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SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO 

ZA  ROK 2019  

GMINNEGO OŚRODKA KULTURY 

 

 

 

 

 
    Plan na 2019 po zmianach 

w zł 

Wykonanie za rok 

2019 w zł 

A.  Przychody ogółem 1 271 000,00 1 271 608,32 

1.  Dotacja podmiotowa organizatora  1 014 600,00 1 014 600,00 

2 Przychody ze sprzedaży działalności 

kulturalnej (wpłaty za zajęcia, 

imprez) 

164 000,00 166 393,00 

3 Pozostałe przychody ze sprzedaży 
(najem, czynsz, reklama, inne)  

47 000,00 47 974,88 

4 Darowizny 40 800,00 40 838,96 

5 Pozostałe przychody finansowe 500,00 1 801,48 

6 Dotacja celowa na instalację 

monitoringu w Miedzianej 

4 100,00 4 046,70 

A1 Przychody inwestycyjne 

finansowane z dotacji celowych 

214 000,00 186 622,49 

1 Dotacje celowe na projekt 

przebudowy dachu  w Miedzianej 

14 000,00 13 800,00 

2 Dotacja celowa na modernizacje 

dachu  w Kosorowicach 

200 000,00 172 822,49 

B. Koszty ogółem 1 417 400,00 1 385 233,89 

I.  Koszty stałe instytucji 931 800,00 901 366,09 

1.1. Media (prąd,c.o, gaz, woda, opał itp.) 138 000,00 125 620,22 

1.2. Wywóz odpadów  15 500,00 15 384,49 



3 

 

1.3. Amortyzacja 142 900,00 142 827,66 

1.4. Usługi telekomunikacyjne, 

pocztowe, internet, usługi bankowe, 
ubezpieczenia i inne  

12 900,00 12 808,71 

1.5. Wynagrodzenia osobowe z  

nagrodami jubileuszowymi 

510 000,00 492 695,22 

1.6. Odpisy na ZUS i FP 90 000,00 89 537,63 

1.7. ZFŚS 17 100,00 17 095,86 

1.8. Koszty administracji (materiały 
biurowe) 

5 400,00 5 396,30 

II.  Koszty zmienne 485 600,00 483 867,80 

2.  Koszty wynagrodzeń  96 500,00 96 045,00 

2.1. Wynagrodzenia bezosobowe - 

umowy zlecenia, umowy o dzieło 

96 500,00 96 045,00 

3.  Zakup usług 265 100,00 264 617,22 

3.1 Dot. dział statutowej (organizacja 
imprez własnych - przeglądy, zajęć 

stałych, projektów) 

198 000,00 197 676,44 

3.2 Usługi poligraficzne(gazeta, plakaty, 
ulotki) 

3 800,00 3 705,89 

3.3 Remonty i konserwacje  41 700,00 41 679,50 

3.4 Pozostałe koszty (delegacje, 
szkolenia pracowników, ryczałt, 

RODO, itp) 

21 600,00 21 555,39 

4.  Zakup towarów i materiałów 124 000,00 123 205,58 

4.1 Do dział. statutowej (art. plastyczne, 

wyposażenie, organizacja imprez, 

47 400,00 46 826,12 
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stroje sceniczne, nagrody rzeczowe, 

projekty) 

4.2 Art. do remontów (bieżące) 4 100,00 4 018,08 

4.3 Zakup wyposażenia jednostek 58 600,00 58 576,05 

6.4. Środki czystości 8 200,00 8 133,83 

4.5. Zakup pozostały 5 700,00 5 651,50 

4.6 Wkład własny w projekty 
zewnętrzne 

0,00 0,00 

B1 Wydatki inwestycyjne 

finansowane z dotacji celowych  

186 622,49 186 622,49 

1 projekt na przebudowę dachu na 

budynku w Miedzianej 

13 800,00 13 800,00 

2 modernizacja dachu na budynku w 

Kosorowicach 

172 822,49 172 822,49 

 C. Pozostałe koszty operacyjne 10,00 0,01 

D. Pozostałe przychody operacyjne 146 810,00 146 801,31 

E. Koszty finansowe  w tym odsetki 

od kredytów 

0,00 0,00 

F Podatek dochodowy 0,00 0,00 

G Wynik finansowy netto (A-B-

C+D-E-F) 

400,00 33 175,73 

 
  01.01.2019 31.12.2019 

 
stan środków pieniężnych                           27 667,44                   43 957,34   

 
stan należności                             1 660,18                     4 495,61   

 
w tym wymagalnych                                  0,00                       1 600,00   

 
stan zobowiązań                          10 302,62                   10 417,26   

 
w tym wymagalnych                                   0,00                        247,49   
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 Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowie Opolskim dzieli się na 8 placówek działających  na 

terenie gminy Tarnów Opolski. Stan zatrudnienia na 31.12.2019 roku wynosił 15  zatrudnionych w 

pełnym i niepełnym wymiarze,  co stanowiło  13,25 pełnych etatów , w tym jedna osoba przebywająca 

na urlopie macierzyńskim. W pierwszym półroczu 2019r.  1 osoba odbywała staż.  

Do podstawowych zadań Gminnego Ośrodka Kultury należy prowadzenie wielokierunkowej 

działalności rozwijającej i zaspokajającej potrzeby kulturalne mieszkańców oraz upowszechnienie               
i promocja kultury. A także organizowanie czynnego uczestnictwa w różnorodnych formach 

działalności kulturalno – oświatowej, artystycznej, wychowawczej, rozrywkowej i sportowo – 

turystycznej. Ponadto tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, krzewienie 

folkloru i rękodzieła ludowego. Wyżej wymienione zadania są realizowane przez organizowanie 

różnorodnych form zespołowego i indywidualnego uczestnictwa w kulturze. 

Zgodnie z zapisami o działalności statutowej Gminnego Ośrodka Kultury prowadzone są systematyczne 

zajęcia przeznaczone dla dzieci, młodzieży i dorosłych, zamieszkałych przede wszystkim na terenie 

naszej gminy.  

Zajęcia obejmują aktywność w zakresie tańca, gimnastyki, teatru, sztuk plastycznych i wizualnych, 

działań o charakterze rękodzielnictwa czy muzyki. Ich zasięg obejmuje zarówno uczestników czynnych, 

zgrupowanych w sekcjach i kołach zainteresowań działających   w naszych placówkach, jak i biernych 
- odbiorców efektów działalności artystycznej tworzonych jako pokazy, spektakle, wystawy, spotkania. 

Proponujemy działania, które sprzyjają integracji społeczeństwa. Nasza oferta obejmuje zarówno duże 

imprezy, jak i kameralne dla mniejszej widowni.  

Byliśmy organizatorami, czy tez współorganizatorami  wielu wydarzeń kulturalno – rekreacyjnych, 

dzięki którym mieszkańcy naszej gminy mogli stać się nie tyko obserwatorami, ale i współtwórcami 

życia artystycznego. Możliwości takie stwarzało: uczestnictwo w koncertach, prezentacja własnych prac   

i umiejętności twórczych, udział w konkursach, wystawach, warsztatach.  

Do bardziej znaczących można zaliczyć: 

 1. Koncertu Kolęd w Kościele Parafialnym w Kosorowicach  z udziałem zespołu Pieśni Ludowej 

SILESIA   
2. Babski Comber współorganizowany wraz z Radą Sołecką Wsi Kosorowice i Tarnów Opolski  

3. Impreza integracyjna połączona z happeningiem przeciwko przemocy.  

4.  „Wieczór z teatrem – premiery spektaklu „Ognisko” i „Biblioteka”  grup teatralnych  GOK  
5. Widowisko muzyczno – taneczne „Wszystkie barwy świata  ” – podsumowanie roku 

artystycznego i prezentacja dorobku grup i zespołów działających przy GOK. 

6.  „Bilet rodzinny” wystawa prac uczestników  zajęć w GOK: plastycznych, ceramicznych, 

fotograficznych. 
7. Spotkania podróżnicze   z Dominiką Bassek Laskowską  i Dawidem Laskowskim. 

8. Wystawa „Malowana Porcelana Opolska” – zorganizowana przy współpracy Muzeum Wsi 

Opolskiej. 
9.  „Święto Tarniny” – dwudniowe wydarzenie  podczas, którego promowana jest herbowa roślina 

– tarnina. Na scenie zaprezentowały się lokalne zespoły oraz zaproszeni goście Power Play, Sławomir , 

HaNuta. Kosorowicka aleja gwiazd kabaretu wzbogaciła się o gwiazdę kabaretu Paranienormalni. 
10. Otwarcie tężni Solankowej przy współpracy z Urzędem Gminy. Po przecięciu wstęgi 

uczestników zaproszono na poczęstunek. Na tą okoliczność wydano pamiątkową pocztówkę i 

wydrukowano okolicznościowe balony.   

11. Dzień Otwarty GOK . W tym dniu można było zapoznać się z ofertą zajęć,  wziąć udział w mini 
warsztatach i działaniach animacyjnych, porozmawiać z prowadzącymi i zapisać się na wybrane zajęcia. 
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12. Gminne Dożynki   - organizowane wraz z Rada Sołecką Wsi Raszowa -  tradycyjnie rozpoczęły 

się Turniejem Sołectw. W  niedzielę po głównych uroczystościach gościnnie wystąpili: Orkiestra Dęta 
ZW LHOIST S.A, Brygida i Robert Łukowscy, kabaret JURKI oraz rodzimi artyści.  

13. IV Powiatowy Przegląd Grup Artystycznych działających na terenie powiatu opolskiego 

organizowany wspólnie ze Stowarzyszeniem Fair Play z Krapkowic.  
14. „Na imieninach u Marcina” wraz z Radą Sołecką.  Marcinkową imprezę rozpoczęto popisami  

przedszkolaków i uczniów tarnowskich placówek oświatowych. Dla najmłodszych przygotowano 

warsztaty nawiązujące do symboliki  Św. Marcina. Imprezę zakończył pokaz laserów. 

15. IV Bieg Tarnowski „Leśna Draka” – ( Hala Sportowa, GOK,  ) propaguje zdrowy i aktywny 
styl życia wśród mieszkańców. Bieg główny - 10 km – przyciąga zawodników z całej Polski  

 Gminny Ośrodek Kultury zaangażowany był w przedsięwzięcia kulturalne tworzone   we  współpracy 

z innymi podmiotami (placówki oświatowe, stowarzyszenia, Urząd Gminy, sołectwa, Ochotnicze Straże 
Pożarne, Koło DFK). Wspólnie organizowane były: Babskie Combry, Dni: Kobiet, Babci i Dziadka, 

Seniora, Dziecka, bale karnawałowe, Wodzenie Niedźwiedzia, pikniki, kiermasze i festyny rodzinne. 

GOK jako strażnik tradycji stara się pielęgnować i przekazywać wartości kulturalne  i etyczne sztuki 
ludowej. Dlatego też wzorem lat ubiegłych pracownicy GOK zaprosili mieszkańców  na wielkanocne 

warsztaty we wszystkich sołectwach gminy. Malowano jaja różnorodną techniką, komponowano stroiki, 

tworzono wielkanocne symbole ze zróżnicowanych materiałów.  Po raz kolejny „latający’  animatorzy 

wyruszyli w teren, by w plenerze, przy okazji rodzinnych festynów i pikników prowadzić działania 
animacyjne. Podczas nich  malowano twarze w ulubione postacie z bajek, robiono kolorowe warkoczyki 

i brokatowe tatuaże. W placówkach Gminnego Ośrodka Kultury przez całą rok odbywały się  ciekawe 

i różnorodne warsztaty: tworzono kwiaty, ozdabiano przedmioty techniką decupage, nadawano drugie 
życie przedmiotom, szyto maskotki, robiono bransoletki, świąteczne  ozdoby i zabawki z papieru, 

wypiekano ciasteczka. Ogólnie - wyżywano się artystycznie.  

Głównym celem naszej pracy jest otaczanie opieką jak największej ilości dzieci i młodzieży poprzez 

organizowanie różnorodnych form zajęć. Tradycyjnie większość z nich przypada na kółko rytmiczno – 
taneczne (rytmika, taniec nowoczesny, współczesny, mażoretki, różne formy gimnastyki przy muzyce). 

W ramach edukacji prowadzone były zajęcia stałe: Akademia Malucha dla dzieci od 3 lat, Akademia 

Małego Artysty (zajęcia dla dzieci i ich opiekunów), Akademia Artysty Ludowego, zajęcia: plastyczne, 
ceramiczne, fotograficzne,  teatralne, malarstwo sztalugowe, robotyka i wydruk 3D. Nową propozycją 

odpowiadającą na potrzeby mieszkańców były prowadzone lekcje z języka angielskiego dla dzieci. 

Nadal odbywa się nauka gry na instrumentach prowadzona przez prywatne ognisko muzyczne 

„Preludium”.   

Dzieciom, młodzieży i dorosłym,  którzy nie korzystają z zajęć zorganizowanych, proponujemy ciekawe 

warsztaty tematyczne o charakterze rękodzielniczym, zdobniczym i praktycznego wykorzystania 

przedmiotów i materiałów w życiu codziennym.  

W minionym półroczu zespoły działające przy GOK godnie reprezentowały gminę na licznych 

przeglądach i konkursach.  Każda prezentacja  zyskała uznanie w oczach jurorów. Nasi tancerze znaleźli 

się w gronie laureatów  licznych konkursów i przeglądów tanecznych.   

Ogólnopolskim Konkursie Tanecznym RHYTM & STYLE 

1 m-ce   Element - "Barbie girl"  

2 m-ce Element-M w mini formacji pom-pon juniorki  
2 i 3 m-ce Elektra  

 

Wojewódzki Festiwal Taneczny Fantan 2019 

I m-ce  Element -m kadetki  
II m-ce  Elemencik  
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II m-ce Element  

III m-ce  Element -m juniorki  

 

 Taneczne Mistrzostwa Opolszczyzny "Czasem Zakręceni"  

III m-ce Elemencik w kategorii Cheerleaders dzieci do lat 11  
 III mc-e  Element - M juniorki w kategorii Cheerleaders juniorzy/seniorzy  

III m-ce  Element - M kadetki w kategorii mini formacja Cheerleaders  

I m-ce Element Reaktywacja  

 

Ogólnopolski Przegląd Zespołów Tanecznych „Tańcowadła” 

ELEMENT 

 III c-ce Element - m juniorki  
 III –ce Element - M juniorki  

 

Festiwal Taneczny Apaluz w Markowicach  

wyróżnienie I stopnia Element - m juniorki 

 

Ogólnopolski Turniej Tańca KOTWICE 2019 Brzeg 

II MIEJSCE - ELEMENT REAKTYWACJA  

Festiwal Sztuki Tanecznej PLĄSOWADŁA 2019 Dobrzeń Wielki 

II m-ce Mikroelement  

 

W okresie ferii zimowych i letniego wypoczynku zmienia się organizację zajęć w placówkach w celu 

objęcia opieką jak największej liczby dzieci. W siedzibie Ośrodka Kultury codziennie odbywały się 

sześciogodzinne zorganizowane  zajęcia rekreacyjno – edukacyjne. W ramach nich dla  50 uczestników 

(tygodniowo) zorganizowano  atrakcyjny program. Były wyjazdy do: Centrum Nauki i Eksperymentu 
Zaczarowany Świat,  kina , wizyta w Teatrze Lalki i Aktora w Opolu na spektakl  „Królewna Śnieżka” 

, po którym odbyły się warsztaty teatralne. Spotkanie z dietetyczką i warsztaty kulinarne „Masterchef” 

zdrowego jedzenia” z  efektem własnoręcznie przyrządzonych pysznych przekąsek. Dzieci miały  
możliwość bezpiecznego pojeżdżenia na wrotkach  dzięki kolejnemu wyjazdowi na „Rollowisko” 

Odwiedził ich także iluzjonista Eratro. Każda jego magiczna sztuczka kończyła się głośnymi brawami 

i okrzykami zdziwienia. Z wizytą  przybili  także przedstawiciele Fundacji Opolskie Psy Ratownicze 
„OPOLSAR”. Uczestnicy podziwiali umiejętności sympatycznych i pracowitych czworonogów i 

słuchali opowieści o ich szkoleniu i doskonaleniu.  Również  podczas letniego wypoczynku 

przygotowano ciekawe zajęcia zorganizowane. Podczas trzytygodniowych  spotkań objęto opieką  

ponad  100 dzieci w wieku szkolnym. Zawody na Hali Sportowej, wyjazdy na basen, wizyta w opolskim 
zoo , rejs statkiem, pobyt w miasteczku Twinpigs i gospodarstwie agroturystycznym,   seanse  filmowe 

w Kinoplexie, wyjazdy do Kopalni Srebra w Tarnowskich Górach i zwiedzanie Sztolni Królowej Luizy 

w Zabrzu zapewniły uczestnikom moc atrakcji.   

We wszystkich filiach przez cały okres ferii odbywały się  liczne zajęcia    i warsztaty tematyczne: 

robiono wypieki, uczono się nieznanych technik rękodzielniczych, bawiono się, rywalizowano, 

wyżywano się artystycznie    i fizycznie.   
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Dyskusyjny Klub Filmowy „Nas to kręci” we współpracy z Stowarzyszeniem Opolskie Lamy GOK 

umożliwia comiesięczne spotkania. W ubiegłym roku  odbyło się 10 ciekawych produkcji z różnych 
stron świata. W  Filmowych propozycji w naszym kalendarzu było więcej . Ponownie  ( 17 lutego i 18 

października  ) zawitało do nas Objazdowe Kino Visa. W ofercie  repertuarowej znalazły się miedzy 

innymi takie produkcje jak „Przygoda Lego”, „Chłopiec z burzy” „Planeta Singli 3”, „Kogiel Mogiel 3” 

, „Boże Ciało”,(Nie)znajomi   Projekcje   filmów obejrzało 419 widzów.  

W Gminnym Ośrodku Kultury w Tarnowie Opolskim  w okresie od marca do czerwca odbywały się 

bezpłatne  szkolenia komputerowe  dla 25 uczestników. Szkolenia realizowane były w  ramach projektu” 

E – umiejętności z certyfikatem  ECDL  Profile „DIGCOMP”  współfinasowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego.  

W placówce odbywał   się również  kurs języka angielskiego w ramach projektu „Angielska Kuźnia 

Talentów” współfinasowany przez Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 

2014-2020. W 3 grupach  szkoliło się 36 osób.  

 GOK w partnerstwie ze Stowarzyszenie FLOS realizował  projekt „Modnie i ekologicznie”, 

podczas którego powstały użytkowe przedmioty z recyklingu oraz  „Nam się to upiecze!”, gdzie w 
wypiekach słodkich i wytrawnych użyta była herbowa roślina - tarnina oraz wszystkie łatwo dostępne 

produkty z przydomowych ogródków, lasów i pół.  W pierwszym, zaowocuje to zwiększeniem 

świadomości ekologicznej uczestników i powstaniem pięknych wyrobów „za grosik”, zaś w drugim 

wpisze się w cały proces popularyzacji tarniny i jej walorów smakowych i zdrowotnych. Dodatkowo 

uczestnicy poznają wiele ciekawostek o obyczajach stołu i tradycjach kulinarnych z przeszłości 

 W pierwszym półroczu: 

-   zakupiono meble kuchenne oraz sprzęt  (lodówka, pralka piec, okap, zmywarka ) do Filii  GOK  w 
Przyworach, 

-  opracowano dokumentację przebudowy dachu na budynku Filii GOK w Miedzianej, 

- wymieniono  zniszczone płytki  podłogowe w Fili GOK Miedziana,    

- zamontowano monitoring w Filii GOK w Miedzianej,  
-  wymieniono poszycie  dachu  w Filii GOK w Kosorowicach,   

-wymieniono automatykę  kotłową wraz z regulacją obiegu grzewczego  pieca olejowanego w Fili 

GOK Kosorowice, 
- wycyklinowano podłogę sceny w GOK w Tarnowie Op.  

- zakupiono kotary na scenę w GOK  

 

Należy nadmienić, że przyznane środki budżetowe, oprócz wymienionych form działalności 

merytorycznej – wydatków osobowych, zostały wydane na pokrycie kosztów związanych  

z utrzymaniem budynków. Wśród nich znaczącą pozycję stanowią opłaty stałe: opłaty za media (energia 

elektryczna, zakup opału, gaz, wywóz nieczystości itp.), usługi pocztowe,  telekomunikacyjne i 
informatyczne. Na bieżąco dokonywane są także badania i przeglądy – zgodnie z przepisami  bhp i 

ppoż. oraz konieczne naprawy i usuwanie usterek.  
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SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO 

ZA  ROK 2019  

GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ 

 
 

 

 
 

 

    Plan na 2019 w zł Wykonanie – 2019 r. 

w zł 

A.  Przychody ogółem 515 230,00 515 222,65 

1.  Dotacja podmiotowa organizatora  506 000,00 506 000,00 

2.  Pozostałe dotacje  -Fundacja 

ORANGE 

0,00 0,00 

3.  Pozostałe dotacja-Bilioteka Narodowa 9 100,00 9 100,00 

4. Pozostałe przychody 130 122,65 

B. Koszty ogółem 515 230,00 515 222,65 

I.  Koszty stałe instytucji 468 106,00 468 101,36 

1.1. Media (prąd, c.o., gaz, woda itp.) 28 715,00 28 714,46 

1.2. Wywóz odpadów  1 028,00 1 027,52 

1.3. Czynsz 14 400,00 14 400,00 

1.4. Pozostałe (przeglądy, bhp, bank) 430,00 428,80 

1.5. Wynagrodzenia osobowe z  

nagrodami jubileuszowymi 

325 167,00 325 166,74 

1.6. Odpisy na ZUS i FP 65 134,00 65 133,74 

1.7. ZFŚS 7 233,00 7 232,65 

1.8. Usługi telekomunikacyjne, internet 14 160,00 14 159,56 

1.9. Koszty administracji (materiały 

biurowe) 

1 423,00 1 422,11 

2. Amortyzacja  0,00 0,00 

3. Pozostałe koszty  10 416,00 10 415,78 

II.  Koszty zmienne 47 124,00 47 121,29 

4.  Koszty wynagrodzeń bezosobowych 1 092,00 1 092,00 
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4.1. Wynagrodzenia bezosobowe 1 092,00 1 092,00 

5.  Zakup usług 6 630,00 6 629,06 

5.1 Organizacja imprez kulturalnych 4 322,00 4 321,72 

5.2. Remonty i konserwacje (bieżące) 0,00 0,00 

5.3. Udział w projektach  0,00 0,00 

5.4 Pozostałe wydatki ( delegacje + 

ryczałt)  

2 308,00 2 307,34 

6.  Zakup towarów i materiałów 39 402,00 39 400,23 

6.1 Do dział. statutowej (wyposażenie ) 4 937,00 4 937,00 

6.2 Działalność statutowa- zakup książek 30 667,00 30 666,94 

6.3 Zakup prasy 0,00 0,00 

6.4. Środki czystości 2 652,00 2 651,21 

6.5. Zakup pozostały 1 146,00 1 145,08 

C. Pozostałe koszty operacyjne 0,00 0,00 

D. Pozostałe przychody operacyjne 0,00 0,00 

E. Koszty finansowe  w tym odsetki od 

kredytów 

0,00 0,00 

F. Podatek dochodowy 0,00 0,00 

G Wynik finansowy netto 0,00 0,00 

 
  01.01.2019 31.12.2019 

 
stan środków pieniężnych  108,07 74,59 

 
stan należności  0,00 0,00 

 
w tym wymagalnych  0,00 0,00 

 
stan zobowiązań wymagalnych  0,00 0,00 
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 Gminna Biblioteka Publiczna w Tarnowie Opolskim zatrudnia 6 osób ,co stanowi w przeliczeniu 

na pełne etaty 4.75 etatów. Instytucja  dzieli się na placówki: Oddział dla dorosłych Tarnów 
Opolski ,Oddział dla dzieci Tarnów Opolski, Filia Nakło, Filia Przywory, Filia Raszowa.  

                          W planie finansowym na 2019 rok instytucja  zaplanowała wydatki  na bieżące 

utrzymanie placówek na terenie gminy ,wynagrodzenia pracowników oraz  na cele statutowe . 
           W ramach wykonanych wydatków i kosztów zaangażowanie środków z otrzymanej dotacji  

stanowiło kwotę 506.000 zł. Pozostałe środki dotyczą przychodów własnych Gminnej Biblioteki 

Publicznej w Tarnowie Opolskim  , które zostały wykorzystane w roku 2019 według  planu działalności 

na cele statutowe.  
Środki finansowe zostały przeznaczone  na bieżące utrzymanie placówek na terenie gminy oraz 

wynagrodzenia pracowników.  

Wydatki  2019 roku obejmują: 
- zakup książek  

- wyposażenie 

- organizacja imprez popularyzujących czytelnictwo 
- organizacja 70-lecia biblioteki w Tarnowie Opolskim 

- organizacja 45- lecia w filii w Nakle 

- czynsze  

- energię 
- usługi informatyczne 

- przeglądy techniczne 

- wywóz odpadów 
- usługi telefoniczne 

- internet                

           Głównym celem biblioteki jest promowanie czytelnictwa i kultury poprzez zorganizowanie 

działań biblioteki służącej lokalnej społeczności jako miejsca, gdzie mogą : 
- zdobyć poszukiwane informacje i wiedzę,  

- rozwinąć zainteresowania literackie, 

- zdobyć teoretyczną i praktyczną wiedzę informatyczną, 
-spotykać się i wymieniać poglądy, 

- poznać historię własnego regionu, 

- dzieci i młodzież mogą w atrakcyjny sposób spędzać czas wolny. 
          Promocja odbywa się  poprzez stale i na bieżąco uzupełnianą informacjami stronę 

internetową( www.gbp-tarnowopolski.wbp.opole.pl) oraz przez liczne spotkania z dziećmi, młodzieżą, 

jak i grupami osób dorosłych. 

           Na stronie internetowej biblioteki  jest dostępny katalog wszystkich książek dostępnych we 
wszystkich agendach , stale uzupełniany o nowości wydawnicze.  

Biblioteka w Tarnowie Opolskim zapewnia bezprzewodowy dostęp do Internetu. 

              Gminna Biblioteka Publiczna wraz z Filiami kładzie główny nacisk na popularyzację 
czytelnictwa wśród dzieci oraz dorosłych.  Aby zachęcić  do odwiedzania bibliotek, zorganizowano  

wiele form spędzania wolnego czasu . Pracownicy Gminnej Biblioteki Publicznej ciągle doskonalą 

swoje umiejętności zawodowe, żeby w pełni sprostać wezwaniom współczesności. 
             Spotkania i imprezy kulturalne, które odbyły się  w roku 2019  organizowane były zgodnie  z 

kalendarzem imprez, jak i wiele innych imprez wstępnie nie zaplanowanych. 

 

Statystyczne dane dotyczące działań biblioteki w roku 2019: 
  

                          

Stan na 31.12.2019r. 
 

1.Liczba czytelników na 100 mieszkańców              27.39 

2.Liczba zakupionych książek na 100 mieszkańców 15.71 

3.Liczba wypożyczeni ogółem na 100 mieszkańców * 344.26 
4.Liczba zakupionych tytułów czasopism w bibliotece 1 

*Łączna liczba wypożyczeni zbiorów na zewnątrz i udostępnień na miejscu na 100 mieszkańców 
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Gminna Biblioteka Publiczna w Tarnowie Opolskim na dzień 31.12.2019 roku zatrudnia 6 osób, co 

stanowiło w przeliczeniu na pełne etaty 4.75 etatów. Instytucja dzieli się na placówki: Oddział dla 
dorosłych Tarnów Opolski, oddział dla dzieci Tarnów Opolski, Filia Nakło, Filia Przywory, Filia w 

Raszowa. 

W planie finansowym na 2019 rok instytucja zaplanowała wydatki na bieżące utrzymanie placówek na 

ternie gminy, wynagrodzenia pracowników oraz cele statutowe. Środki finansowe zostały przeznaczone 
na bieżące utrzymanie placówek na terenie gminy oraz wynagrodzenia pracowników. 

Wydatki na 2019 rok obejmują: 

- zakup książek 
- wyposażenie 

- organizacja imprez popularyzujących czytelnictwo 

- czynsze 
- energię 

- usługi techniczne 

- wywóz odpadów 

- usługi telefoniczne 
- internet 

 

   Współczesna biblioteka to miejsce, które musi sprostać coraz bardziej wymagającym czytelników i 
oczekujących od biblioteki wyjścia spoza ram typowych usług bibliotecznych. Biblioteka ma być” 

trzecim miejscem” tuż za miejscem pracy oraz domem, a więc miejscem odpoczynku, relaksu, 

poszukiwania, zabawy, jak również miejscem spotkań i innymi ludźmi. 

    Dzisiejsze biblioteki nie przypominają tych ciemnych, pokrytych kurzem pomieszczeń z przed kilu 
lat. Dziś można w przyjaznym otoczeniu i komfortowych warunkach przejrzeć prasę czy poczytać 

książkę. Tu również można skorzystać z komputera, internetu, ze skanować bądź wydrukować 

interesujący nas artykuł. Teraźniejsza biblioteka to pewnego rodzaju przedsiębiorstwo, które musi 
sprostać wymogom rynku, nie tylko czytelniczego. Biblioteka idzie z „duchem czasów” aby zaspakajać 

potrzeby czytelnicze swoich czytelników. Mieszkańcy nie chcą, aby biblioteka pełniła wyłącznie 

funkcję miejsca, gdzie można wypożyczyć książkę. Chcą, aby stała się również miejscem integrującym 
całą społeczność lokalną. 

Dlatego też nasza biblioteka poza codzienną pracą stara się w miarę możliwości organizować różnego 

rodzaju formy spędzania wolnego czasu zarówno dla dzieci, młodzieży jak i dla dorosłych, aby 

przyciągnąć jak największe rzesze czytelników, stworzyć dogodne warunki i przyjazną atmosferę do 
spotkań, a przez to zaistnieć w lokalnym środowisku. 

 

 
 

INFORMACJE DODATKOWE 

 
1. Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2019r.        -   74.59 

2. Zobowiązania na dzień 31.12.2019 r.                           -   1661,73 

3.   - w tym wymagalne – 0 

     4.    Należności na dzień 31.12.2019 r.                              -    0.00 
     5.   - w tym wymagalne – 0 

     6.    Odpis amortyzacyjny w roku 2019                             -    0.00 

 
 

 

      W ramach wykonanych wydatków i kosztów zaangażowanie środków z otrzymanej dotacji 

stanowiło kwotę 506.000.00 zł. Pozostałe środki dotyczą przychodów własnych Gminnej Biblioteki 
Publicznej, które zostały wykorzystane w roku 2019 według planu działalności na cele statutowe. 


