
Informacja  dodatkowa 

SUTW w Płocku nie posiada środków trwałych ani żadnych zobowiązao wobec budżetu paostwa i 

jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania własności budynku i budowli. SUTW w Płocku 

nie posiada akcji i nie prowadzi działalności gospodarczej, w 2012 roku nie zachodziła potrzeba zmian 

aktywów i pasywów w stosunku do poprzedniego  roku. 

 Dochody w 2012 roku przedstawiają się następująco: 

1 Składki  statutowe 31.400,00 

2 Wpływy na  projekty 72.375,00 

 w tym z  M P i P S  na projekt „aktywna 60-tka 14.285,00 

 W tym  wpływy z Urzędu M.Płocka  na projekty ogółem: 58.090,00 

 w tym na projekt –zdrowa  seniorka  14.900,00 

 - malarski  6.970,00 

  - śpiew   nasza  miłośd  9.880,00 

 - taneczny 10.340,00 

  -teatralny 16.000,00 

3 Wpływy z częściowej odpłatności sekcji  ogółem: 54.661,14 

 W tym: sekcji   jęz.angielskiego 9.780,00 

 -gimnastycznej 3.845,50 

 -tanecznej 1.260,00 

 - chóru 1.050,00 

 - turystycznej 33.094,64 

 - teatralnej 1.000,00 

 - informatycznej 4.001,00 

 -  old country 630,00 

4 Przychody z  częściowej odpłatności organizowanych imprez 13.545,00 

5 Przychody na organizację 10-lecia SUTW 2.200,00 

6 Odsetki bankowe 1.581,19 

7 Przychody z  tyt. odpisu  1% 4.071,07 

8 z  reklamy  PWSZ 3.355,00 

 Łącznie  dochody  wyniosły 183.188,40 

 

Koszty  przedstawiają się następująco: 

1 Koszty  projektów  ogółem : 71.215,73 

 W tym:   zdrowa  seniorka 19.369,45 

 - teatralny 19.593,99 

 -  śpiew  11.685,89 

 -  taneczny 11.715,89 

 - malarski 8.850,51 



2 projekt   MPiPS –aktywna  60-tka 14.466,50 

3  Koszty  sekcji  ogółem: 53.898,53 

 w tym:  sekcja jęz. angielskiego 10.248,80 

 - sekcja  informatyczna 3.900,00 

 -sekcja  taneczna 1.260,00 

 -sekcja  chóru 1.141,21 

 -sekcja  teatralna 1.100,00 

 -sekcja  turystyczna 33.218,57 

 -sekcja  old - country 693,00 

 - sekcja gimnastyczna 2.336,95 

4 koszty   imprez /Wielkanoc,Wigilia,zakoocz.i początek roku/ 23.372,09 

5 wynagrodzenia   różne /wykłady/ 3.940,00 

6 Ryczałt samochodowy 1.002,96 

7 delegacje 182,00 

8 organizacja  10-lecia  SUTW 17.629,15 

9 biuletyn 3.000,00 

10 materiały   biurowe 787,98 

11 artykuły spożywcze 1.042,66 

12 przedmioty   biurowe 756,29 

13 opłaty  bankowe 431,65 

14 wynajem  biura 3.355,00 

15 usługi  fotograficzne 87,30 

16 koszty  niematerialne/utrzym.str.internet.kwiaty okoliczn.itp 1.434,49 

 Razem  Koszty 196.602,33 

 


