
INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO

 GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W WIERZBINKU
za okres I półrocze 2015 r.

Gminny Ośrodek Kultury w Wierzbinku stanowi samorządową instytucję kultury 

Gminy Wierzbinek, który został utworzony z dniem 1 stycznia 2013 r. Uchwałą Rady Gminy 

Wierzbinek Nr XIX/163/12 z dnia 6 sierpnia 2012 r. oraz Uchwałą Nr XXVII/226/13 z dnia 

27 maja 2013 r. oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h i art. 40 ust. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990  

r. o samorządzie gminnym (Dz. U. poz. 594 z 23 maja 2013 r.), art. 11 i 13 ust. 1 i 2 Ustawy z 

dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. 

z 2001 r. Nr 13 poz. 123 z późn. zm.).

CELE I ZADANIA GOK w Wierzbinku:

1. Ośrodek zaspokaja potrzeby i aspiracje kulturalne społeczeństwa poprzez tworzenie i 
upowszechnianie różnych dziedzin wiedzy, kultury i sztuki.

2. Do podstawowych zadań Ośrodka w zakresie upowszechniania kultury należą:

- edukacja kulturalna,

-  tworzenie  warunków  dla  rozwoju  amatorskiego  ruchu  artystycznego  oraz   
                zainteresowania wiedzą i sztuką,

- gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury,

-  tworzenie  warunków  dla  rozwoju  folkloru,  a  także  rękodzieła  ludowego  i   
                artystycznego, w tym eksponatów muzealnych,

- rozpoznawanie, rozbudzenie, zaspokojenie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych  
              społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży,

-  prowadzenie  doskonalenia  zawodowego,  szkoleń,  warsztatów  i  innych  dla   
                pracowników instytucji kultury w zakresie statutowych zadań Ośrodka,

-  współdziałanie  z  instytucjami,  organizacjami  i  stowarzyszeniami  o  podobnych   
                zadaniach w kraju i za granicą.

3. W celu wykonywania zadań w ust.2 Ośrodek prowadzi stałe formy działalności oraz 
organizuje imprezy kulturalne  dla  mieszkańców gminy,  a także prowadzi  świetlice 
wiejskie.

4. Ośrodek chroni, pomnaża i popularyzuje dziedzictwo kulturalne regionu.

5. Ośrodek  może  podejmować  inne  działania  dla  zaspokojenia  społecznych  potrzeb 
środowiska i realizacji zasad polityki kulturalnej.



W Gminnym Ośrodku Kultury zatrudnionych jest 5 osób (stan 30 czerwca 2015 r.), 

co stanowi 4 i ¼ etatu w tym: dyrektor 1 etat, księgowa ½ etatu, pracownik świetlicy ¾ etatu

instruktor muzyki 1 etat, młodszy referent 1 etat. 

Wydarzenia zorganizowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Wierzbinku 

we współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną w Wierzbinku:

Gminny finał WOŚP, Sadlno 11 stycznia  

Spotkanie noworoczne, Boguszyce 13 lutego

Ferie zimowe, Zaryń 16-28 lutego 

Gminny Dzień Kobiet, Boguszyce 6 marca

Warsztaty wielkanocne, Zaryń 21 marca 

Konkurs recytatorski „Czerwieńcie, zieleńcie się słowa ...” (eliminacje gminne)

Wierzbinek, 17 marca 

Wizyta prof. Nowosielskiego w gminie Wierzbinek, 20 kwietnia 

Konferencja naukowa nt. pogranicza kujawsko-wielkopolskiego, Wierzbinek 23 maja 

XVIII  Ogólnopolskie  Targi  Wierzby  i  Wikliny  „Salix”,  XXV  Dni  Wierzbinka,  24  maja 

Festyn rodzinny, Ziemięcin 7 czerwca   

Konkurs Amatorskich Orkiestr Dętych Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Aleksandrów 

Kujawski, 2 maja 

Festiwal Orkiestr Dętych w Piotrkowie Kujawskim, Piotrków Kuj., 3 maja  

Finanse Gminnego Ośrodka Kultury w Wierzbinku 

Podstawą gospodarki finansowej Gminnego Ośrodka Kultury w Wierzbinku jest plan 

działalności instytucji, który zawiera plan usług, plan przychodów i kosztów, plan remontów. 

Gminny  Ośrodek  Kultury  w  Wierzbinku  od  dnia  01.01.2015  roku  do  30.06.2015  roku 

otrzymał  dotację  budżetową w wysokości  200 000,00 zł,  a  także  przychody finansowe  

w  wysokości  9  430,70  zł  oraz  osiągnął pozostałe  przychody  operacyjne  w  wysokości   

1 360,00 zł.  Ponadto Gminny Ośrodek Kultury w Wierzbinku 20 maja 2015 roku  otrzymał 

środki z EFRROW ARIMR za realizację projektu pt. „Wykonanie 33 kompletów strojów dla 



Gminnej Orkiestry Dętej z Wierzbinka” w kwocie 17 160,00 zł. Gminny Ośrodek Kultury  

w  Wierzbinku  na  dzień  30  czerwca  2015  roku  osiągnął  łączne  wpływy  w  wysokości   

227 950,70 zł. 

Gminny Ośrodek Kultury w Wierzbinku na dzień 30 czerwca 2015 roku nie posiadał 

należności i zobowiązań niewymagalnych.

Gminny Ośrodek Kultury w Wierzbinku do 30 czerwca 2015 roku wydatkował 

222 667,07 zł w tym: 

– wynagrodzenia osobowe  86 724,98 zł 

– pochodne od wynagrodzeń  21 351,84 zł 

– wynagrodzenia bezosobowe instruktorów nauki muzyki  5 040,00 zł
–  zakup 33 kompletów strojów dla Gminnej Orkiestry Dętej z Wierzbinka dot. realizacji  

projektu ze środków EFRROW ARIMR  26 383,50 zł

− koszty utrzymania 17 219,99 zł
w tym: zakup węgla (świetlica Zaryń) – 2 400,00 zł, koszty przewozu zespołów ludowych i 

orkiestry dętej na konkursy –  950,48 zł,  wynajem biura GOK – 2 700,00 zł,  korekta tekstu 

„Pogranicze  Kujawsko-Wielkopolskiego  6  tom”–  1  000,00  zł, zakup  książki  obiektu 

budowlanego  Świetlicy  w  Zaryniu  –  861,00  zł,podatek  od  nieruchomości  -  2  100,00  zł, 

program komputerowy SIGID – 447,72 zł, nagroda dla KGW  w Ziemięcinie – 1 093,00 zł, 

opłata  za  energię  i  wodę (świetlica  Zaryń  i  biuro  GOK) –  1 039,43 zł,  zakup artykułów 

biurowych; środków czystości i inne wydatki – 4 628,36 zł. 

− zwrot   kosztów  dojazdu  na  próby  dla  zespołów  ludowych  i  orkiestry  dętej  
13 170, 00 zł

− koszty przygotowania imprez kulturalnych: 52 776,76 zł

w tym: Gminny Finał WOŚP 263,99 zł; zajęcia w okresie ferii zimowych i warsztaty wielkanocne  

– 453,00 zł, Konkurs Recytatorski –346,27 zł, spotkanie autorskie – 632,50 zł,  spotkanie noworoczne 

w Boguszycach  – 1 901,73  zł;   Dzień  Kobiet  w Boguszycach   – 6 230,81  zł;  Targi  Salix  oraz 

konferencja naukowa – 42 547,76   zł; festyny w Ziemięcinie  – 400,70 zł.

Stan  konta  Gminnego  Ośrodka  Kultury  w  Wierzbinku  na  30  czerwca  2015  roku 

wynosił 5 283,63 zł.                                                                                                              

Otrzymana  przez Gminny Ośrodek Kultury w Wierzbinku do dnia  30 czerwca 2015 roku 

dotacja  budżetowa  wyniosła  200  000,00  zł  co  stanowi  71,43%  przyznanej  Ośrodkowi  dotacji  



budżetowej  na  2015  rok.   W   I   półroczu   2015   przekroczenie  wyniosło  o  21,43  punktów 

procentowych i było spowodowane  zakupem  33 kompletów strojów dla Gminnej Orkiestry Dętej  

z  Wierzbinka  (realizacja  projektu  ze  środków  EFRROW_ARIMR)  oraz  poniesieniem  kosztów 

przygotowania imprez kulturalnych, w tym konferencji naukowej i Targów Salix.

Sporządzono dnia 07.07.2015 r.


