Uchwała Nr XX)V195|20I3

Rady Gminy w Dąbrowie Zielonej

z dnia 28 marca 2013 roku

w

sp

rawie : zatw ierdzenie rocznego §prawozdania

fi

nansowego

Gminnego Ośrodka Kultury w Dąbrowie Zielonej za rok20t}

Na podstawie art. ] B ust.2 ph.l5 ustawy z dnia 8 marca ] 990 r. o samorzqdzie gminnym (t.j.
Dz.U. z 2001 r. Nr ]42, poz.159t z późn" zm.), art.53 ust.I ustawy z dnia 29 wrzeŚnia 1994 roku o
rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2009 r Nr ]52 poz.1223 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 9 ust. ]
ustawy z dnia 25 października ]99] r. o organizowaniu i prowadzeniu działalnościkulturalnej (t.j.
Dz.U. z 2001 r, ]Vr ]3 poz.l23 z poźn.zm.)

Rada Gminy w Dąbrowie Zielonej
uchwala co następuje:

§1

ZŃwierdzasię roczne sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Kultury zarckŻ012 stanowiące
zńącznik do niniejszej uchwały. Sprawozdanie składa się z bilansu zamykającego się sumami
bilansującymi w kwocie 626.453,60 i rachunkiem zysków i strat zamykĄącym się stratą w
wysokości 27 .1,70,74 oraz infotmacją dodatkową.

§2
Zgodnie

z

ań.48

ust.l pkt.ż lit."b" o

rachunkowości powstałą stratę pokrywa się poprzez

zmniej szenie funduszu j ednostki.

§3
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury w Dąbrowie Zie|onej.

§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Sprawozdanie z dńałalnościGminnej Biblioteki Pubti cznei
w Dąbrowie Zielonej w 2al2r.

Zbiary biblioteczne:

Ogołem zakupiono 4I7 woluminów na kwotę 9.Z99,3I
z dotacji celowej MK i Dz}.l na kwotę 4-800,0ań

ń, ztego

243 woluminy

Udostępnianie zbiorów bibliotecznych:
W bibliotece zarejestrowano 306 czltelników , wypaĘczofto L6.392 ksiązek

Działalnośćknlfu ralno-oświatowa:
W olcresie sprawozdawęzymprzeprowadzono 18 lekcji bibliotecanych dta ucuriów szkoły
podstawowej i gimnazjum ,21 spotkań zbajĘ dla najmłodszycĘ przygotowano
35 wystaw ksiązek. ,Ogłoszono konkur§ na ,,Czytelńka Roku 2a12'"
Celem konkursu jest oąrwienie czytelnictwa w środowisku lokalnym,promocja
bibliotęki i jej dzińań. Konkurs ma formę otwarĘ i jest skierowany do osób
będących czytelnikami bibtioteki. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród
dla laureatów odbyło się w dniu 14"0ż.2aBr
W czasie ferii zimowych odbywĄ się zajęcia literackie, plastyczne i edukacyjne
dla dzieci szkoły podstawowej.
\Y maju odbył się Gminny Konkurs Czytelnicza ,,Zac7aroweny światbaśni"
dla uczniów kl.Iil i IV szkoły podstawowej. W konkursie uczestnicryło 16 osób.
W pńdzierniku odbyło się pasowarrie na czytelnika uczniów kl.I szkoĘ podstawowej.
Wsryscy uczniowie otrrymali pamiątkowe dyplomy , nagrody ksiązkowe i słodycze.
W listopadzte zargańzawano ,,Anótzejki" dla dzieci poŁączone z rabawą i wróżbami.
Dla uczniów kl.I- W prowadzone są zajęcia łiterackie i plastyczrre ,,Twórcze
spotkania zksiąikai'. Zajęcia odbywają się w środyi piątki w godz. 15:00 -17:00

Doskonalenie zawodowe:
Pracownik biblioteki uczestnicrył w ciągu roku w cyklu szkoleń w ramach
Programu Rozwoju Bibliotek. Tematyka szkoleń to:
informaty cmle"
,,P lanowanie pracy biblioteki"
,,Wiedza na wyciągnięcie ręki Ąatwy dostęp do zbioró#'
,,
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Informacja dodatkowa do rocnrego sprawozdania finansow ąo za 2alZ rok
Gminpęgo OśrodkaKulfury w Dąbrowie Zielonej na dzień 31.12.2012 n
Gminny OŚrodek Kulfury w okresie sprawozdawcrymtj. od 1 stycznia2012 do 31 grudnia
2017 r. prowadził swoją działalnośćw oparciu o stafut nadany uchwałą Nr 55191 Rady Gminy
w Dąbrowie Zielonej z dnsa20 lipca 1991 r. zpóźńejszytń zrrrianami. Od 1 styczniażOa4 t.
Gminny ośrodęk kultury prowadzi swojądziałalnośójako insĘrrucja kultury.
Rokięm obrotowlm Gminnego Ośrodka Kulfury w Dąbrowie Zielonej jest rok kalendarzowy.
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założreńu kontynuowania działaliności
stafutowej.

przedmiotem dzińańa Gminnego ośrodka kultrrry jest prowadzenię dzińń na tzecz
rozwijania i popularyzacji czytelnicfula oraz upowszechniania wiedzy i kulfury poptzez tworuenie
warunków do rozwojp folkloru i sztuki ludowej, a także reaiizowanie innych fotm dzińalności
wYnikających z kulturalnych potrzeb mieszkańców gminy. Gminny Ośrodekkultury organiĄe
imPrezy o zasĘgu gminnym, międzygminnlłrn, powiatowynr, regionalnym i wojewódzkim.

W Gminnym Ośrodku Kultury

takich jak:

prowadzone są zajęcia

w kołach zainteresowań i

zespołach

Wadzieżowa Orkiestra Dęta

Z,espół Teatralny,Pąbrowianie"

Gminne Koła Gospodyń Wiejskich
koło plastyczne
nauka gry na instrumentach dętych dia najr*odszych
W roku 2al2 zoryańzowano nastąlujące konkursy, spotkaaiąimprery:
- eliminacje gminne do )o(§/ Regionalnego Konkursu Recytatorskiego
- cykl imprez zabawowo-sportowych w ołresie ferii zimowych
- koncert kolęd w kościeleparafialnym w Dąbrowie Zielonej
- autorski wieczór fraszek Witolda Błaszcryka
- Gminny Tumiej Tenisa Stołowego
- roaywki szacholve i warcabowe
- spotkanie z okazji,,Dnia Kobief'
- )ilĄII Regionalny Konkurs na Palmę Pisankę, Marzannę
- XWI Wojewódzki Konkurs Plastyczny,,Papierorruy Ś-iuf'
- ogólnopolska akcja,,Polska biega''- Bieg Wiosny w Dąbrowie Zielonej
- Pokaz zdjęć ,, Stara Dąbrowa na fotografii"
- IV Regionalny Festiwal Orkiestr Dętych
- IX Międzygminny Przegląd Zespołów Ludowych i FolklorysĘcznych
- Wystawa akordeoaów z kolekcji Paną Ęgan*ru Krysta
- I Gminny Festiwal Piosenki ,,Majowa Nu&a"
- Wemisaż i wystawa prac hafciarskich ,,Klubu Hafciarskiego lgiełka"
- Dożynki Gminne
- Wizl,ta lideróvg lokalłych ze Słowacji
- Warsztaty dla laureatów konkursu plastycanego,,Tajemnice Starej Papierni"w Dusznikach Zd.
- Oboz szkolenio,wo-wypoczynkowy dla Nlłodzieżowej Orkiestry Dętej
- Sylwester pod gwiazdami2llŻ.
Ponadto zespoły dziŃające w Gminnym OśrodkuKultury uczestniczyły w wydarzeniach,
uroczystościach i imprezach gminnycĘ powiatowych i regionalnych:
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomoc!, Baba Welkąnocna w Lelowie, VII Prezentacja Stołórru
Bozonarodzeniowych w Konopiskach, Borowieckie grzybobranie,Iajeczny jarmark w KłomnicacĘ
XVI Jurajski Przegląd Grup kolędniczych w Przyrowie, Aleja Gwiazdkowa w Częstochowie,
FeĘn Rodzinny w Koniecpolu, Średniowieczne wędrówki w Mykanowie, )O(Il Regionalny

Przegląd Orkiestr Dętych OSP w Opatowie, Dożynki Powiatowe w Konopiskach, uroczystości
kościelne,stiażackie i niepodległościoweGminnY OŚrodek Ktlltury jest wydawcą magazyfiu kulturaln+- społecznego '}Iowiny z
Gminy''.
W roku 2012 Gminny Ośrodek Kuttury realizował projekt w ramach dńŃańa,,Wdrażanie
1okalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Mejskich
,,Orgańzacja
warsztatów
dla dzięci i młodzieąy datyczących nauki grT ła instrumentach aętycn'
Sprawozdanie sporządzone jest na podstawie af. 45 ustawy z dnia 29 wrześńa1994 t.
o rachunkowoŚci (tj. Dz.U.z 2a09 r, Nr 152, poz. 1223 z późnarl,.), która określazasady
rachunkowości, ryb badania sprawozdania finansowego affiz iu"ały w}konywania działalności
w za}resie usługowego prowadzenia ksiąg rachrrnkowych_
Na podstawie art.10 ustawy z dnia ż9 wrześ*iat994 r.o rachunkowości ataz w z;vyrrykn z art 27
z dnia 25 pńĘerntka l99l r. o organizowaniu i prowadzeniu działalnoścituituralne;
!Ęwr
6;.
Dz-U- z2$al r Nr13 paz. l23 z późnzm.) w Gminny Ośrodku Kultury wprowadzono zakładowyPlan kont ins$ucji kulfury Z,atządzeńem Wewnętrznym Dyrektora * sprJ*i* zasń prowadzenia
ewidencji księgowej.
Określenieroku obrotowego
Rokiem obrotow5łn Gminnego Ośrodka Kulfury jest rok kalendaruowy, Sprawozdańę
finansowe zostało sporzdzgnę ptąl zńożeniu kontynuowania działalnościstatutowej. W skład
roku obrotowego wchodzą następujące okresy sprawozdawcze:
ołresy kwartalne wzakresie sprawozdawczości GUS (Z-a3),
okresy kwartalne w zakresie sprawozdań Rb-N, Rb-Z,
okresy roczne w zakresie sprawozdań Rb-UN, Rb-UZ,
- bilans,
- rachunek zysków i strat,
- zestawienie zmian w funduszrŁ
- informacja dodatkową
okresy rocmę w zakresie sprawozdawczości GUS €-02ldk,F-a3,Z-a6, K-03, K-Oł,
deklaracie CIT:8, PI!4R.
Miej sce prowadzenia ksiąg rachunkowych
Księgi rachunkowe Gminnego OśrodkaKultury prowadzono w siedzibie GOK w Dąbrowie
ZleŁanĄ, Plac Kościuszki 30. Księgi prowadzi się wjęzyku polskim i w walucie polskiej w księdze

głównej za pomocą oprogramowania finansowo

-

księgowego firmy Cenfur P,U.K. Łódź,

ul- GimnasĘcrna 10" Dokonywane apisy są kolejno numerowane w sposób ciągły i dokonuje się
ich w kolejności chronologicnlej w sposób trwały i na bieźąco.
Sprawy organizacyjne

W Ża0 roku w skład ins§rfucji kutfury wchodzą Gminny Ośrodek Kultury i Gminna
Biblioteka publiczrra. w okresie spmwozdawczryrm zatrudnionych było 6 osób na podstawie rrmowy
o Pracę, w tym 4 osoby na pełnym etacie i dwie osoby naYz etat.l Ponadto przezokres całego roku
był zatrudniony kapelmistrz i instruktor zespofu śpiewaczego na podstańe umo*y zlecenia lub
umowy o dzieło oraz dw-óch instruktorów godzinowych zatrudnionych na podstawie umo\i/y
zlęcęńa przęz okres trwania proj ektu.
Gospodarka finansowa
V/ynik finansowy Ins§rtucji Kultury wyraia na koniec roku stratę w wysokości 27.1?0,74 ń
wykazaną w rachunku zysku i strat jednastki na dzień 31 grudnia 2012 rol<u-Zgodnie z art.29 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalnościkulturalnej, fundusz
podstawowy GOK nlńejszasię o wartośćstra§ bilansowej.

