
PROJEKTY PLANÓW DZIAŁALNOŚCI 
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY 

W UKŁADZIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
NA 2011 ROK

1. Plan działalności Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki 

Dział  921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92109  – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Nazwa
Plan na 2011 rok

1 2

Przychody ogółem
w tym:

9.900.000,00

I. Przychody własne 800.000,00

II. Dotacja organizatora
    w tym:
- dotacja na działalność bieżącą instytucji
- dotacja na organizację imprez

9.100.000,00

3.380.000,00
5.720.000,00

1 2

Koszty ogółem
w tym:

9.900.000,00

I. Koszty amortyzacji 150.000,00

II. Wynagrodzenia 5.836.600,00

III. Koszty zużycia materiałów i energii 595.000,00

IV. Koszty usług obcych 2.544.500,00

V. Podatki i opłaty 42.000,00

VI. Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń 386.900,00

VII. Pozostałe koszty rodzajowe 345.000,00

Planowany wynik finansowy 
roku 2011 0,00



          2. Plan działalności Książnicy Płockiej im. Wł. Broniewskiego 

Dział  921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
          Rozdział 92116 – Biblioteki 
                                          

Nazwa
Plan na 2011 rok

1 2

Przychody ogółem
w tym:

6.162.000,00

I. Przychody własne 200.000,00

II. Dotacja organizatora
    w tym:
- dotacja na działalność bieżącą instytucji
- dotacja na zakup nowości wydawniczych
- dotacja na organizację imprez

5.962.000,00

5.922.000,00
35.000,00

5.000,00

1 2

Koszty ogółem
w tym:

6.162.000,00

I. Koszty amortyzacji 21.000,00

II. Wynagrodzenia 4.447.150,00

III. Koszty zużycia materiałów i energii 303.000,00

IV. Koszty usług obcych 448.368,00

V. Podatki i opłaty 13.000,00

VI. Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń 922.482,00

VII. Pozostałe koszty rodzajowe 7.000,00

Planowany wynik finansowy 
roku 2011 0,00



3. Plan działalności Płockiej Galerii Sztuki

Dział  921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych

Nazwa
Plan na 2011 rok

1 2

Przychody ogółem
w tym:

1.228.000,00

I. Przychody własne 80.000,00

II. Dotacja organizatora
    w tym:
- dotacja na działalność bieżącą instytucji
- dotacja na organizację imprez

1.148.000,00

983.000,00
165.000,00

1 2

Koszty ogółem
w tym:

1.228.000,00

I. Koszty amortyzacji 9.000,00

II. Wynagrodzenia 599.000,00

III. Koszty zużycia materiałów i energii 69.300,00

IV. Koszty usług obcych 427.800,00

V. Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń 120.700,00

VI. Pozostałe koszty rodzajowe 2.200,00

Planowany wynik finansowy 
roku 2011 0,00



          4. Plan działalności Płockiej Orkiestry Symfonicznej 
   im. W. Lutosławskiego                                                                

Dział  921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

Nazwa
Plan na 2011 rok

1 2

Przychody ogółem
w tym:

4.073.000,00

I. Przychody własne 700.000,00

II. Dotacja organizatora
    w tym:
- dotacja na działalność bieżącą instytucji
- dotacja na organizację imprez

3.373.000,00

2.137.000,00
1.236.000,00

1 2

Koszty ogółem
w tym:

4.073.000,00

I. Koszty amortyzacji 100.000,00

II. Wynagrodzenia 2.690.583,00

III. Koszty zużycia materiałów i energii 40.000,00

IV. Koszty usług obcych 590.000,00

V. Podatki i opłaty 50.000,00

VI. Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń 460.000,00

VII. Pozostałe koszty rodzajowe 142.417,00

Planowany wynik finansowy 
roku 2011 0,00
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