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Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2016 r. do
31.12.2016r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

I. Dane identyfikacyjne jednostki:

Nazwa: Gminne Centrum Kultury

Siedziba: ul. Partyzantów 8a. 28-131 Solec-Zdrój

NIP: 655 1764972

Rejestracja: Rejestr Instytucji Kultury prowadzony przez Urząd Gminy w Solcu-Zdroju pod nr 2

REGON 2900 l 7180

Podstawowy przedmiot działalności wg PKD (2007):

9004Z - dzialalność obiektów kulturalnych

Gminne Centrum Kultury jest samorządową instytucjq kultury powstalq 01.01.200 l r. roku na mocy
Uchwaly Nr XXIV /125/2000 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 29 grudnia 2000 roku w sprawie
połączenia Gminnego Ośrodka Kultury w Solcu-Zdroju oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w
Solcu-Zdroju pod nazwq Gminne Centrum Kultury oraz nadania jej statutu. Przez nowo utworzoną
jednostkę przejęte zostało mienie. zobowiqzania i wierzytelności polqczonych instytucji. GCK
prowadzi działalność i gospodarkę finansowq na podstawie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu
dzialalności kulturalnej z dnia 25 października 1991 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 406. z 2014 r. poz.
423). Ośrodek realizuje zadania z dziedziny wychowania. edukacji. upowszechniania kultury oraz
rozwijania i zaspokajania potrzeb spoleczeństwa w tej dziedzinie.

2. Informacje o posiadanych jednostkach organizacyjnych:
Podmiot nie posiada wyodrębnionych jednostek organizacyjnych.

3. Wskazania okresu objętego sprawozdaniem:
Sprawozdanie za okres obrotowy trwajqcy od O l stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

4. Informacje o trwaniu działalności:
Sprawozdanie linansowe zostało sporzqdzonc przy założeniu kontynuowania działalności. W
okresie od dnia bilansowego do dnia sporządzenia sprawozdania nie nastqpiły istotne zdarzenia
majqce wplyw na działalność GCK.

5. Opodatkowanie:

Zgodnie z art. 17 ust. I pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego
1992 roku dochody instytucji kultury w części przeznaczonej na cele statutowe są wolne od podatku
dochodowego.
Gminne Centrum Kultury nie jest płatnikiem podatku VAT.

II. OMÓWIENIE PRZYJĘTYCH ZASAD (I'OLITYKI RACHUNKOWOŚCI)



l. Wycena aktywów i pasywów:

Wykazane w bilansie aktywa i pasywa wycenia się przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad
rachunkowości, w sposób określony ustawą o rachunkowości. Podstawę wyceny aktywów i
pasywów na dzień bilansowy stanowią:
- dla rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - ceny ich nabycia,
pomniejszone o odpisy amortyzacyjne
- dla zobowiązań - kwoty wymagające spłaty na dzień bilansowy
- dla należności - kwoty wymagające splaty na dzień bilansowy
- dla środków pieniężnych w banku i kasie - ich wartość nominalna.

2. Ewidencja rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i
prawnych:

Składniki majątku o okresie używania dłuższym niż rok i wartości początkowej nieprzekraczającej
3 500.00 zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i pra\\l1ych i wprowadza
do ewidencji środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych. Od tego rodzaju
składników majątku dokonuje się jednorazowych odpisów amortyzacyjnych w miesiącu
przekazania do użytkowania. Składniki majątku o wartości początkowej powyżej 3 500,00 zł
zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do
ewidencji środków trwałych lub wartości niematerialnych
i prawnych. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się metodą liniową z zastosowaniem stawek
amortyzacyjnych przewidzianych w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych, stanowiącym
załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

3. Zmiany metod księgowości i wyceny dokonane w roku obrotowym:
W bieżącym okresie obrotowym nie dokonano zmian metod księgowania ani wyceny.

INFORMACJA DODATKOWA



I. INFORMAC.JE I OB.JAŚNIEi»IA no BILANSU

I. Majątek l""aly

Na mocy Uchwały Nr XXIV/I25/2000 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 29 grudnia 2000 roku w sprawie
polączenia Gminnego Ośrodka Kultury w Solcu-Zdroju oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Solcu-Zdroju
pod nazwą Gminne Centrum Kultury z dniem utworzenia GCK przejęte zostały składniki majątkowe GOK
i BP. Jako instytucja przejmująca GCK kontynuuje dokonywanie odpisów amortyzacyjnych dla środków
trwałych nie w pelni ull1orzonych na dzieli połączenia.

Skladniki majątku trwalego

Nazwa grupy Wartość nabycia Stan na 3\.12.20 16r.
składników Stan na Przychody Rozchody
maiatku trwałe;:o 31.12.2015r
Srodki tm'ale 83 043.96 0.00 0.00 83 043.96
- urz:łdzenia 29 135.1\ 0.00 0.00 29 135.11
techniczne
- inne środki 53 908.85 0.00 0.00 53 908.85
tn,'alc
Środki tn,ale w 0.00 0.00 0.00 0.00
budowie
RAZEM 83043,96 0,00 0,00 83043,96

Umorzenie środków trwałych

Umorzcnie/ amortuacja I
Nazwa grupy Stan na Amortyzacja Zmniejszenia Stan na 31.12.20 16r.
skladników 31.12.2015r. za rok
majątku
trwałego
Środki 57890.88 4692.30 0.00 62 583.18
trwale
- urząd zen ia 17 \20.12 1 780.00 0.00 18900.12
techniczne
- inne środki 40770.76 2912.30 0.00 43 683.06
trwałe
Srodki 0.00 0.00 0.00 0.00
trwałe \V

budowie
RAZEM 57890,88 4 692,.30 0,00 62 583,18
Wartość netto środków tn,'alych

Wartość nello
Nazwa grupy składników majątku Stan na31.12.2015r Stan na 31.12.20 16r.
trwałego
Srodki trwałe 25 153.08 20460.78
- urzadzenia techniczne 12014.99 10234.99
- inne środki trwałe \3 138.09 10225.79
Środki trwałe w budowie 0.00 0.00
RAZEM 25 153,08 20460,78

2. Podzial zobowillzań wedlug pozycji bilansu o pOlOstalym na dzień bilansowy, przewidywanym
umową okresie splaty



Wyszczególnienie zobowiązali Razem na: Z tego platne:
31.12.2015r. 31.12.2016r. do roku

Zobowiązania dłuuotcrminowe 0.00 0.00 0.00
Zobowiazania krótkotermino\vc. \V tVI11: 127,92 0.00 0,00
- Z 1\1ulu dostaw i uslug 127.92 0,00 0,00
- Z tytulu podatków i ubezpieczeli 0,00 0,00 0,00
spoleczn,ch
- z t\tulu w,nagrodzeli 0,00 0,00 0,00
- zwrot niewykorzystanej dotacji 0,00 0,00 0,00
podmiotowei
- inne 0,00 0,00 0,00
Razem zubowiazania 127,92 0,00 0,00

3. I'odzialnaleiności wedlug pozycji bilansu o pozoshdym na dzień bilansowy, przewidywanym
umową okresie splaty

Razem na: Z tego płatne:
Wyszczególnienie należności 31.12.2015r. 31.12.20 I6r. do roku

Należności długoterminowe 0,00 0,00 0,00
Należności krótkoterminowe. w t\'lll: 0.00 376,62 376.62
- z t\tulu dostaw i lIsłu!.! 0,00 370,00 370,00
- z tytulu podatków i ubezpieczell 0,00 0.00 0,00
spoleczn,ch
- z t\1ulu \\...,'nagfodzcll 0,00 6,32 6.32
- mne 0,00 0,00 0,00
Razem zobowillzania 0,00 376,32 376,32

4. Dane o odpisach aktmllizujllcych wartość należności
Jednostka nie dokonywała w bieżącym okresie obrotowym odpisów aktualizujących wartość należności.

5. Grunty w wieczystym użytkowaniu
Jednostka nie posiada gruntów w wieczystym użytkowaniu.

6. Nieamortyzowane lub nieumarJ:ane przez jednostkę środki tn,'ale
Jednostka posiada cztery w calości zamortyzowane i umorzone środki trwale.

7. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek sam()rzl!du terytorialnego z tytułu
uzyskania prawa wlasności budynków i budowli
Jednostka nie posiada zobowiązml wobec budżetu palistwa lub jednostek samorządu terytorialncgo z tytułu
uzyskania prawa \,'Iasności budynków i budowli.

8, Dane o stanie rezerw
Jednostka w bieżącym okresie obrotowym nie tworzyla rezerw.

9. Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku jedn()stki
Jednostka nie posiada zobowiązall zabezpieczonych na jej majątku.

I (I. Zobowillzania warunkowe, w tym udzielone gwarancje i poręczenia
Jednostka nie posiada zobowiązali warunkowych, nie udzielono gwarancji i poręcze!;.

II. INFORMACJE I OIl.JAŚNIENIA 1)0 RACIIUNKU ZYSKÓW I STRAT



I. Struktura pn:ychodów GCK

PrzvchodY- kwota
Dotacia podmiotowa z Urzedu Gminv 311 770.00
Pozostałe dotacie 8307.00
Przychody dzialalności statutowe; 65 698.98
Pozostałe przychody - (otrzymana jako nagroda w 500.00
konkursie niszczarka do dokumentów)
P rzY'ChodV ogółem 385775,98

Glównym źródlem przychodów GCK jest dotacja podmiotowa od organizatora wykorzystana w bieżącym
roku w wysokości 31 I 770.00 zł. Pozostale dotacje - to dotacja z Biblioteki Narodowej przeznaczona na
zakup nowości wydawniczych dla bibliotek GCK w wysokości 4 807,00 zł. dotacja celowa ze środków
Powiatu Buskiego na Ogólnopolski Festiwal Muzyki Akordeonowej: ..Harmonia Zdrowia i Muzyki". oraz na
Festyn Rodzinny ..Soleckie Lato nad Zalewem" w kwocie 3 500.00 zł.

2. Struktura kosztów GCK

Kosztv realizacji celów statutowych Kwota
Amortvzacia 4692,30
Zużycie materiałów i energii 49367.2 I
Usługi obce 64223.4 I
Wynagrodzenia 217516.14
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 41 893.53
Podatki i opłaty 3940.60
Pozostałe koszty I l 432.50
Kosztv ooólem 385373,39

Najistotniejszą pozycją w kosztach GCK są koszty osobowe. związane z zatrudnieniem pracowników.
\V poz. zużycie materialów i energii wykazano również otrzymaną w formie nagrody rzeczowej niszczarkę
o wartości 500.00 zł.

3. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki tnvałe
Jednostka nie dokonywała odpisów aktualizujących środki trwałe.

4. Informacja o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku
obrotowym lub przcwidzianej do zanicchania w roku nast~pnym
W jednostce nie zaniechano w bieżącym okresie obrotowym żadnej dzialalności. nie jest również planowane
zaniechanie dzialalności w roku następnym.

5. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych, z podziałem na losowe i pozostałe
W bieżącym okresie obrotowym nie wystąpily zyski ani straty nadzwyczajne.

III. POZOSTAŁE INFORMAC.JE I OB.IAŚNIENIA

1. Informacja o przeciętnym zatrudnieniu z podziaIem na etaty



Wyszczególnienie Srednia liczba W tym
zatrudnionych Kobiety meżczvźni

I. Pracownicy ol.!ólem, w tym: 6 4 2
- pracownicy zatrudnieni w pełnym v"'Yl11iarze 3 3 O
czasu pracy
- pracown icy zatrudn ieni na 1/2 etatu 2 O 2
- oracownicy zatrudnieni na 3/4 etatu l l O
- pracownicy zatrudnieni na 1/4 etatu O O O
2. Osoby na urlopach wychowawczych lub O O O
bezplatnvch

2. Informacja o znaczlleych zdarLeniaeh, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a
nieuwzględnionyeh w sprawozdaniu finansowym
Nie wystąpiły

SI'RA WOZDANIE MERYTORYCZNE:

Gminnego Centrum Kultury w Soleu-Zdroju za okres od 0I.OI.2016 r. do 31.12.2016r.

Niniejsze sprawozdanie obejmuje okres od 0\.01.20 16r. do 31.12.20 16r.

Gminne Centrum Kultury w Solcu - Zdroju (GCK) służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb
i aspiracji kulturalnych spoleczeństwa poprzez tworzenie i upowszechnianie różnych dziedzin
kultury oraz sztuki amatorskiej. upowszechnianie czytelnictwa oraz ochrony dziedzictwa kultury
Gminne Centrum Kultury w Solcu - Zdroju w okresie sprawozdawczym przygotowywało wiele
różnych zajęć dla dzieci. młodzieży. osób dorosłych oraz seniorów, GCK organizowało oraz
współorganizowalo wiele wydarzeń kulturalnych. których odbiorcami byli mieszkańcy Gminy oraz
turyści i kuracjusze.

W 2016[, GCK uczestniczyło w organizacji poniższych wydarzeń:

Wydarzenia plenerowe:

- Kiermasz Wielkanocny

- Magnoliowy Dziei\ Wiosny

- Dzień Matki i Dzień Dziecka

- Imieniny Jana i Janiny

- Festyn rodzinny pn, Soleckie Lato nad Zalewem

- Solec-Zdrój na Kulinarnym Szlaku Ponidzia

- Wybory Miss Lata nad zalewem

- Dożynki Powiatowo -Gminne

- Festyn ..Powitanie Wakacji"

- Kiernlasz świąteczny połączony z kolędowaniem

WydarLcnia sportowe:

- Międzyzakłado\\y Turniej Piłki Siatkowej

- Turniej Piłki Plażowej

- Udział w akcji ..Polska Biega",



- Europejski Tydzień Sportu

- Wyścig Kolarski im. A. lmosy

- I Bieg Mikołajowy

Wydarzenia organizowane przez Bibliotekę Publiczną w Soleu - Zdroju:

- Udział w akcji "Noc Bibliotek"

- Udział w akcji "Narodowe Czytanie"

- Udział w akcji "Świętokrzyskie czyta Sienkiewicza"

- Spotkania dla dzieci i młodzieży ze szkół z terenu Gminy SoIec - Zdrój ( lekcje bilioteczne)

- Europejskie Dni Dziedzictwa

- Konkurs recytatorski "Polubić prozę"

Konkursy:

- Międzygminny Przegląd Kolęd i Pastorałek

- Festiwal Stołów Wielkanocnych

- Ogólnopolski Festiwal Muzyki Akordeonowej: "Harmonia Zdrowia i Muzyki"

- Festiwal Stołów Wigilijnych

Pozostałe:

- 24 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

- spotkanie z dietetykiem prof. Małgorzatą Schlegel - Zawadzką

- "Leśnicy Gospodarze Lasu" - spotkanie z leśniczym

- Ferie zimowe w GCK

- Wernisaż malarki Pani Teresy Niemczyk

- Międzynarodowy Dzień Kobiet

- Tydzień z Internetem

- spotkanie z psychologiem dla seniorów

- warsztaty Nordic Walking

- Wystawa rzeźby Józefa Regóły i Wojciecha Regóły

- Warsztaty rzeźbiarskie

- Gala operetkowa w ramach Festiwalu Krystyny Jamroz

- Półkolonie dla dzieci rolników - 2 turnusy

- wakacyjne zajęcia dla wszystkich dzieci

- Spotkanie z dr. n.med. Markiem Grabskim

- Koncert w ramach Festiwalu Muzyczny Tygiel Kultur

- Obchody 1050 rocznicy Chrztu Polski

- Przedstawienie teatralne dla dzieci pl. ,. Wilk i Zając". " Dr Dolittle"



- obchody Święta Niepodległości II listopada

- Warsztaty wykonywania ozdób świątecznych

- Mikołajki dla niepełnosprawnych

- Spotkanie z Mikołajem dla wszystkich

- Zabawa Sylwestrowa

Przy GCK funkcjonuje Klub Seniora (KS). Klub ten zrzesza obecnie osoby z terenu Gminy Solec -

Zdrój, które spełniają jeden z warunków. Członkiem KS może być osoba która ukończyła 60 lat,

jest emerytem lub rencistą. Pojęcia senior nie jest nigdzie zdefiniowane w taki sposób aby można

było jednoznacznie stwierdzić ile taka osoba powinna mieć lat (Senior - łac. starszy, od senex stary.

Często osoby starsze czują się zaniedbywane przez otoczenie, samotne, niepotrzebne. GCK chcąc

v.'Yjść naprzeciw oczekiwaniom tych osób powołało KS, który działając od września 2015r.

w okresie sprawozdawczym zorganizował wycieczki (do Sandomierza, do Chęcin oraz do Kielc),

spotkanie andrzejkowe oraz spotkanie opłatkowe. KS zorganizował również kilka wyjazdów do

kina oraz do teatru. Członkowie KS brali udział w warsztatach Nordic Walking, warsztatach

tanecznych. Zostały zorganizowane dwa spotkania z psychologiem, których celem było

rozbudzenie aktywności, zwiększenie wiary we własne możliwości. Klub seniora spotyka się

regularnie raz w miesiącu w GCK. W czasie tych spotkań omawiane są sprawy organizacyjne,

ustalany jest plan działania na dany miesiąc. KS podczas tych spotkań zgłasza również swoje

propozycje dotyczące organizacji wydarzeń skierowanych do grupy osób starszych.

W GCK odbywają się regularnie różne zajęcia takie jak zajęcia taneczne, muzyczne, karate

kyokushin, język angielski dla różnych grup wiekowych również dla osób dorosłych, ZUMBA,

Fitness, plastyczne i in. W okresie dni wolnych od nauki ( wakacje, ferie zimowe) GCK organizuje

dodatkowe zajęcia dla dzieci. Mieszkańcy mają również możliwość korzystać z stołu do bilardu,

różnych gier i akcesoriów sportowych.

Gminne Centrum Kultury prowadzi promocję swojej działalności oraz promocję Gminy Solec -

Zdrój. Działania swoje promujemy poprzez wszystkie dostępne dla nas źródła przekazu. Informacje

o prowadzonych działaniach zamieszczane są na stronach internetowych (www.gcksolec.naszgok.pl

W\vw.solec-zdroj .eu" www.busko.com.pl, www.wrota-swietokrzyskie.pl,

v.ww.extrakorso.extrapolska.pl), w prasie lokalnej ( Extra Korso, Tygodnik Ponidzia, Echo Dnia).

GCK ma również profil na jednym z najpopularniejszych portali spolecznościowych - facebook

(www.facebook.com/Gminne-Centrum-Kultury-w-Solcu-Zdroju). na którym zamieszczane są na

bieżąco informacje (niejednokrotnie kilka razy dziennie). Mając świadomość, że nie każdy ma

dostęp do internetu, że nie wszyscy czytają gazety staramy się docierać z informacjami do

http://www.gcksolec.naszgok.pl
http://www.busko.com.pl,
http://www.wrota-swietokrzyskie.pl,
http://www.facebook.com/Gminne-Centrum-Kultury-w-Solcu-Zdroju.


.. .

mieszkańców w tradycyjny sposób rozwIeszając plakaty oraz przekazując informacje

o wydarzeniach liderom grup społecznych.

GCK realizując swoje zadnia współpracuje z różnymi grupami społecznymi, organizacjami (m.in.

stowarzyszeniami, Kołami Gospodyń Wiejskich, Fundacjami) i instytucjami ( Urzędami, Szkołami,

Instytucjami Kultury).

W Bibliotece Publicznej w Solcu - Zdroju zarejestrowano 581 czytelników, 16124 wypożyczeń,

1232 udostępnienia na miejscu. Zakupiono 348 książek i 17 audiobooków (94 książki i 12

audiobooki ze środków własnych - za 2825,85 zł. oraz 254 książki i 5 audiobooków

z dofinansowania z Biblioteki Narodowej - wartość 4 807,00 zł.). Biblioteka otrzymała 27 książek

w formie darowizny. Wartość księgozbioru na dzień 31.12.2016r. wyniosła 100202,23 zł.

az ~p.DYREKTORA
mJnnego

S nt~~;'},lCultury
cu-~

A eszf~z,,~i.?ka
Sprawdzono poa wLglęael(.

merytorycznym

data : .. rfKWI:20W r.
podpiS .


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010

