UCHWAŁA NR XXV/165/16
RADY GMINY WIDAWA
z dnia 29 czerwca 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2015 Gminnego
Ośrodka Kultury w Widawie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 446) oraz art. 45 ust. 2 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia
29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 330 i 613; z 2014 r. poz. 768,
i 1100; z 2015 r. poz. 4, 978, 1045, 1166, 1333, 1844 i 1893 oraz z 2016 r. poz. 615) uchwala
się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe z działalności Gminnego Ośrodka
Kultury w Widawie za 2015 rok, stanowiące załącznik do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widawa.
§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na
tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Widawa a także zamieszczenie jej treści na stronie
Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Widawa.

Załącznik
do Uchwały Nr XXV/165/16
Rady Gminy Widawa
z dnia 29 czerwca 2016 r.

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W WIDAWIE ZA ROK 2015
I. Informacje ogólne
Gminny Ośrodek Kultury w Widawie ul. Mickiewicza 3, 98-170 Widawa, REGON:
101533876, NIP:831-16-32-597, prowadzi swą działalność na podstawie Statutu nadanego
Uchwałą Nr XIX/175/12 Rady Gminy Widawa z dnia 28 grudnia 2012 roku
w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Widawie. Organizatorem
Gminnego Ośrodka Kultury jest Gmina Widawa. Gminny Ośrodek Kultury jest samorządową
instytucją kultury, wpisanym do rejestru instytucji kultury w dniu 15.01.2013 r. pod Nr 1
Instytucja została utworzona na czas nieograniczony.
Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia
2015 r. Sprawozdanie jest sprawozdaniem jednostkowym i zostało sporządzone przy
założeniu kontynuacji działalności kulturalnej przez jednostkę, dającej się przewidzieć
przyszłości. Nie są znane okoliczności wskazujące na przestanie kontynuowania działalności
przez instytucję kultury. Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania
finansowego na dzień 31 grudnia 2015 roku są zgodne z ustawą o rachunkowości.
II. Działalność kulturalna
Celem wielokierunkowej działalności kulturalnej Gminnego Ośrodka Kultury jest:
 rozwijanie potrzeb kulturalnych dzieci, młodzieży i dorosłych;
 rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie zainteresowań kulturalnych mieszkańców
Gminy Widawa;
 tworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju osobowości człowieka, w tym do jego
duchowego wzrostu;
 kształtowanie kultury wypoczynku i życia codziennego;
 kształtowanie nawyków do korzystania z dziedzictwa i dóbr kultury narodowej oraz
regionalnej.
Działalność kulturalna Gminnego Ośrodka Kultury polega na tworzeniu,
upowszechnianiu i ochronie kultury poprzez zadania takie jak:
 prowadzenie różnych form edukacji kulturalnej i wychowanie przez sztukę dzieci,
młodzieży oraz dorosłych;
 inicjowanie i stwarzanie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, kół,
klubów zainteresowań, sekcji i zespołów;
 organizowanie spektakli teatralnych, projekcji filmowych, koncertów, festiwali, wystaw,
 przeglądów, konkursów oraz imprez o charakterze artystycznym, rozrywkowym
i rekreacyjno-sportowych;

 współdziałanie ze szkołami, bibliotekami, kościołami oraz z instytucjami organizacjami
społecznymi;
 organizowanie i prowadzenie kursów z zakresu języków obcych, tańca, fotograficznych,
komputerowych, warsztatów rękodzieła artystycznego;
 organizowanie i prowadzenie działalności zespołów muzycznych, tanecznych,
folklorystycznych oraz pracowni specjalistycznych.
GOK może podejmować działania w zakresie upowszechniania kultury, wiedzy
historycznej dotyczącej dziejów Gminy Widawa oraz regionu.

INFORMACJA DODATKOWA
o której mowa w art. 45 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 września 1994 roku
o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.)

I. Stosowanie metody wyceny
Na dzień 31 grudnia 2015 roku aktywa i pasywa wyceniono w Gminnym Ośrodku
Kultury w Widawie następująco:


środki trwałe – 8.647,41 zł.



umorzenie środków trwałych – 8.547,37 zł.
W Gminnym Ośrodku Kultury w Widawie prowadzi się porównawczy rachunek

kosztów. Nie wystąpiły zdarzenia po dniu bilansowym, które nie byłyby uwzględnione
w bilansie i rachunku zysków i strat.
II. Gminny Ośrodek Kultury w Widawie nie posiada gruntów własnych.
III. Gminny Ośrodek Kultury w Widawie nie posiada środków trwałych, używanych na
podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów.
IV. Informacja o wielkości funduszów:


stan na dzień 31 grudnia 2015 roku wyniósł 20.238,61 zł.

V. W Gminnym Ośrodku Kultury w Widawie straty wyniosła - 9.559,91 zł.
VI. W 2015 roku nie tworzono rezerw na należności.
VII. Na dzień 31 grudnia 2015 r. zobowiązania - nie wystąpiły.
VIII. W 2015 roku Gminny Ośrodek Kultury w Widawie nie udzielił żadnych gwarancji
i poręczeń wekslowych.
IX. Straty i zyski nadzwyczajne w 2015 roku - nie wystąpiły.
X. Przeciętne zatrudnienie na dzień 31 grudnia 2015 roku w osobach i etatach
kształtowało się następująco:







Kierownik GOK ½ etatu,
Księgowy 1/8 etatu,
Sprzątaczka ¾ etatu,
Instruktor ¾ etatu,
Instruktor orkiestry dętej ½ etatu ( od lipca 2015 r.),
Instruktor sztuk plastycznych 1 etat (od września 2015 r. powrót po urlopie
wychowawczym).

