
Załącznik nr 1 
do Zarządzenia Nr 74/2010 

Wójta Gminy Ostróda 
z dnia 28 czerwca 2010r. 

 
 
 

SPRAWOZDANIE FINANSOWE 
 

Gminny Ośrodek Kultury w Samborowie 

ul. Ostródzka 17 

14-100 Ostróda 

za rok obrotowy od 01.01.2009r do 31.12.2009r. 

 

I Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.  

1. Przedmiotem podstawowej działalności ośrodka kultury w roku obrotowym było: prowadzenie i 

upowszechnianie działalności kulturalnej na terenie Gminy Ostróda. 

2. Gminny Ośrodek kultury wpisany został do rejestru prowadzonego w Urzędzie Gminy  

 w Ostródzie. 

3. Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy od 01.01.2009r do 31.12.2009r. 

4. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu możliwości dalszej kontynuacji 

działalności. 

5. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku 

obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad rachunkowości ustaloną i wprowadzoną do 

stosowania Zarządzeniem Dyrektora Nr 1/06 z dnia 05.07.2006r. 

6. Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa wyceniono następującymi metodami 

wyceny wynikającymi z przyjętych zasad rachunkowości: 

 1/ środki trwałe w : w cenie nabycia, 

 2/ zapasy materiałów w: cenach nabycia, 

 3/ należności w: kwotach wymagalnej zapłaty, 

 4/ inwestycje krótkoterminowe w: wg faktycznego stanu na koncie bankowym, 

 5/ kapitały własne w: wartości netto 

 6/ zobowiązania w: w kwotach wymagalnej zapłaty. 

 
 
 
 
 

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA 

 
 
1. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych. 

 
A) środki trwałe wartość początkowa: 

w zł i gr 

Wyszczególnienie wg 
pozycji bilansowych 

Wartość 
początkowa na 
początek roku 
obrotowego 

Zwiększenia z tytułu: 
-nabycia 
-aktualizacji 
-przemieszczenia 
-inne 

Zmniejszenia z 
tytułu: 

-sprzedaży 
--aktualizacji 
-przemieszczenia 
-inne 

Stan na koniec 
roku obrotowego 

wartości 
początkowej. 

Środki trwałe razem: 26.281,40 - - 26.281,40 

z tego: 
1) urządzenia techniczne  

 
22.011.40 

 
- 

 
- 

 
22.011,40 



 i maszyny 4.270,00 
 

- - 4.240,00 
 

 
B) umorzenia środków trwałych: 

w zł i gr 

Wyszczególnienie wg 
pozycji bilansowych 

Wartość 
początkowa na 
początek roku 
obrotowego 

Zwiększenia  
z tytułu: 

-nabycia 
-aktualizacji 
-przemieszczenia 
-inne 

Zmniejszenia  
z tytułu: 

-sprzedaży 
-aktualizacji 
-przemieszczenia 
-inne 

Stan na koniec 
roku obrotowego 

wartości 
początkowej. 

Środki trwałe razem: 21.551,51 - 2.000,38 23.551,89 

z tego: 
2) urządzenia techniczne  
 i maszyny 

 
21.551,51 

 

 
- 
 

 
2.000,38 

- 

 
23.551,89 

  -  
 

 
 
3 Informacja o przeciętnym zatrudnieniu z umowy o pracę : 

a) przeciętne zatrudnienie wyniosło 5,75 etatu. 
b) zatrudnienie w osobach 

 
 
 

 

Wyszczególnienie wg grup zawodowych 

Za rok poprzedni: Za rok obrotowy 

Ogółem w tym 
kobiety 

Ogółem  w tym 
kobiety 

Zatrudnienie razem: 
Z tego: 

14 
 

13 14 13 

1) pracownicy merytoryczni 2 2 2 2 

2) pracownicy administracyjni 1 1 1 1 

3) pracownicy obsługi 11 11 11 10 

c)  zatrudnienie na umowę zlecenie w osobach - 26 osób 
 

2. Wynagrodzenia. 
1) wynagrodzenia z umowy o pracę 159.415,30 zł 
2) wynagrodzenia z umowy zlecenia i o dzieło 63.441,00zł 
3) składki ZUS od wynagrodzeń 29.689,29 zł. 

 
3. Należności i zobowiązania 

a) należności w kwocie 69 zł 
b) zobowiązania 614,13 zł 
nie są wymagalne. 








