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1. Centrum  Kultury i Promocji 

 
Przychody Centrum Kultury i Promocji w trakcie  2008 roku wyniosły 1 783 178,00 zł, w tym 
dotacja z budżetu miasta wyniosła 1 546 274,00 zł, dotacja celowa z Fundacji Współpracy (na 
wyjazd młodzieży do Dassav) 6 000,00 zł na pozostałą kwotę 230 904,00 zł składają się 
dochody własne uzyskiwane z wynajmu pomieszczeń, kortów tenisowych, miejsc 
reklamowych (86 484,00 zł), sprzedaży biletów na imprezy kulturalne, wpływy z 
prowadzenia sekcji, wpisowe na organizację konkursów i meczy (117 328,00 zł), darowizny 
od sponsorów (18 949,00 zł), przychody ze sprzedaży koszulek, kalendarzy, energii (4 251,00 
zł) oraz odsetki od środków na rachunkach bankowych (3 892,00 zł). 

 
W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w wysokości 1 860 403,00 zł, w tym: 

 
a. 760 386,00 zł  - stanowią koszty związane z  utrzymaniem i funkcjonowaniem 

Ośrodka. Na wydatki osobowe pracowników (płace i pochodne) wydatkowano 
łącznie 547 536,00 zł, natomiast pozostała kwota 212 850,00 zł została 
przeznaczona na  koszty utrzymania budynku (gaz, woda, energia, wywóz śmieci, 
monitoring budynku), ubezpieczenia budynków, usługi telekomunikacyjne, 
bankowe, pocztowe, opłaty RTV, konserwacje i naprawy sprzętu, malowanie 
pomieszczeń, remont piwnicy budynku „Galerii”, zakup artykułów biurowych, 
reklamowych, środków czystości, opłaty za licencje programów komputerowych, 
delegacje, ryczałty, świadczenia na rzecz pracowników, odpis na ZFŚS. 

 
b. 695 369,00 zł – wydatkowano na działalność kulturalną i organizację imprez 

kulturalnych na terenie miasta, w tym: 
 

• w ramach ogólno miejskich imprez kulturalnych wydatkowano 
608 687,00 zł na: powitanie Nowego Roku, Bal Seniora i Bal Ojców 
Miasta, organizację koncertów, spektakli teatralnych, kabaretów, 
organizację uroczystości patriotycznych z okazji rocznic świąt 
narodowych, organizacja koncertów okolicznościowych (Dzień Dziecka, 
Dzień Kobiet, Dzień Matki), organizacja wystaw, wernisaży, spotkań z 
autorami, współorganizacja imprez kulturalnych z organizacjami 
działającymi na terenie miasta, organizowanie konkursów Kryształowa  
Nuta, koncerty Arii Operowych, przedstawienia dla dzieci (teatrzyki),  
organizacja III Festiwalu „Otwarte Ogrody” (kwota 23 896,00 zł środki 
własne, kwota 35 000,00 zł środki z Urzędu Marszałkowskiego), koszty 
wyjazdu młodzieży z przedstawieniem teatralnym do miasta Dessav w 
Niemczech; 

• na działalność sekcji i klubów zainteresowań poniesiono wydatki w 
łącznej wysokości 86 682,00 zł.  W ramach tych środków pokryto 
między innymi koszty warsztatów rysunku i malarstwa, dziecięcego 
teatru amatorskiego, zespołu tańca towarzyskiego, szkółki szachowej, 
szkółki strzeleckiej, Towarzyskiego Klubu Brydżowego, Towarzyskiego 
Klubu Szachowego, Zespołu wokalnego „Złoty Liść”, Towarzyskiego 
Klubu Seniora oraz koszty prowadzenia Akcji „Lato w Mieście” 
prowadzone w CKiP, klub przedszkolaka ”Krasnoludki”. 
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c. 186 469,00 zł – wydatkowano na działalność sportową, w tym na: ogólno miejskie 

imprezy sportowe wg Kalendarza Imprez, na działalność: Sekcji Panczenistów, 
Sekcji Strzeleckiej, Sekcji Rowerowej, Sekcji Koszykówki, na Akcję Lato-Zima  
organizowanej na terenie szkół, na organizację rozgrywek Oldbojów, zajęcia 
sprawnościowe (aerobik, pilaste, gimnastyka), sekcję piłki siatkowej oraz na 
organizację zawodów MTBMX. 
 

 
d. 54 831,00 zł – wydatkowano na koszty administrowania terenem sportowym na 

Turczynku. 
 

e. 146 230,00 zł – wyniosły wydatki związane z prowadzeniem Biura Promocji 
(reklama, aktualizacja strony internetowej, koszty wydawania Biuletynu, usługi 
telekomunikacyjne, koszty energii, sprzątania, wydatki związane z wyposażeniem, 
zakup materiałów biurowych, szkolenia, delegacje oraz ryczałty), wydanie folderów, 
płyt CD, tablic informacyjnych.  

 
f. 17 118,00 zł – naliczenie amortyzacji za 2008 rok. 

 
Centrum Kultury i Promocji na dzień 31.12.2008 roku nie posiada żadnych wymagalnych 
zobowiązań i należności. 

 
2. Miejska Biblioteka Publiczna 

 
Miejska Biblioteka Publiczna uzyskała w trakcie  2008 roku  przychody w wysokości 

269 560,00 zł. Źródła przychodów: dotacja z Urzędu Miejskiego w Milanówku –           
260 365,00 zł, dotacja celowa z Biblioteki Narodowej na zakup książek – 7 996,00 zł oraz 
odsetki od środków na rachunkach bankowych- 1 199,00 zł. 

W okresie sprawozdawczym MBP poniosła koszty w wysokości  269 555,00 zł, w tym 
na: wynagrodzenia, pochodne od płac i fundusz świadczeń socjalnych oraz usługi medyczne 
na rzecz pracowników – 176 968,00 zł; zakup nowego księgozbioru – 28 059,00 zł; zakup 
energii, gazu środków czystości, materiałów biurowych i prenumeratę – 22 246,00 zł; zakup 
usług telekomunikacyjnych, wywóz nieczystości, naprawa i konserwacja sprzętu, usługi 
pocztowe i bankowe oraz monitoring obiektu i usługi informatyczne – 31 989,00 zł; delegacje 
służbowe, podróże służbowe  – 1 329,00 zł, ubezpieczenie wyposażenia kwota 265,00 zł, na 
wynagrodzenia bezosobowe za sprzątanie i naprawy – 7 180,00 zł oraz naliczenie amortyzacji 
– 1 519,00 zł.  
Miejska Biblioteka Publiczna wg stanu na dzień 31.12.2008 r. nie posiada żadnych 
wymagalnych należności i zobowiązań.  
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