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lnformacja o wykonaniu planu finansowego instytucji kultury
za rok 2016

Nazwa instytucji kultury:  OSrodek K«/fury w Drawsk« Pomorskin

1. Stan §rodk6w finanso\^rych na dziefi   01.01.2016r. ( bez kaucji
gwarancyjnych)
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1- Dotacja ustalona przez organizatorawtym: 2871  000zl 2 871  000,00 100,00%

a) dotacja na dziatalno§6 bieZaca 2871  000zt 2 871  000,00 1 00,00%
w tym:
- dotacja podmiotowa na dziatalnoS6 statutowa 2 835 000zl 2 835 000,00 100,00%
- dotacja Starostwa Powiatowego na prowadzenie zadahbibliotekipowiatowej

36 000zt 36 000,OO 1 00,000/o
b) dotacja na organizacj? imprez

c) dotacja na remonty
d) dotacja  celowa na inwestycje

2. Dotacja otrzymana/wnioskowana z budZetu pahstwa 416 000 zJ 416 000,00 100,00%

a)b)c) dotacja z Biblioteki Narodowej na rozw6j czytelnictwa ll  000zt ll  000,00 1 00,GOO/o

dotacja in"Przebudbiblioteki westyeyjna z lnstytutu KsiaZki za zadanie:owaimodernizacjapomieszczehdrawskiejwrazzzakupemnowego\^ryposa2enia"

375 000 zt 375 000,00 1 00,00%
Dofinansowanie z NCK - realizacji zadania:  Program  DomKultury+lnicjat)MayLokalne2016-cz.Iill

30 000 z1 30 000,00 100,00%

3-a)b)c)a)e)f)g) Przchody wfasneWtym: 786 230 zt 780 413,24 99,26O/a

sprzedaZ bilet6w 570 000 z1 568 704,39 gr3 J70/o
sprzeda2 towar6w w kawiarni 115000zt 111  847,18 grr7  2!fffJ/o

najem i dzierZawa sktadnik6w 7 000 zf 6 857,31 97,96%
sprzedaZ ustug'  organizacja imprez 58 000 zt 58 186,22 1 00]32O/a

§rodki finansowe od os6b fizycznych i prawnych 1  200zl 1  000,00 83,33%
odsetki bankowe 30 zt 17,61 58,70%
pozostate ( w tym refundacja z PUP) 35 000 zt 33 800,53 96]57O/o

4. Miedzyokresowe rozlizarok2016-zfytulurSrodk6wtrwafychzakcolonrychotrzymanyc2015czenie przychod6w z lat ubiegfychozliczeniaamorfyzacjiodzakupuupionych/\ArytWOrZOnyChZdOtaCjihi\^rydatkowanychwlatach2012-

125 600 zl 125 592,36 99,99%
5. Miedzyokresowe rozl i§rodk6wtrwafychzakcolovyychotrzymanyc01,01.2012r.niezamortdo\ArvSOkOSciamortvzczenie  przychod6w od zakupuupionych/vyytworzonychzdotacjihi\ArydatkOWanyChPrZedyzowanychdodnia31.12.2014r.-aciiod§rodk6wzarok2016

19 244zt 19 243,68 1 00,00%

6. Zwrot podatku VAT z Urzedu Skarbowego 70 000zt 56 000,00 80,00%

ll. cl 6lemKosztv/ wvdatki  dzialalnoS'Ci o 4 442 985 zl •, 4 466545.80
fuO-lO

1. Koszty bieZaee, w tym: 3 825 727 zl 3 849 351,33 100,62%

a) Materiafy i vyyposaZenie, ksiegozbi6r 207 000 zt 203 196,78 98,16%
w tym ksiegozbi6r 40 000 zf 39 219,85 98,O50/a
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b) Energia, gaz woda 185 000zJ 169 983,64 91)88%
c) Wynagrodzen iawtym: 1  872633zl 1  830 765,82 grn Jell/a

wynagrodzenia osobowe - osoby fizyczne 1  668 633z] 1  631  494,53 grri J70/o
wynagrodzenia bezosobowe (w tym umowy dotyczacerealizacjiwydarzef)kulturalnychiprowadzonychwarszfat6w)

204 000 zf 199 271,29 97,68%
honoraria

agencyjno-prowizyjne

d) Skladki na ubezpieczenie spofeczne i Fundusz Pracy 320 000 zJ 310 556,33 97,0 50J/a

e) odpis na zFSs 54 423 zt 54 423,00 100,00%

D podatki i opJafy 110000zl 98 144,90 89,22%

g) uslugi oboe, fym: 741  577 zl 703 488.40 9486%I uslugi transportowe 18 000zf 14 312,43 79,51%II uslugi remontowe.I kOnSerWatOrSkie 24 000 z! 22 921,10 95,5O%II ustugi pocztowe.I telekomunikacyjne 21  000z! 18 923,35 90,11%

II uslugi pozostate 678 577 z] 647 331 ,52 95,4O%

w tym obsluga prawna i prowadzenie ch6ru 17 000zf 13 191,50 77,6O%

h) Swiadczenia na rzecz pracownik6w 20 000zt 19 268,05 96134%

i) podr6Ze sluZbowe krajowe 4 400 zl 3 611,71 82108%

i) podr6Ze sluZbowe zagraniczne 2 000zJ 1  687,95 84,40%
k) koszty reprezentacji i reklamy 3 000zl 1  500,32 50,01%

L) pozostale koszfy rodzajowe 40 000 zl 36 679,40 91 ]700J/a

i) koszty operacji finansowych 50 zJ 0,00 0,00O^o

m) pozostale koszfy operacyj ne 5 800zT 5 484,99 94,57%

n) wartoS6 sprzedanych towar6w 65 000zl 43 850,95 67,46%
o) amortyzacja 320 444 zt 366 7O9,09 zl 1 14,44%II -amortyzacja nie rozliczana  z dotacji celo\^rych 50 000 zt 34 025,42 68,05O/o

- amoltyzacja Srodk6w trwalych za rok 201 6 - z tytulurozliczeniamiedzyokresowegoprzychod6wnanabycieSrodk6wtrwalychzakupionych/\^rytworzonychzdotacjicelo\vychotrzymanychi\vydatkowanychwlatach2012-2015

125 600zt 125 592,36 99,99%
-  amorfyzacja Srodk6w trwalych za rok 2016 - z tytulurozliczeniamiedzyokresowegoprzychod6wodSrodk6wtrwatychzakupionych/vArfWOrZOnyChZdOtaCjiCelo\vychlubzotrzymanychi\vydatkowanychprzedrokiem2012

19 244zt 19 243,68 100,OO%

II - amortyzacja Srodk6w trvalych i WNiP zakupionych zdotacjiinwestycyjnejotrzymanejzlnstytutuksiazkiwroku2016-

187 847,63

2. Zadania inwestycyjne 617 258zt 617 194,47 99,99%

a)

Zadanie inwestycyjne: "Przebudowa i modernizaciaDOmieSZCZehdraWSkieibibliOtekiWraZZakuDem

617 258zt 617 194,47 99,99%nowecIO \ArvDOSaZenia "

- dotacja inwestycyjna z lnstytutu ksiqZki na realizacjerobotbudowlano-montaZowych

375 000 zl 375 000,00 100,00%

- widad wfasny benefiICjenta na realizacje robotbudowlano-montaZowychorazrealizacjekosztowmiekkich:przygotowaniedokumentacjitechnicznej, nadz6rautorkiiinwestycyjny,promocja,pozostafekoszty.

242 258 zJ 242 194,47 99,97%
---_---         -

-_-_-  I_-__- _-_-_-- i-I__ _- _ - _- --__ _--__  i  -  I -_-   I-I__-_I-I_-I_--_I_I I_-I_-i:Ill_=T=L-_-Ii-iT_-I-_-LT==-_-_T=- -TIT_I -I    __-_   _-_-_    _-______-_i--__I-   _   _-__--_    _-I_-_        _-    _    -_---I__    I-_---_-_--_--_-    -I_    -_I_    -----__-__     -I--     _--_-I_      I   --.i_   _-i-   -_I_     -__   _i   -___=i-_-_--_:_||_-_       I___-i     -         ______-   -      -__



-                    ( r --_ -j.4.3g.,"ckREr,:
I,       #3ee; _ZE3as- _. _ ,53ngar

I I

L=,-I,             -           ,--_/,i,,,I-c-_I_
i--_rty _t-.    _-iLie

rok-201Zr.g,,,.__y_i:/,_-,T:.,:_ , ,TIT_,/
I        /           .

-'-,,_       I•1

_-1
I/         --/,

-
/   . I//,

'1
•..,, rmue , ,,- ;,I,-1

i ffi-    I--i,i.-~r-_--i_. -                   _                    -                                              `

/ i  ,,i_I,__Li_,_   +__.@r,i,._,_(    ,_  r._  ____  i:  , ___ _:

J®,      ,
+_._     __     __,`   _I -  -,-,_-,-,/:,,  @ --,i:_, ,

t      ,,,,,,T©

Ill.

Miedzyokresowe rozliczenie przychod6w tytulem  dotacjiinwestycyjnejotrzymaneji\^rydatkowanejwroku2016
176 697.37

IV.

WartoSc netto Srodka trwatego - Modemizacja budynkuOKul.Pitsydskiego12
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Srednioroczna liczba zatrudnionych (w osobach) 49,00 49,00
Srednioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu napetneetaty)

45,25 46,75

Stan naleZnoSci 24 652,52 36 090,34

Stan zobowiazah 315 385,34 359 384,58

w tym: wymagalnych 0,OO 0,00

Stan Srodk6w pienie2nych    /bez kat/a/I/) 1  918,75 8111,20

- w kasie i na rachunkach banko\^rych 1  448,34 8111,13

- rachunek zFSs 470,41 0,07

1. Stan §rodk6w finanso\nych na dzieh  31.12.2016r.   (bez wniesionych
kaucji gwarancyjnych w \vysokoSci 13.362,18 zT)

-wtym zFSs

(podpis Gt

8  111,2O

a,O7



InformacJ'a OPiSOWa O WykOnaniu Planu finanSOWegO Za rok 2016

przez OSrodek Kultury w Drawsku Pomorskim

OSrodek  Kultury  w  Drawsku  Pomorskim  posiada  osobowoSC  prawns/  a gospodarka  finansowa

jednostki  opiera  sic  ma  zasadach  samodzielnoSci  finamsowej.  WiekszoS6  Srodk6w finansowych,

jakimi   dysponuje   oSrodek   pochodzi   z   budZetu   gminy   Drawsko   Pomorskie,   przyznawanych
wformie  dotacji  podmiotowej  na  prowadzenie  dziatalnofci  statutowej  oraz  w  formie  dotacji
celowych,   przyznawanych  w  oparciu  o  zawarte  umowy  ma   realizacje  zadafi   inwestycyjnych.
Wroku   2016   uchwatami   Rady   Miejskiej   w   Drawsku   Pomorskim   nr:   XIX/147/2015   z   dnia
30.12.2015r.;    XX/149/2016    z    dnia     28.01.2016r.;    XXXIIl/227/2016    z    dnia     14.ll.2016ro;

XXXVl/247/2016r. z dnia 29.12.2016r.zostata przyzmama dotacja podmiotowa     w tacznej kwocie
2.871.00O zt, z czego kwota 36.000 zt stanowi dotacje przekazana przez Starostwo Powiatowego
na  realizacje  w roku  2016  zadah  biblioteki  powiatowej  przez  Miejska  i  Powiatowa  Biblioteke
publiczna im. stefana Zeromskiego w Drawsku  Pomorskim.

Realizowane  przez  OSrodek  Kultury  zadania  byty  prowadzone  zgodnie  przyjetym  do  realizacji

planem  finansowym  na  rok  2016,  wykorzystujac  do  tego  celu  dotacje  przyznane  z  bud2etu
gminy  Drawsko   Pomorskie,  wypracowane  dochody  wtasne  oraz  pozyskane  z  innych   Zr6det
Srodki  finansowe  przeznaczone  na  sfinansowanie  realizowanych  projekt6w/zadafi.  Pozyskane
na  realizacje  zadah  dodatkowe  Srodki  finansowe  oraz  wypracowane  dochody  wtasne,  istotnie

przewy2szajace kwoty przyjete w planie finansowym sporzadzonym  na  1.01.2O16r., skutkowaty
aktualizacjami  p!anu  finansowego  wprowadzajacymi  zmiany  wysokoSci  zaplanowanych  na  rok
2016 dochod6w wtasnych i koszt6w w zakresie:

urealnienia        ponoszonych        koszt6w       eksploatacyjnych       u2ytkowanych       obiekt6w,
w szczeg6InoSci  koszt6w zu2ycia  energii  elektrycznej  i cieplnej/ gazu, wady/ odprowadzania
Sciek6w, wywozu  nieczystoSci;
zmniejszenia warto5ci towar6w zakupionych do odsprzeda2y w kawiarni  KINOWA;

przyjecia  do  realizacji  niezap!anowamych  wczeSniej  kwot,  dotyczacych  organizacji  nowych
imprez lub zleconych wydarzeh,
wprowadzenia  do rea!izacji zadania  inwestycyjnego, w zwiazku z przyznaniem  przez MKiDN
dotacji  na  realizacje zadania: "Przebudowa  i modernizacja pomieszczeh drawskiej  biblioteki
wraz z zakupem nowego wyposaZenia"   lnfrastruktura Bibliotek 2016-2020
wprowadzenia  do  realizacji  projektu  dofinansowanego ze Srodk6w MKIDN  w ramach   Dom
Kultury + lnicjatywy Lokalne 2O16 pn. "Drawski autobus Kulturalny- miejsce w him  czeka  na

Ciebie"

realizacji zadania  dofimansowanego ze Srodk6w MKIDN  pn. ,,Do naszej  bib!ioteki zawsze po

drodze"   Program Promocja literatury i czytelnictwa.
wzrostu   wysokoSci   optat   dystrybucyjnych   ponoszonych   tytutem   wykupienia   licencji   na
wyfwietlanie film6w. Optatyte naliczame sa w wysokoSci 5O% utargu netto od przychodu ze
sprzeda2y bilet6w.

Imne   od   zaplanowanych   na   poczatku   roku   byty  takZe   koszty  zwiazane   z  funkcjonowaniem

prowadzomych   przez   jednostke   obiekt6w,   w   szczeg6InoSci   koszty   dotyczace   wykonanych
remomt6w     i     konserwacji     w     obiektach     Swiet!ic     oraz     obiekcie     Centrum     Ku!tury     im.
E.  Poniatowskiego   (wraz   z   kinem   i   kawiamia)   w   zakreSie   PrOgnOZOWanyCh   dO   POnieSienia

koszt6w     za     media,     zakupumateriat6w     eksploatacyjnych     I     wymaganych     przeglad6w
technicznycth   obiektu,   powodujace   koniecznoS€   statego   monitorowania   planu   finansowego



I       dokonywania       przesunie6      pomiedzy      zadaniami      oraz      wprowadzenia       ograniczeh
w  ponoszonych  wydatkach  w  zwiazku  z  przyjeciem  do  realizacji  remontu  biblioteki  przy  ul.
Pitsudskiego 12.

I.   Stan   Srddk6w   pienieZnych   zgromadzonych   na   rachunkach   bankowych   i   w   kasach   (bez
wniesionych   kaucji gwarancyjnych) wynosit:
- na dzieh 01/01/2016r.                                                                                                            1.918,75 zt
- na dziefi 31/12/2016r.                                                                                                              8.111,20 zl

ll.   PRZYCHODY OG6|EM -    4.268.249,28 zt

wtym:
1.   Dotacja organizatora na prowadzenie dziatalhoSci bieZacej                                  -      2.871.000,00 zt

w tym: dotacja StarostwcI Powiatowego w Drawsku Pomorskim w wysokoSci 36.000 zl
na prowadzenie przez MiPBP im. Stefana Zeromskiego zadafl biblioteki powiatowej.

2.   Dotacja inwestycyjna z MKiDN  przekazana  przez lnstytut KsiaZki na  realizacje

zadania: ,,Przebudowa i modernizacja pomieszczeh drawskiej
biblioteki wraz z zakupem nowego wyposaZenia"
w tym miedzyokresowe rozliczenie przychod6w  - 176.697,37 zf

375.000,00  zl

3.  Dotacje inwestycyjne z gminy Drawsko Pomorskie na realizacje zadah :                   41.000,00 zt
a)      Dofinansowaniez NCKdo realizacji zadania:

"Program Dom Kultury+ lnicjatywy Lokalne 2016"  - Etap l''-       8.000,00zt
b)     Dofinansowanie z NCK do realizacji zadania:

Program Dom Kultury+ lnicjatywy Lokalne  2O16" - Etap ll-      22.000,00 zt
c)      Dofinansowanie ze Srodk6w Biblioteki Narodowej

dla  projektu: "Rozw6j czytelnictwa"

4.  Dochody wtasne
wtym:
-    sprzedaZ bilet6wwstepu: do kina, na spektakleteatralne -

koncerty muzyczne
-     sprzedaZ ustug/ organizacja imprez
-    sprzedaZtowar6ww kawiarni KINOWA
-    czynsze i wynajmy pomieszczeh

-      ll.000,00zt

780.413,24 zl

568.704,39 zt

58.186,22 zt
111.847,18 zt

6.857,31 zt

(wynajem pomieszczeh, obciaZenia za media od wynajmowanych
pomieszczefi, w tym refumdacja koszt6w utrzymania
p. przedszkolnego w Zarahsku)

-     Darowizna od Nadle5nictwa  Drawsko Pomorskie-
-     Refundacja przez PUP sktadek na ubezpieczenie od

wynagrodzeh pracownik6w zatrudnionych
w ramach prac interwencyjnych

-    odsetki bankowe
-    pozostate przychody:

(pozostata sprzedaZ dziatalnoSci statutowej,
wpisowe za zajecia muzyczne, zwrot koszt6w
upomnieh, przychody ze sprzeda2y towar6w,
wptaty za zniszczone mienie, pozostate przychody.)

1.000,00 zt

20.670,62 zt
17,61 zt

13.129,91 zt



6.  Wysoko5C przychod6w za rok 2016 tytutem rozliczenia amortyzacji od zakupu
5rodk6w trwatych zakupionych/wytworzonych z dotacji celowych otrzymanych
i wydatkowanych w latach 2012-2016 podlegajacych miedzyokresowemu
rozliczeniu przychod6w, 125.592,36 zl

7.  WysokoS6 przychod6w za rok 2016 tytutem rozliczenia amortyzacji od zakupu
Srodk6w trwatych zakupionych/wytworzonych przed 01.01.2012r.
z dotacji celowych/rozwojowych niezamortyzowanych do dnia 31.12.2014 r.,

podlegajacych miedzyokresowemu rozliczeniu przychod6w                                            19.243,68 zl

8.  Zwrot podatku VAT przez Urzad Skarbowy

Ill.   KOSZTY  DZIAIANOScl oG6|EM  I WYDATKl lNWESTYCYJNE:

1.  Zakup materiat6w i wyposaZenia oraz ksiegozbioru

a)  ksiegozbi6r

(w tym zakup sfinansowany z dotacji BN)
b)  materiaty do przygotowania imprez
c)   materiaty administracyjno-biurowe
d)  stroje dla zespot6w
e)  opal
f)   prenumerata prasy

g)  Srodki utrzymania czystoSci obiekt6w

h)  zakup wyposaZenia

i)   materiaty konserwacyjno- remontowe

j)    paliwo

k)  art. spoZywcze

I)   pozostate materiaty

2.   Koszty energii cieplnej i elektrycznej/ woda, Scieki, gaz
a) energia elektryczna
b)gaz
c) woda, odprowadzenie Sciek6w
d) energia cieplna

3.  Wynagrodzenia:
- wynagrodzenia osobowe:
- wynagrodzenia bezosobowe

39.219,85 zt
ll.000,00 zt
2.979,96 zt

22.486,82 zt
14.252,59 zt
13.665,09 zt
5.464,48 zt

ll.148,66 zt

8.044,99 zt

5.097,02 zt

5.890,56 zt

14.558,84 zt

60.387,92 zt

95.498,27 zt
30.567,25 zt
9.385,65 zt

34.532,47 zt

1.631.494,53 zt

4.  Sktadki na ubezpieczenia spoteczne i Fundusz Pracy

5.   OdpisnaZFSs

6.  Podatki i optaty/

199.271,29 zt

56.000,00 zl

4.466.545,80 zt

203.196,78 zt

169.983,64 zt

1.830.765,82 zt

310.556,33 zt

54.423,00 zl

98.144,90 zt



a) podatek od nieruchomo5ci, rolny
b)  PFRON

c) podatek od Srodk6w transportu
d) optaty ZAIKS, STOART,  ISF, SFP

e) abonament RTV

pozostate podatki i optaty, podatek VAT stanowiacy
koszt tytutem rozliczenia wskaZnika ,,preproporcji"   -

7.  Ustugi obce
w tym..
- ustugi transportowe,
-  ustugi remontowe i konserwacyjne,
-  ustugi pocztowe i telekomunikacyjne
- pozostate ustugi obce

wtym:
- prowizje bankowe
-   ustugi kulturalne
- obstuga prawna, prowadzenie ch6ru
- ustugi informatyczne
- wykup licencji na projekcje filmowe
- pozostate ustugi obce

30.769,00 zt
26.838,00 zt

708,00 zt
24.427,73 zt
2.333,67 zt

13.068,5O zt

14.312,43 zt
22.921,10 zt
18.923,35 zt

647.331.52 zt

4.675,74 zt
134.'026,23 zt
13.191,50 zt
ll. 210,7O zt
244.102,66 zt
240.124,69 zt

8.  Swiadczenia na rzecz pracownik6w

(koszty BHP, szkoleh, badania lekarskie, pozostate Swiadczenia)

9.     Podr6Ze stuZbowe zagraniczne,

10.   Podr6Ze sTuZbowe kraJ'OWe

ll.  Koszty reprezentacji i reklamyJ

12.   Pozostate koszty bieZacej dziatalnoSci
W tym..
- ubezpieczenie OC i AC samochodowe
- ubezpieczenie majatkowe
-  ubezpieczenie OC imprez i wyjazd6w
- pozostate koszty dziatalnoSci bieZacej

13.  WartoS€ sprzedanych towar6w

14. Pozostate koszty operacyjne

15. Amortyzacja

703.488,40 zt

19.268,05 zl

1.687,95 zt

3.611,71 zt

1.500,32 zl

36.679,40 zt

6.542,22 zt
10.938,28 zt
1.460,67 zt

17.738,23 zt

43.850,95 zt

5. 484,99 zt

366.7O9,09 zt

- amortyzacja (z wytaczeniem zakupu w roku 2016 ksiegozbioru oraz

odpisu amortyzacyjnego od ST i WNiP zakupionych lub wytworzonych z dotacji
celowych)

- amortyzacja za rok 2015 od Srodk6w trwatych wytworzonych/zakupionych

z dotacji celowych wydatkowanych w latach 2012-2014 podlegajacych
rozliczeniu przez miedzyokresowe rozliczenie przychod6w.

- amortyzacja za rok 2015 od Srodk6w trwatych wytworzonych/zakupionych

zakupionych/wytworzonych przed 01.O1.2012r. z dotacji celowych,

34.O25,42 zt

125.592,36 zt



rozwojowych niezamortyzowanych do dnia 31.12.2014 r. podlegajacych
rozliczeniu przez miedzyokresowe rozliczemie przychod6w

-  amortyzacja Srodk6w trwatych   i WNiP zakupiomych z dotacji

celowej wydatkowamej w roku 2016

22.   Koszty operacyjne i finansowe

V. Zrealizowane wydatki inwestycyjne:

19.243,68 zt

187.496,60 zt

0,00 zl

-       617,194,47zt

Na  realizacje zadania: "Przebudowa i modernizacja pomieszczeh drawskiej
biblioteki wraz z zakupem nowego wyposa2enia"
a)      dotacja z MKiDN  przekazana  przez  lnstytut KsiaZki

na  realizacje zadamia 375.000,00 zt

b)     wktad wtasny oSrodka kultury na realizacje robot budow!ano-montaZowych
oraz koszt6w miekkich w projekcie: przygotowanie dokumentacji tecthnicznej/
nadz6r autorski i inwestycyjny/ promocja, pozostate
koszty realizacji zadania                                                                                             242.194,47 zl

Vl.  [aczna suma naleZnoSci na dziefi 31-12.2016r. 39.142,75 zl
wtvm..
- z tytutu sprzedaZy towar6w i ustug,                                       8.249,19 zt
-  kwota podatku VAT do przeniesienia na nastepny okres rozliczeniowy

zgodnie z deklaracja za m-c 12/2016                                 20.615,00 zt
- pozostate naleZnoSci                                                                        7.226,15 zt

Vll.   laczna   suma   zobowiazafi   wobec   kontrahent6w   z   tytutu   dostaw   towar6w   i ustug,

pracownik6w, ZUS,  Urzgdu Skarbowego z tytutu  wyptat wynagrodzeh  oraz  PFRON  na  dzieh
31.12.2016r. wynosi - 359.384,58 zt
w tym:
- wobec pracownik6w
- publiczno-prawne
- z tytutu dostawtowar6w i ustug

153.911,42 zt
157.451,45 zt
24.721,10 zt

- pozostate zobowiazania kr6tkoterminowe       -                23.300,61 zt
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