Sprawozdanie finansowe z działalności Kujawsko – Pomorskiego
Zarządu Wojewódzkiego Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w
Bydgoszczy za 2013 rok.

Sprawozdanie obejmuje działalność podległych zarządów w Bydgoszczy tj: w Toruniu i
we Włocławku oraz 15 zarządów Miejskich, Miejsko-Gminnych i Gminnych w
województwie kujawsko-pomorskim.

I.

Dochody Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego PKPS w 2013 r.
wyniosły ogółem: 16.995.030,56 zł z tego:

1) na działalności statutowej 7.852.681,90 zł w tym:
a) dochody gotówkowe i finansowe 350.603,29 zł
b) przychody w naturze 7.379.128,00 zł
c) pozostałe przychody fin. i operacyjne 122.950,61 zł
2) dotacje na wykonanie zadań zleconych i celowych wyniosły ogółem 9.142.348,66 zł
II. Koszty Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego PKPS w 2013 r. wyniosły
ogółem 17.005.622,93 zł z tego:
1) koszty administracyjne działalności statutowej wyniosły ogółem 28.556,50 zł
Koszty administracyjne w K-P Zarządzie Wojewódzkim w stosunku do dochodu na
działalności statutowej (7.852.681,90) wyniosły 0,36 %
2) Koszty wykonania zadań zrealizowanych z dotacji i wpłat celowych wyniosły ogółem
9.525.778,87 zł
3) Koszty świadczeń statutowych wyniosły ogółem 7.451.287,56 zł

W 2013 r. w Kujawsko-Pomorskim Zarządzie Wojewódzkim PKPS udzielono ogółem 26.152
(razem z PEAD) pomocy z tego:
Rodzaj pomocy
Osobom starszym
Dzieciom

Ogółem
2.730
3.137
1

Osobom bezdomnym
2.451
Rodzinom wielodzietnym 14.352
Osobom na wsi
160
Osobom bezrobotnym
2.927
Osobom dotkniętym
19
klęskami żywiołowymi
Osobom niepełnosprawnym
376
Razem
26.152

III. Salda na kontach K-P ZW PKPS:
1) środki trwałe 628.420,78 zł
2) środki pieniężne w kasach i bankach wyniosły ogółem 1.269.784,72 zł
z czego w kasach 4.445,76 zł i w bankach 1.265.338,96 zł
We wszystkich zarządach przeprowadzono inwentaryzację kas, natomiast salda bankowe
zostały potwierdzone przez poszczególne banki.
3) należności które do końca 2013 r. nie wpłynęły na konta zarządów wnoszą ogółem
154.527,39 zł
Składają się na nie:
- pożyczki ZFM udzielone pracownikom, zaliczki
- niezapłacone a wykonane usługi opiekuńcze
- należności wewnątrzorganizacyjne
4) zobowiązania Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego na 31.12.2013 r. wynoszą
ogółem 167.262,09 zł
Składają się na nie:
- zobowiązania wobec budżetu (ZUS, Urząd Skarbowy) zostały uregulowane w m-cu
01/2014 r.
- nieuregulowane zapłaty z tytułu usług, czynszów i inne
- zobowiązanie wewnątrzorganizacyjne
- niewykorzystane dotacje
5) zapasy materiałów w magazynach na 31.12.2013 r. wyniosły ogółem 195.635,59 zł
z czego:
Na dzień 31.12.2013 r. we wszystkich zarządach przeprowadzono spisy z natury
w poszczególnych magazynach.
6) Rozliczenia międzyokresowe wyniosły 5.289,69 zł
Dotyczą one Bydgoszczy i stanowią wartość netto środków trwałych z darowizn, datacji.
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IV. Wynik finansowy Kujawsko-Pomorskiego Zarządu
w Bydgoszczy za rok 2013 wyniósł ogółem 86.595,62 zł

Wojewódzkiego

PKPS

Posiedzenia Prezydium i Plenarne ZW PKPS w Bydgoszczy odbywały się zgodnie
ze statutem organizacji. Z każdego posiedzenia sporządzane były protokóły, w których
ujmowano wszystkie zaszłości omawiane na poszczególnych posiedzeniach.
Każdorazowo kopie protokółów wysyłano do Rady Naczelnej PKPS w Warszawie.
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