
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 działalności kulturalnej (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.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§4
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ł Adresa t:

Uząd Gminy Dąbrowa Zielana
razvJa i adres jednostki spravłozdav,lczel

GOK Dąbrowa Zielona

ul. Plac Kościuszki 30

42-?:65 Dąbrovla Zielona

BlLANS
jednostki budżetowej

sporządzony
na dzień 31-12-2a12 r-

WfrieETez pisńa przewodniego

Ńuńer identyfikacyjny REGON

t5a54722ż

stan na koniec
rokuAKTYWA

Stan na początek
rcku

stan na koniec
roku

PAsYWA Stan na początek
roku

A Aktywa tnlv,ale ,"ąbrlł5,iił {,Łł ń3t,i5 A Fundusz e łri .0{,d,t}ł en.*c,ls, /ł1

A.l Wańości
niematerialne iprawne 1 dtS- +c i} A_l Funduszjednostki d1?" 5Ął,Oł eiń . a§5 33
A.ll Rzeczowe aktywa
trwałe t:*ń. łkĄ,łł tw-śł"ł, ł,;

A.ll Wynik finansowy
netto (+,-} *2ą.l}.§5,łł - 21. ń13,"t E

Al1.1 Środki trwałe ałą. tŁ9,łł 53\ Ł?t,r5 A.l1.1 Zysk fietto (+) tl

A.11.1.,t Grunty f'") 0
A-l1.2 strata netto t} 2\. ŁeS,d,l - ż1 iyo,'łt4

-At1.1.2 Budynki, lokale i

obielcty inżynierii tądowej 55}. Ęi]i,03 źt ł.7ą?,.$b
A.lll Nadwyżka środków
obrotorvych (-) a

A.l1.1.3 Uządzenia
techniczne i maszyny łs 1ły"*,: l-,i. } j}, tł

A.tV Odpisy z wyniku
finansowego {-) a U

A.lL.1.4 Środki
transpońu {"r s

A.V Fundusz mienia
zliklvidowanych
iednostek \r'

{-'l

A.11.1.5 lnne środki
tnłałe C

B państwowe fundusze
celor"re U C

A,l1,2 Środki trwałe w
budowie (in$/estycje) 3ć,cj#J,łł

'{'- 
ę{Jl ŁjJ

c Zobowiązania i

rezervr'y na
zobowia;ania Ę.9 f y,,:ł C

U {)
A.l1.3 ZaticztG na srooKl
trwałe w budowie 1-1

C.l Zobowiązania
długoterminowe

A.lll Należności
długoterminowe ij s

c,ll zobowiązania
krótkoterminowe k 31?.ł} f1

A,lV Długoterrninowe
aktlłnła finansowe U

'.1
C.l1.1 Zobowiązania z
tl.tułu dostavl i usług lJ5, c; tl

A.lV.1 Akcje i udziały tl J
C.l!,2 Zobawiązania
wobec budżetów ,i !-l

i!

A.IV.Z lnne papiery
wańościowe \,}

r1
C. l 1.3 Zobov,,iązania z
tytułu ubezpieczeń i

innych ślviadczeń §1, 
o,,,oc, u

A.lV.3 lnne
dług o'rerm i nov"e a ktyrva
fin2nsdv/e

!} tJ

C.l1,4 Zabowiązania z
tytulu vlynagrodzeń !,;. łu5,0,;l i-1

A,V Wańość mienia
zlikvłidowanych
jednostek

l\ iż

C.l1.5 Pozostałe
zobowią,ania

y1 0

B Aktywa obrotowe iił -i tł,l , ij ł { Łrł7,ę;t,

C,l1.6 Sumy ooce
(depozytov.€,
zabezpieczenie
rłykonania umów)
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ówNy KslĘGowy
. . iHł,i,l łl

Annd Matłostłorrynv k

2013-o2-18

(rok, nliesiąc, dzień)

!|ż, :, '1*-
, -.,l

Lilla Des}a/' i 1

(kierownjĘjedncst'Ki) |

BeSTia vlersja robocza



\ Via§lffn:trHo lansu opis Wańość
Umorzenie wańości niematerialnych i prawnYch 59€, jł]
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4 odDisv aktualżuiace środki tflyałe
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l I\azwa r aores JeonosfiI sprawozgawcze,

GOK Dąbrowa Zielona

ul. Phc Kościu§zki 30

ar-?85 nahr?.llm 7'@lń)

Rachunek zysków i stratjednostki
(wariant porównawczy)

sporządzony na

na dzień 31-12-2a12 r.

Adre§at:

Urząd Gminy Dąbrowa Zielona

Numer identyfikacyjny REGON

150547222

Wysłać bez pisma przewodniego

stan na koniec
roku popzedniego

stan na koniec roku
bieżącego

A- Pr:rychody neto z podstawowej działalności operacyjnej

A.l. Przychody netto ze spaedaży produktów

A.1l.
Zmiana stanu produktów (alrriększenia - wańośc dodatnia, zmniejszenie -
wańość ujemna)

A.ltl. Koszt wytwozenia produktów na wlasne potrzeby jednostki

A.lV. Pzychody netto ze sprżedaży towarów i materiałów

AV. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej

A.Vl, Pzychody z $tułu dochodów budżetowych

B. Koszty działalności operacyjnej
}Y3,?9 f rtr tfY.Lł6s.3,T

B.l, Amońyzacja
Ł{"1,{q,0o Łą.5ą3, Lą

B_ll. Zuży de materiałów i energii
i.f ,lit, *c 5ł.Oą3,5Ł

B.lll. Usługi obce lo. 9łS, r:o ż9.5*,j,3ś
B.lV. Podatki ioplaty

B.V. Wynagrodzenia
1r,?.€ tt,Co 1-żŁ,ąlL,ql

B.Vl. Ubezpieczenia spoleczne i inne świadcżenia dla pracowników YĄ Yąą ł;r ą},b*€_,t{,
B.Vll. Pozostałe koszty rodzaiowe ŁL.Ł03.0s 5,.Ąę\,53
B.Vlll, Wańość sprzedanych towarów i materiałów

B.lX. lnne świadczenia finansowane z budżetu

B.x, Pozostale obciążenia

c. Zysk {strata} z działalności podstawowej {A - B} - bźb.,ź1{.oc ti,ł, Ę63.q Y
D, Pozostałe przychody operacyjne

}ł9.ą5Ą s3 16J" ig?, r"1

D.l Zyskze zbycia niefinansowych aktywóvr trwa§ch

D.Il Dotacje *3 658,0,3 b5k. OrT, i}
D-lIl. lnne przychody operacyjne g"C8}, ło iiT ł, g.
E. Pozostałe koszty operacyjne

E.l,
Kosżty inwestycji finansowanych ze środków wlasnych samoządowych
zakładów budżetowych i dochodów jednostek budzetowych gromadzonych na
vlydzielonym rachunku

cŁÓWNĘt(s§q9WY
r.,§{n{,i'odj ,ł r ł łiD_

rnnqłó{ott{łk&ięgowy
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E.ll. Pozostałe ko§zty op€racyine

F. Zysk (strata} z działalności operacyjnej {C + D - E' - Łl4.ąL5,o3 * 71"rlCI,'{ tł

G. Przychody finansowe

G.l. Dpłlidendy i udziały w zyskach

G.ll. Odsetki

G.lll. lnne

H. Kosztyfinansowe

H,l. Odsetki

H.ll. lnne

l. Zysk {strata) z działalności gospodarczej (F + G , tl) * IU.ł65rO' , 71 . r'łC,X|1

J. Wynikzdarzeń nadzrłryczajnych (J-l. , J.ll.}

J.l. Zyski nadz$ryczajne

Straty nadatyczajneJ,ll.

K. Zysk (strata} brutto (l +- J} * 2łł,lł65, oll , Z"t.łla,+u

L- Podatek dochodowy

M-
P"."st"ł" obowią3kowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz
naelułylki (radków obrotowvch

- )Jł.V€,JtCIł - a'ł ,A+)l7trN- Zysk (strata) ne$o (K - L - M)

lnformacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzysteści sytuacji finansowej :

2013_02-18

rok, miesiąc, dzieńksięgowy
wersja robocza



{

{azwa-i adres jednostxl §prawozoawcz€J

GoK Dąbrotva fielona

ul. Plac Kościuszki 30

42-265 Dabrowa zielofla

Zestawienie zmian rł funduszu jednostki

sporządzone na

na dzleń 31-12-2a12 r.

Ądresat:

Urząd Gminy Dąbrowa Zielona

WysEćTez piśma pzewodniego

Numer identyfikacyjny REGON

150547222

stan na koniec
roku poprzedniego

stan na koniec roku
bieżącego

95.1tr*, Ęo {-;ł1-,5u, ąĄl. Funduszjednostki na początku okresu {BO}

Ę9O.Tt,ą,?tr1.1 Zwiększenie funduszu (z §ńułu)

1.1,1 Zysk bilansowy za roleubiąły

1.1-2 zrealizowane wydatki budżetowe

1Ę0. ?ęĘ,$ć1_1.3. Zręalizowane płatności ze środków europejskich

lt{g ]"iO,gŁ1.1.4. Środki na inwesty§e

1.1.5. AKualizacja wyceny środków truałych

1.1,6.
Nieodpłatnie otzymane środld trwałe l sroqKl uwae w Duoowlg
niemeterialne i orawne

l.,1.7 Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub polączonych jednostek

1.1.8. AkĘ/,,va otzymane w ramach centralnego zaopatr,enia

1.1.9, pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący

1.1.10, lnnezwiększenia

ńb,ź? Ł,8,Ą [ł.łcs,tł{1.2 Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu}

1.2.1. Strata za rok ubiegły Ą5.5?Ł,1} lt{. (' frr, k-X

1.2.2.

1.2.3,

a
1.2-5,

Zr ealźowane dochody budżetowe
:

Rozliczenie v,ryniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegly

Dotacje i środki na inwestycje

Aktualizacja lvyceny środków trwaiych

1.2.6.
WańoŚĆ spzedanych i nieodplatnle przeKazanycn §Iouńuw uwgry

ł-.,arvćh w hllrlovłie oraz wańości niematerialnych i praWnYCh

1.2-7 Pasywa pzejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek

1.2.8.

1-2.9.

;

Aktywa ptzekazane w ramach centralnego zaopairzenia

Inne zmniejszenia

Funduszjednostki na koniec okresu (BZ) ro,4.3.źtń,ą Ą blr!.aę5,9'
* 1ą, Ę6 }*, li $ - 3"ł .llłł,l'ą

lll,

l l1.1

Wynik finansowy netto za rok bieżący {+,-)

zysk netto (+)

GŁóWNYir(stĘ9pw}t
ińl,,,u łUu §]Luw= _ 2afi-o2-18

rok, miesiąc, dzień

Li

kiefo"

lla

mik

-A 
* o g{Sry5g,"|6się g owy

BeSTia
wersja robocza



- }.'ł. l'ŁO,'f il- (Ę,u(,5, Ęy

N"O,"ytka Oochodów jednostek budżetowych, nadwyźka środków
obrotóurych samorządowych zakładków budżetorvych

6},a"195, Ą3{i,łł ?. OaS,33

lnformacje uzupełniające i§iotne dla oceny rzetelności i przejrrystości satuacji finansowej :

2o13-o2-18

rok, miesiąc, dzień

wersja robocza
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Sprawozdanie z dńałalności Gminnej Biblioteki Pubti cznei
w Dąbrowie Zielonej w 2al2r.

Zbiary biblioteczne:
Ogołem zakupiono 4I7 woluminów na kwotę 9.Z99,3I ń, ztego 243 woluminy
z dotacji celowej MK i Dz}.l na kwotę 4-800,0ań

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

Działalność knlfu 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 świat baśni"
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 środy i 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:
,, Technol o gi e informaty cmle"
,,P lanowanie pracy biblioteki"
,,Wiedza na wyciągnięcie ręki Ąatwy dostęp do zbioró#'

etówxv K5lĘGowy

i#r{io,,,,o



Informacja dodatkowa do rocnrego sprawozdania finansow ąo za 2alZ rok
Gminpęgo Ośrodka Kulfury 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 działalność w 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 swojądziałalnośó jako 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 Ośrodek kultury organiĄe
imPrezy o zasĘgu gminnym, międzygminnlłrn, powiatowynr, regionalnym i wojewódzkim.

W Gminnym Ośrodku Kultury prowadzone są zajęcia w kołach zainteresowań i zespołach
takich jak:

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 kościele parafialnym 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 Ośrodku Kultury 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 niepodległościowe-

GminnY 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 ,,Orgańzacjawarsztatów dla dzięci i młodzieąy datyczących nauki grT ła instrumentach aętycn'

Sprawozdanie sporządzone jest na podstawie af. 45 ustawy z dnia 29 wrześńa 1994 t.
o rachunkowoŚci (tj. Dz.U.z 2a09 r, Nr 152, poz. 1223 z późnarl,.), która określa zasady
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*ia t994 r.o rachunkowości ataz w z;vyrrykn z art 27
!Ęwr z dnia 25 pńĘerntka l99l r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności tuituralne; 6;.
Dz-U- z2$al r Nr13 paz. l23 z późnzm.) w Gminny Ośrodku Kultury wprowadzono zakładowy-
Plan kont ins$ucji kulfury Z,atządzeńem Wewnętrznym Dyrektora * sprJ*i* zasń prowadzenia
ewidencji księgowej.

Określenie roku obrotowego
Rokiem obrotow5łn Gminnego Ośrodka Kulfury jest rok kalendaruowy, Sprawozdańę

finansowe zostało sporzdzgnę ptąl zńożeniu kontynuowania działalności statutowej. 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 Ośrodka Kultury 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 działalności kulturalnej, fundusz
podstawowy GOK nlńejszasię o wartość stra§ bilansowej.


