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Załącznik Nr 9 

 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu 

 za I półrocze 2013 r. 

 

INFORMACJA O PRZEBEGU WYKONONANIA PLANU FINANSOWEGO  

GMINNEGO OŚRODKA KULTURY SPORTU I REKREACJI 

ZA OKRES  01.01.2013 DO 30.06.2013 

 

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Pokoju, działa od 01 stycznia 2008r. jako 

samorządowa instytucja kultury. Został powołany Uchwałą nr IX/54/2007 z dnia 31 sierpnia 

2007r. Rady Gminy Pokój. Jest  jednostką wyodrębnioną organizacyjnie pod względem prawnym 

i finansowym, nadzorowaną przez organizatora. 

Ośrodek Kultury działa na podstawie: 

1. Ustawy z dnia 25 października 1991r o organizowaniu i prowadzeniu działalności 

kulturalnej, 

2. Ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych, 

3. Ustawy z dnia 29 września 1994r, o rachunkowości, 

4. Uchwały Rady Gminy Pokój z dnia 31 sierpnia 2007r., 

5. Statutu, 

6. Regulaminu Organizacyjnego. 

Działalność Ośrodka Kultury ma na celu w szczególności prowadzenie wielokierunkowej 

działalności rozwijającej i zaspokajającej potrzeby kulturalne mieszkańców oraz pozyskiwanie i 

przygotowanie środowiska lokalnego do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz 

współtworzenie jej wartości. 

Ośrodek Kultury prowadzi działalność przy pomocy świetlic wiejskich m.in. w miejscowości:  

Krogulna, Domaradz, Fałkowice, Ładza, Zawiść, Lubnów, Krzywa Góra, Zieleniec 

Do podstawowych zadań Ośrodka Kultury w szczególności należy: 

1) wspieranie i reprezentowanie lokalnej społeczności oraz osób przyczyniających się do 

rozwoju i podnoszenia jakości szeroko pojętego życia kulturalnego, 

2) stwarzanie warunków dla rozwoju twórczości kulturalnej jednostek i grup społecznych, 
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3) podejmowanie działań w kierunku integracji i rozwijania kontaktów grup 

reprezentujących różne gatunki kultury w szczególności poprzez prezentację 

różnorodnych form dorobku kulturalnego, 

4) podejmowanie inicjatyw na rzecz ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, 

5) działalność informacyjna i wydawnicza obejmująca wszystkie aspekty życia społeczności 

lokalnej, którą reprezentuje, 

6) promocja rozwiązań służących ochronie walorów środowiska naturalnego, 

7) kreowanie, promocja i upowszechnianie wizerunku Gminy poprzez organizowanie imprez 

kulturalnych, rozrywkowych i oświatowych, 

8) inicjowanie, opiniowanie, wspomaganie i udział w realizacji planów rozwoju obszaru 

terytorialnego działania Ośrodka Kultury, 

9) współdziałanie z organizacjami pozarządowymi, organami państwowymi 

i samorządowymi i innymi instytucjami, 

10) występowanie o pozyskanie zewnętrznych środków finansowych, w tym z projektów 

unijnych na realizacje celów Ośrodka Kultury, 

11) wspomaganie i współudział w lokalnych inicjatywach ukierunkowanych na podnoszenie 

atrakcyjności turystycznej Gminy, 

12) stwarzanie warunków dla amatorskiego ruchu artystycznego, kół i klubów zainteresowań, 

sekcji, zespołów, 

13) inspirowanie i rozwijanie zainteresowań twórczością ludową i folklorem, 

14) upowszechnianie wiedzy o kulturze, w tym o kulturze regionalnej. 

 

Wymienione zadania Ośrodek Kultury realizuje poprzez: 

1) zapewnienie odpowiedniej bazy technicznej: 

a) wykwalifikowana kadra, 

b) sprzęt, 

c) lokal, 

2) organizowanie m.in.: 

a) scenicznych programów artystycznych, 

b) wystaw, 

c) konkursów w różnych dziedzinach sztuki, 
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d) koncertów, przeglądów i festiwali, 

e) kulturalnej rozrywki zabaw, dyskotek itp., 

3) gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury, 

4) możliwość prowadzenia działalności instruktażowo-metodycznej dla placówek niżej 

zorganizowanych. 

Działalność statutowa Ośrodka Kultury finansowana jest z dotacji podmiotowej 

przekazywanej przez  organizatora. Ośrodek może uzyskiwać przychody również z innych 

źródeł, związanych z zakresem zadań określonym statutem. Podstawą gospodarki finansowej 

instytucji kultury jest plan działalności zatwierdzany przez Dyrektora z zachowaniem wysokości 

dotacji przyznanej przez Radę Gminy Pokój. 

 

 W okresie od 01.01.2013 do 30.06.2013 Gminny Ośrodek Kultury otrzymał:  

- dotacje z budżetu gminy w kwocie – 220 000,00 zł dotacja podmiotowa, 

- dochód ze sprzedaży usług w kwocie – 6 060,00 zł 

 Rozliczenie dotacji z podziałem na koszty są przedstawione poniżej. 
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ROZLICZENIE DOTACJI PODMIOTOWEJ OTRZYMANEJ Z BUDŻETU GMINY 

POKÓJ NA DZIEŃ 30.06.2013 r.  

 

Dział  921 

Rozdział 92109 

 

  I               Otrzymana dotacja      220 000,00 zł 

 

 

 

 II               Koszty ogółem                                                                                          213 263,38 zł 

 

 z przeznaczeniem na: 

 Zużycie materiałów i energii                    30 286,66zł 

 

 Usługi obce                                                                   33 754,62 zł 

 

 Podatki i opłaty                                                                   3 384,00 zł 

 

 Wynagrodzenia                                                                       120 195,23zł 

 

 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia        24 191,94zł 

 

 Pozostałe koszty rodzajowe                                                        1 450,93zł 

 

 

 

 

 

 

INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH w tym WYMAGALNYCH 

 

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji nie miał zobowiązań wymagalnych na dzień 

30.06.2013r Zadłużenie w wyniku pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu wynosi na dzień 30.06.2013r.  0,00 zł. Zarząd 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu  w dniu 17 

czerwca 2013 r. podjął uchwałę nr 133/13 w sprawie częściowego umorzenia pożyczki 

wypłacanej na mocy umowy nr 37/2009/G-47/OA-OE3/9 z dnia 9 października 2009 r. na 

realizację zadania pn. „Termomodernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Pokoju” w wysokości 

183 200 zł. Umorzenie wynosi 26 020 zł.  
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INFORMACJA O NALEŻNOŚCI w tym WYMAGALNYCH 

 

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji nie miał na dzień 30.06.2013 r. należności 

wymagalnych natomiast należności to depozyty na żądanie w kwocie 7 985,78 zł 

 

 


