
Uchwała nr 73/XY/2021
Polskiego Towarrystwa Schronisk Młodzieżowych

z dnia 17 września202l r.
w sprawie przyjęcia planu finansowego

Polskiego Towarzystwa Schronisk Mlodzieżowych na Ż02t r.

1. Działa1ąc w oparciu o postanowienia $ 26 plś..4 Statutu PTSM przyjmuje się plan finansowy
Polskiego Towarzystwa Schronisk MłodzieŻawych na rok202l r. obejmujący:

1) przychody i koszĘ działalności organów statutowych Towarzystwa opiewEącełącznie:
a) w Zarządzie Głównym PTSM:
- po stronie przychodów - na kwotę 452.000,00 zł
- po stronie kosztów na kwotę 430-700,00 zŁ

b) przychody i koszty działalności w oddziałach terenowych PTSM
- po stronie przychodów - na kwotę 422.8Ż2,00 zł
- po stronie kosztów - na kwotę 411-500,00 zł
c) przychody i koszty funkcjonowania schronisk młodziezowych prowadzonychprzez PTSM

opiewające Łącznle:
- po stronie przychodów - na kwotę 870.000,00 zł
- po stronie kosźów - na kwotę 840.000,00 zł
d) co daje Łączne planowane przychody i koszty PTSM w- roku 202I:
- po stronie przychodów - na kwotę 1.744.822,00 ZŁ

_ po stronie kosztów - na kwotę 1.682.200,00 zł
określone w planie kwoty przychodów i kosztów działalności organów statutowych PTSM
oparte sąo przedłożone plany finansowe jednostek PTSM iZarządu Głównego PTSM.
Kwoty te mogąulegaó w ciągu roku zmianomw zaleŻności od rzeczywtstego poziomu

wpĘwów osiąganych zatówno naszczeblu centralnym, jak i przez oddziały terenowe PTSM
w zwią.zku zrealizacjązadaiprzewtdzianych w programie dziaŁalności poszczególnych ogniw
or ganizacyjnych Towarzy stwa.
okreŚlonę w planie ńiorcze kwoty przychodów i kosztÓw 3 schronisk młodzieżowych PTSM
posiadają również charakter prognozy oplacowan ej przez Zarząd Główny PTSM,
zuwzględnieniem zróżsicowarlego w poszczególnych schroniskach poziomu opłat pobieranych
zaświadczone usfugi oraz lokalnych systemów dotowania działalności okreŚlonych placówek
przez jednostki samorządu terytorialnego.
W toku rcalizacjiprogramu działalności Towarzystwa w roku 2021. na|ęŻy dązyó do pełnego

zbilansowaniaprzychodów i kosztów,w szczególności w schroniskach młodzieŹowych PTSM,
które osiągnęły ujemny wynik finansowy w roku 2020.
Zobowięu1e się Skarbnika PTSM i Dyrektora Biura ZG PTSM do:

- określenia rodzajowej struktury wydatkpw zwięartychz funkcjonowaniem bturaZG PTSM
w2027 r.

- bieżącego dostosow1łvania wysokoŚci kosztów działalności stafutowej ZG PTSM do skali
przychodów zasilających środki obrotowe pozostające w dyspozycji Biura ZG PTSM.
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w sprawie określenia struktury wydatków rvłiązanych z funkcjonowanięm

biuraZarządu Głównego PTSM orazpozostaĘch kosztów statutowych PTSM w 202I r.

Na podstawie uchwĄ Nr 73lXYlŻ021 w sprawie przyjęciaplanu finansowego Polskiego
Towarązstwa Schronisk Młodzieżowychna20Ż7 r. postanawia się, co następuje:
1. Z ogolnej kwoty wydatków zapreliminowanych naltrzymanie Zarządl Głównego PTSM,

określonej w planie finansowym PTSM naŻ02l r.,w łącznej wysokości Ż40.700,00 złna
finansowanie kosztów bezpośrednich nvięanychz działa|nościąbiura ZG PTSM w 2021r.
przeznacz'a się kwotę Ż14.Ż00,00 zł; zachovlfie się w rezerwie kwotę 20.000 zł i środki na
zobowiązania krótkoterminowe z roku Ż0Ż0 w kwocie 6.500,00 zł

Szc stru atkow orzedstawra zestawrenre:w

Lp. Wyszczególnienie
Realizacja
2a2020 r.

Planu finansowy
2021 r.

2. J. 4.

I W1łragrodzenia ze stosunku pracy
pracowników realizujących zadania Statutowe

-razem
ztego'.
a/ 2 ęta$ admilistracvine

124.500

124.500

125.000

125.000

2. Wydatki pochodne od wynagrodzeń ze
stosunkupracy razęm
ztęgo:.
a/ składki na ubezpieczenia

snołeczne - ooz. 1

19.409

19.409

20.000

20.000
Umowy zlecenia' o dzieło 23.330 2s.000

4. Podróze słuŹbowe pracowników
/bilętv. diety' paliwo/ 84t 900

5. Wvnaiem lokalu dla ootrzeb bhnaZG 23.941 24.800
6. Zakup sprzęfu r63 s.000
7 Zakuo matęr iałów b iuro wvch t.200 t.500
8. Pozostałe wydatki administracyj ne / opłaty

oocźowę' naprawY sDrzętu. DPD.telęfony/ I 1.500 12.000

9. Razem 204.884 214.200
10. Rezerwa m.in. delegacje działaczy

społeczrych PTSM, szkolenia, dof. Imprez
ogólnopolskich, obsfuga prawna'
targi,odprawy emerytalne'druk znaczków i
leeiwmacii. informatorów. kalęndarzy itp.

8.829 20.000

l1 ogółem 213.713 234.200
12. Straty ż Ętułu umorzenia

przeterminowanych należnoŚci
krótkoterminowvch

t3. Zobowiązania krótkoterminowe z roku
2020 IZU1PIT4 zaXll ręalizacia za2020 r'.l 6.678 6.500

r4. Razem kosztv 20Ż0/202l 220.391 Razem kosztv 2021 240.700
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