z dnia25 paździe,rnika 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej lDz. U . z 2012 r. poz. 406, z 20l4r. poz. 423, z 20I5r. poz, 337, 1 505/

v zarządzam, co następuje:

§ 1. Zatwietdzam przedłożone ptzęz Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu

w Zapollcach roczne sprawozdanie finansowe zaż0l5 rok.

§ 2. Sprawozdanle, o którym mowa w § 1 składasię z:

1) wprowadzenia do sprawozdania rocznego,

2) bilansu sporządzonego na dzięft 31 grudnia 2015 roku,

3) rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku,

4) dodatkowej informacji,

i stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodziw życie z dniem podpisania.

§ 4. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy

Zapolice.
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Zapolice, dnia 18 marca 2O16 r.

Urząd Gminy wpŁvNĘe Q..§EKRITAF,IAJ 
liRl§nll

Zapolice

Znak:GOKiS-06/2016

lnstytucja kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury
i Sportu w Zapolicach przedkłada komplet rocznych sprawozdań finansowych

za 2O!5 rok w trzech egzemplarzach do zatwierdzenia.

Załączniki:

1. Wprowadzenie

2, Rachunek zyskow i strat

3. Bilans

4. lnformację dodatkową

Po zatwierdzeniu prosimy o przesłanie stosownej uchwaly - zarządzenia

i dwóch egzemplarzy sprawozdań. Po zatwierdzeniu jeden egzemplarz

sprawozdań zostanie przesłany do Urzędu Skarbowego.
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Główny księgowy

GŁoWl{Y ĄKślĘGoWYYń
4l/

mętrr Janlna Kurzawa

Dyrektor GOKiS
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9B-,1 61 Zapolice, ul. Główna 14tel,ia3) 823-19-aó
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Załącznik N r ]-

Wprowadzenie

do sprawozdania flnansowego za 20L5 rok instytucji kultury pod

nazwą Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Zapolicach Dz.92L09

Siedzibą Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Zapolicach jest

budynek w ZapoIicach przy ul. Głównej L4, który jest użyczony

instytucji przez Gminę Zapolice, terenem Działania jest obszar RP.

Organizatorem Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu jest Gmina

Zapo!ice.

l/Gminny Ośrodek Kultury iSportu posiada własny N!P: 629L62L388,

Regon 73L626908 i konto bankowe.

ZlDvrektorem Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu jest Pan Paweł

Perdek, a głównym księgowym jest Pani Janina Kurzawa.

3/Gm!nny Ośrodek Kultury i Sportu działa na podstawie statutu, który

został zatwierdzony Uchwałą Nr XL!l/296/L4 Rady Gminy Zapolice

z dnia 30 kwietnia 2OL4 roku.

Dyrektor GOKiS
--'1DyR{xtbą

GMltltrtG0 ośufrtł tuLtń tspoEtu
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(pieczątka jednostki)

spolządzony na dzień 31 grudnia 2015r,
(wariant porównawczy)

ZałącznlkNr 2

RACHUNEK ZYSKOW l STRAT

l

V

Stan na 31.12.2014 Stan na 31.12.2015
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w

netto ze sprzedaży produktów

ll. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wańość dodatnia,

Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby

lV. Pzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów

ll, zużvcie materiałów i ene

lV. Podatki i opłatv, w tym:

ll. wańość sorzedanvch towarów i materiałów

lll. lnne koszty operacyjne

l, Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)

N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku

E. Pozostałe
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Spoządzono dnia 25 lutego 2016 r
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GIIiIIYNY ośR.oDEE
ltULTURY I SPORTL

W ZAPOL|CACH
98"16'l Zapolice, ul.Główna 14

te1.1.ł3) 823-19-8ó
NlP 8291621388, REcoN 731626908 Załącznik Nr 4

Informacja dodatkowa do sprawozdań finansowych za 2015 rok
w Gminnym ośrodku kultury i sportu w zapolicach

Dział921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdzial 92109 _ domy i ośrodki kulturyo świetlice i kluby

Stan środków na rachunku bankowym na 01 stycznia2015 roku 34 4I5,54 zł..

W 2015 roku w Gminnym oŚrodku Kultury i Sportu w Zapolicach

przychody wyniosĘ: 437 2]5,00 zł.

Koszty ogółem 4l4 522,48 zl.
WYż

Treść Wykonanie

Dotacja podmiotowa 381 141,33

Dotacj a celowa llJrząd Marszałkowski/ 5 000,00

Dotacja celowa lŁDK w Łodzil 4 000,00

Przychody finansowe 86,49

Przycho dy z działalno ś c.t :

w Ęrm,
-wpłaty za wynajem sali

37 842,00

I0 974,00

Pozostałe przychody operacyj ne, z tylułu: 9 205,18

-likwidowanego traktorka Ml 85- 1 07 RHB 4 303,32

-nienależnie opłaconych składek ZUS w
latach 20II -2013

4 90I,86

Ogółem 437 275,00

m:

Treść Wykonanie

Wynagrod zenia osobowe pracowników 193 190,03

Składki na ubezpieczenia społeczne 35 649,16

Wtlm:
-umowy o pracę 34 821,43

-umowy zlęcenia kół zaiŃęręsowatV 316,05

-umowy zlęceniacoKis 505,68

Składki na fundusz pracy 4131,53

W tym:

-umowy o pracę 4 |3I,53

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych

6 746,00



Treść Wykonanie

Wynagrodzenia z Ętułu umów zlecertt 33 480,00

W tym:

-instruk. GOKiS z zakręsu sportu i rekreacji 700,00

-instruk. pozost. sekcj i i kół zaintęresowań 22110,00

-zleceniarobót w GOKiS 10 670,00

AmorĘzacja środków trwaĘch 5 485,12

Zakup materiałów i wyposażenia 58 275,67

W Ęrm:

Zakup materiałów w GOKiS 43 638,85

- zaklp materiałów związany ch z
działalnością merytoryczną

7 745,59

- z akląy admini stracyj n e 12 l37,38

-zakup materiałów go spodarc zych 2I79,34

-zakup opału dla GOKiS I0 2t3,I2

-zakup sprzętu spońowego 3 987,38

-zakup artykułów elektrycznych l 10,80

-zakup materiałów papierniczych do
lr ządzeń k s ero grafi c zny ch

64],63

-zakup akcesoriów komputerowych 366,04

-zakup pozostałych materiałów 6 251,57

ZuĄcie materiąłów i energii w świetlicach
wiejskich,w Ęm:

l 28],64

-zuży cie materiałów do działalności
bieżącej

45,80

-zużycie opału 0,00

-ZUZyc|ę energll I 150,64

-zużycie wody lBranical 85,20

Zakup energii elektrycznej -GOKiS 6 826,6ó

W tym:

-energla 5 603,93

-woda 907,73

-gaz 315,00

Zużycie materiałów na obiekcie sportowym,
w Ęm:

6 528,52

-zuży cie materiałów l naw o zy, wapno, pal iwo ż 29],40

-Zuzyc|ę energll I802,7I

-zużycie wody 2188,40



Ę
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Wykonanie
240.01l

g 373,7I\

60 892,1s

5s 271.21

4iŹ,00

957,84

97ż,00

344,4C

ż220,,0(

500,0(

1 012,0(

Treść

-z1,1żsl cie materiałów do traktorka

7.ąklll rr słup remontowych

LTsługi pozostałe

W tvm:

IJsfugi w GOKiS

-prowizja bankowa

-ścieki

l -nieczystości stałe|.
l -,,oł,,oi kominiarSkie

-usługi transportowe

-usługi elektryczne

-diety sędziowskie
978,76

4 364,66

16 640^00

29 830,15

745,38

100,98

t94,40

-usługi zvłiązane z przesyłkami pocztowym

i L,lrierskimi

,cłlr oi ksero praflczne

-termyUniejów

-pozostałe usługi

I lęł,uoi na obiekcie sportowym, w tym:

-ścieki

-nieczystości stałe

-nrz.euladi konserwacj a traktorka
200,00l

1 250,00

875,56

lst,20

298,80

-nnzostałe: wvk. oprysku,/ubezp, traktorka/

f lęhtoi w świetlicach, w tym:

nieczvstości stałe 1płynnę l rrrdl|llju

-internet Branica

7,qklll u słup internetowych GOKiS

4,ż5,56

1023,41

1 455,16l
l

2185,40

10r0p8
1 615,00

414 522,48

Zakap uslu g telekomunikaryj nych-
fplpfnn stacionarny
pnrlrńże kreiowe służbowe

Rńżne nnłatv i składki

śzknlenie nracowników

Ogółem

*

VJ

Zyskstanowi kwotę ż2 752,52 ń"



Stan środków na dzień31 grudnia 2015 roku 63 157,46 zł.

Na dzień 31 grudnia 2015 roku GOKiS posiada nalezności krótkoterminowe
z$ułu dostaw robót i usług w kwocie 49,I5 zł., zobowtązaniakrótkoterminowe
zĘtułu dostaw robót i usług w kwocie - 449,02 zł. ztytlńu niewykorzystanej
dotacji podmiotowej - ] 298,67 zł..

Należn ości, zobow iązania wymagal n e nie występuj ą.

Sp or ządziła : Janina Kur zaw a jluwlrly xdlrcowy

ł/a,nar -Janlna Kurzawc
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