
Zakrzewo, 31.03.2017 r. 

INFORMACJA 
z wykorzystania dotacji dla instvtucii kultury 

za 2016 rok 

Dom Kultury w Zakrzewie zgodnie z Uchwala^ Rady Gminy z dnia 23 grudnia 2015 r. 

Rady Gminy Zakrzewo w sprawie uchwalenia budzetu na 2016 rok otrzymai roczna dotacje 

dla instytucji kultury w wysokosci 250 000,00 zl. Dotacja przekazywana byta w rownych, 

miesi^cznych transzach tj. 1/12 przyznanej kwoty w terminie do 15 dnia kazdego miesiaca. W 

miesiacu czerwcu Rada Gminy Zakrzewo Uchwala^ Nr XIV/89/2016 zwiekszyla dotacje o 

kwote 13 000,00 zl. z przeznaczeniem na dzialalnosc K6t Gospodyn Wiejskich, zatrudnienie 

stazysty oraz organizacj? zabawy sylwestrowej. 

Do dnia 31.12.2016 roku na rachunek bankowy Domu Kultury w Zakrzewie wplynela 

kwota ogolem 263 000,00 zl. , co stanowi 100% przyznanej dotacji. Otrzymane srodki 

finansowe rozdysponowano w wysokosci 263 000,00 zl czyli 100% otrzymanej dotacji z 

przeznaczeniem na: 

1. Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracownikow 136 779,35 zl. 

2. Pochodne (skladki ZUS, odpis na ZFSS) 49 755,92 zl. 

3. Wyposazenie 602,60 zl. 

-Pendrive - 28,00 zl 

-Zelazko parowe- 49,99 zl 

-Skrzynki na kwiaty - 156,68 

- Gasnica- 140,00 

-Baterie umywalkowe (wymiana) 339,30 

4. Utrzymanie budynku: 19 302,37 zl. 

- opal, energia elektryczna, woda, wywoz nieczystosci, scieki, etylina do kosiarki, 

olej, przeglady techniczne, 

5. Materialy: 

- srodki czystosci, materialy biurowe i gospodarcze, materialy na 23 643,21 zl. 

dzialalnosc kolek, sekcji i organizacje imprez kulturalnych 

- Srodki czystosci - 2836,04 

- Materialy biurowe - 1686,26 



- Materialy gospodarcze (wkrety, materialy eksploatacyjne placu zabaw, ziemia do 

kwiatow, nawoz do kwiatow, pedzle do malowania elementow drewnianych, 

impregnaty itp.) - 1805,8 

- dzialalnosc kol zainteresowan : 

- Sekcja taneczna- 3718,54 

- Zajecia Plastyczne Pracowni - (materialy plastyczne) - 789,39 

- Orkiestra Deta - (pulpity, nutniki marszowe, smary oleje, naprawy 

instrumentow)- 2223,84 

- Kola Gospodyh Wiejskich (pokazy potraw wielkanocnych w powiecie oraz w 

Domu Kultury, obchody Dnia Kobiet, wyjazd na spektakl teatralny, wyjazd do 

Minikowa po odbior nagrody za udzial w plebiscycie, wyjazd na konkurs 

kulinarny do Raciazka, plenerowe spotkanie integracyjne, wyjazd studyjny do 

Lichenia) - 4340,95 

- Sekcja Pilki Noznej- (zakup bramek treningowych) 323,00 

- Klub Seniora 50+ - 1847,00 

- Druzyna Pilki Siatkowej - 1424,44 

- Zakup strojow dla druzyny pilkarskiej Lokietek Siniarzewo - 2348,00 

- Oplata wpisowa druzyny FUTS A L L - 300,00 

6. Ustugi telekomunikacyjne i pocztowe: 

- znaki pocztowe, Internet, uslugi telekomunikacyjne i komorkowe 1 502,35 zl. 

7. Pozostale wydatki: 29 099,28 zl. 

- skladka na ubezpieczenie mienia Domu Kultury, prowizje bankowe, 

warsztaty, podroze sluzbowe, uslugi muzyczne, turystyczne inne. 

Ponadto oprocz dotacji otrzymywanej od organizatora Dom Kultury do konca okresu 

sprawozdawczego tj. do 31.12.2016 roku uzyskal przychody n/w. 

- z tytulu otrzymanej darowizny z Kujawskiego Banku Spoldzielczego w Aleksandrowie 

Kujawskim w kwocie 100,00 zl z przeznaczeniem tej kwoty na zakup materialow na 

zorganizowanie Wielkiej Orkiestry Swi^tecznej Pomocy 2016, 

- tytulu wynajmu sali w wysokosci 1300,00 zl. z przeznaczeniem tej kwoty na cele statutowe 

tj. zakup materialow na imprezy plenerowe i okolicznosciowe i inne koszty zwiazane z 

dzialalnosci^ kulturaln^, 



- tytulu otrzymanej darowizny w kwocie 1550,00 zl. z przeznaczeniem tej kwoty na zakup 

artykulow na organizacje zajec dla dzieci , imprezy Sylwestrowej, dozynek gminno-

parafialnych. 

Z otrzymanych srodkow finansowych w 2016 roku Dom Kultury zorganizowal 

imprezy kulturalne dla spolecznosci lokalnej: 

- Final Wielkiej Orkiestry Swiatecznej Pomocy - przy wspolpracy ze szkolami z 

terenu Gminy Zakrzewo budzet imprezy wyniosl- 2 050,97 zl 

- Widowisko Jaselkowe pt. "Z Koleda" w wykonaniu Nieszawskiego 

Towarzystwa Teatralnego budzet imprezy - 90,90 zl 

- Zajecia dla dzieci i mlodziezy podczas ferii, zimowych „Akademia Sztuk 

Plastycznych" budzet zajec wyniosl- 1535,00 z l 

- Wyjazd dla dzieci i mlodziezy do Cinema City w Toruniu w ramach ferii 

zimowych koszt wyjazdu - 514,35 zl 

- Wyjazd dla dzieci i mlodziezy do centrum zabaw we Wloclawku w ramach 

ferii zimowych koszt wyjazdu - 486,00 zl 

- Klub Seniora 50+ zorganizowal dla swoich czlonkow zabawf karnawalowa-

uzyczono pomieszczenia oraz wyposazenie Domu Kultury, 

- We wspolpracy ze Swietlicq. Socjoterapeutyczn^ zorganizowano bal 

karnawalowy dla dzieci uzyczono pomieszczenia oraz wyposazenie Domu 

Kultury, 

- Konkurs plastyczny dla dzieci i mlodziezy pt. "Gala Malowanej Pisanki" 

budzet konkursu wyniosl 749,25 zl, 

- Pokaz tradycyjnych potraw wielkanocnych we wspolpracy z Kolami Gospodyh 

Wiejskich z terenu Gminy Zakrzewo budzet imprezy - 1 000,00 zl 

- Kolo Gospodyh Wiejskich z Kolonii Bodzanowskiej we wspolpracy z Domem 

Kultury wzielo udzial w Powiatowych Prezentacjach Wielkanocnych - 300,00 

zl, 

- Dla uczestniczek K61 Gospodyh Wiejskich zorganizowano wyjazd 

integracyjny na spektakl teatralny pt. „ W oparach starego kina" do Torunia -

1088 zl, 

- Koncert pt. „ Z Piesni Pokoleh Wyrosla" z okazji 1050 Rocznicy Chrztu Polski 

w wykonaniu bydgoskich artystow - koszt spektaklu 1 284,00 zl, 



Spektakl teatralny w wykonaniu uczniow Szkofy Podstawowej Stowarzyszenia 

Przyjacioi Szkol Katolickich w Siniarzewie pt. „Wesele na kujawach" oraz 

„ Trzy rozmowy o milosci" uzyczono pomieszczenia oraz wyposazenie Domu 

Kultury, 

Dom Kultury we wspolpracy z Gminnym Osrodkiem Pomocy Spolecznej w 

Zakrzewie zorganizowal przyjazd 500 bus-a w ramach rzadowej kampanii 

promocyjnej programu „Rodzina 500+" uzyczono wyposazenie Domu Kultury, 

Klub Seniora 50+ dzialajacy w Domu Kultury zorganizowal 8 jubileusz 

istnienia klubu uzyczono pomieszczenia oraz wyposazenie Domu Kultury, 

Dla czlonkih i Laureatek Plebiscytu na Najpopularniejsze Kolo Gospodyh 

Wiejskich zorganizowano wyjazd do Minikowa gdzie odbylo sie wreczenie 

nagrod i wyroznieh 654,00 zl 

Zorganizowano koncert „Muzyka Filmowa w Talentach" w ktorym wziely 

udzial wszystkie sekcje dzialajace w Domu Kultury budzet imprezy wyniosl 

323,08 

Uczestnicy Zespolu Tahca Nowoczesnego wzieli udzial w ogolnopolskich 

turniejach tanecznych w Choceniu, Wielkopolskim Turnieju Tahca w Jeziorach 

Wielkich, Bydgoszczy, Piotrkowie Kujawskim i powiatowym przegladzie 

zespolow tanecznych w Badkowie oraz w nagraniu teledysku muzycznego dla 

zespohi Bayer Full - koszty zwiazane z wynajmem autokarow oraz oplaty 

wpisowe za udzial w turniejach - 4 303,00 zl 

Zorganizowano imprez? plenerowe „Gminny Dzieh Dziecka" dla 

mieszkahcow gminy budzet imprezy wyniosl 2 733,00 zl 

W miesiacu lipcu zorganizowano dwutygodniowe polkolonie dla dzieci i 

mlodziezy, Podczas wakacyjnego turnusu dla dzieci zorganizowano warsztaty 

artystyczne szycia i zdobienia toreb lnianych oraz tworzenia kul do kapieli. 

Oprocz zajec stacjonarnych odbyly si? dwa wyjazdy dla uczestnikow 

wakacyjnych zaj?c. Dla dzieci i mlodziezy nie mogacych brae udzialu w 

wakacyjnych zajeciach stacjonarnych w Domu Kultury zorganizowano zajecia 

w remizach strazackich w miejscowosci S?dzin oraz Kolonia Bodzanowska we 

wspolpracy z Ochotniczymi Strazami Pozarnymi koszt organizacji zajec 

wakacyjnych wyniosl -2 850,94 zl 



- Zorganizowano wyjazd dla Pah z Kola Gospodyh Wiejskich do Raciazka na 

konkurs kulinarny pn. „Postaw na kaczke" - 300,00 zl, 

- Zorganizowano dozynki gminno-parafialne w miejscowosci Siniarzewo dla 

mieszkahcow oraz konkurs kulinarny w we wspolpracy z L G D Partnerstwo dla 

Ziemi Kujawskiej pn. „Mam smaka na kurczaka" budzet imprezy wyniosl -

2274,08 zl, 

- Zorganizowano I piknik ratowniczy we wspolpracy z Kujawsk^ Sekcja 

Ratownicz^ budzet imprezy wyniosl 3 625,00 zl. 

- Dla Czlonkih K61 Gospodyh Wiejskich z terenu gminy zorganizowano 

plenerowe spotkanie integracyjne koszt organizacji spotkania 300,00 zl, 

- Dla Czlonkih K G W zorganizowano wyjazd do Lichenia na VI Ogolnopolski 

Zjazd K61 Gospodyh Wiejskich koszt wyjazdu 1 053,00 zl 

- Dom Kultury wlaczyl sie w akcje „Badz widoczny na drodze"-skierowan4 do 

mieszkahcow gminy oraz powiatu aleksandrowskiego - koszt zakupu 

kamizelek 300,00 z l , 

- W ramach kampanii „Cala Polska Czyta Dzieciom" odbyl sie spektakl 

teatralny dla dzieci i mlodziezy we wspolpracy z Ochotnicz^ Straza^ Pozarna^ w 

Straszewie budzet imprezy wyniosl 0 zl . 

- Dla najmlodszych uczestnikow zaj?c organizowanych w Domu Kultury 

zorganizowano wyjazd na spektakl teatralny do Teatru Miejskiego w 

Inowroclawiu wynajem autokaru 657,00 zl 

- Dla dzieci i mlodziezy zorganizowano przedstawienie mikolajkowe koszt 

organizacji wyniosl 770,00 zl 

- Zorganizowano spotkanie oplatkowe dla wszystkich sekcji dzialajacych w 

Domu Kultury budzet wydarzenia wyniosl 1 643,98 

- Dla mieszkahcow gminy zorganizowano impreze plenerowe pn. „Sylwester 

pod Gwiazdami" budzet imprezy wyniosl 4 500,00 z l 

Otrzymane srodki finansowe w 2016 roku zostary wydatkowane zgodnie z zasadâ  

efektywnosci ich wykorzystania. Umozliwiaj^ one dalszy rozwoj oferty instytucji kultury na 

terenie Gminy Zakrzewo. 

Ponad to w starych formach zajec aktywnie bierze udzial okolo 200 uczestnikow. 

K T O R 


