
2.191,15
8.135,46

13.402,77
33.808,31

2.200,00
8.200,00

13.500,00
34.000,00

40.304,1140.500,00

ZUZYCIE MATERIALOW I ENERGII:
A/MATERIALY:

-zakup drobnego sprz^tu
-zakup materialow dekoracyjnych i nagrod
w konkursach

-zakup mat. gospodarczych. w tym do biez. rem.

-zakup materialow biurowych
-zakup paliwa i cz^sci do samochodu

Wykonanie
na 31.12.2017 r.

3.432.299,17

877.210,54

277.791,29
214.910,56

97.498,34
19.761,43
21.897,14

3.076,43

242.275,35

200.000,00
320.914,58

1.984.550,00

49.624,05

Wykonanie
na 31.12.2017 r.

Plan
na 2017 r.KOSZTY WG RODZAJOW - WYDATKI

WYDATKI BUDZETOWE

3.488.612,05

916.000,00

300.000,00
220.000,00
100.000,00
20.000,00
22.000,00

4.000,00

250.000,00

200.000,00
338.438,00

1.984.550,00

49.624,05

Plan
na 2017 r.

Przychody ogolem:

Razem:

a) z dzialalnosci kulturalnej
b) z czynszow
c) z wynajmu pomieszczen

d) z wynajmu sprz^tu
e) z ekspozycji plakatow
f) z akredytacji
g) pozostale przychody (media najemcow,

sprzedaz prod. Bastion itp.)

4) Przychody wlasne NDK:

3) Dotacja celowa:
1. na organizacj^ ,,Dni Nysy 2017"
2. wykonanie instalacji c.o. w Bastionie

2)_Dotacja podmiotowa

1) Srodki obrotowe na pocz^tek roku

PRZYCHODY

PRZYCHODY BUDZETOWE

NYSKI DOM KULTURYIM. WANDY PAWLIK

Zal^cznik Nr 8
do informacji z wykonania
budzetu Gminy Nysa za 2017 r.



3.508,80
4.791,05

21.605,78
11.707,00
4.577,52

36.845,00

3.600,00
4.800,00

21.700,00
11.800,00
4.600,00

37.000,00
PODATKII OPLATY:
-podatek od nieruchomosci
-ubezpieczenie imprez kulturalnych
-pozostale ubezpieczenie w tym mienia
-oplata "Zaiks-u"

-oplata bankowa
-oplata za uzytkowanie wieczyste gruntu i inne
-pozostale drobne oplaty nie wymienione w tym
za administracj^ lokalu przy ul. Moniuszki 531.500,0031.495,49

RAZEM:115.000,00    114.530,64

USLUGI OBCE:
-uslugi komunalne17.000,0016.885,15
-uslugi telekomunikacyjne13.500,0013.310,85
-uslugi kulturalne373.000,00372.743,70
-uslugi medyczne18.600,0018.510,00
-uslugi pralnicze500,00462,48
-konserwacja gasnic i systemu przeciw pozarowego2.100,002.067,49
-monitoring obiektow oraz jego konserw. i naprawa3.600,003.543,18
-ochrona imprez kulturalnych48.000,0047.612,74
-uslugi transportowe w tym przewoz osob9.400,009.332,48
-wynajem agregata8.000,007.825,86
-uslugi remontowe23.200,0023.063,47
-drobne naprawy sprz^tui jego konserwacja7.200,007.112,21
-konserwacja urz^dzen dzwigowych oraz jego naprawa8.600,008.540,67
-wypozyczenie ekspozycji multimedialnej do Bastionu17.712,0017.712,00
-przygotowanie materialu i obsluga leda35.080,0035.078,40
-usluga prawnicza21.300,0021.225,75
-wynajem kabin toi toi,plotow,konten. na imprezy plenerowe5.000,005.000,00
-usluga informatyczna1.400,001.340,25
-usluga projektowa14.300,0014.285,25
-reklama imprez kulturalnych13.200,0013.148,39
-pozostale uslugi nie wymienione tj. wykonanie piecz^tek,

tlumaczenia tekstow, dorabianie kluczy, strojenie fortepianu itp.)    50.000,0049.177,55

RAZEM:690.692,00687.977,87

-zakup czasopism i wydawnictw2.200,002.139,38
-zakup srodkow czystosci8.200,008.174,52

Razem:108.800,00108.155,70

B/ ENERGIA:
-energia elektryczna273.500,00273.394,33
-energia cieplna83.000,0082.926,23
-zuzycie wody10.500,0010.411,83

Razem:367.000,00366.732,39



ison

SKARi A

- 456.632,56

3.888.931,73

320.914,58

630.354,11

68.677,22

4.379,27

64.297,95

279.572,03

- 423.298,95

3.911.911,00

338.438,00

630.360,00

68.900,00

4.400,00

64.500,00

279.721,00

Srodki obrotowe na koniec roku

OGOLEM:

WYKONANIEINSTALACJI CO. W BASTIONIE

AMORTYZACJA:

RAZEM:

POZOSTALE KOSZTY:
- podroze sluzbowe
- wyzywienie i noclegi artystow podczas imprez kult.

RAZEM:

29.171,00    29.171,00

7.289,00

15.340,5115.400,00

207.200,00   207.163,85
20.650,00    20.607,67

7.300,00

UBEZPIECZENIAIINNE SWIADCZENIA:
-skladki na ubezpieczenia spoleczne

-skladki na FP
-skladka na PFRON
-pozostale swiadczenia na rzecz pracownikow
-zakladowy fundusz socjalny

1.313.000,00  1.312.017,19RAZEM:

983.500,00983.488,19
35.500,0035.415,00

254.000,00253.964,00
40.000,0039.150,00

WYNAGRODZENIE:
-wynagrodzenie osobowe pracownikow
-nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne
-umowy zlecenia, umowy o dzielo
-zakladowy fundusz nagrod


