Biała, 14.10.2020

Plan działalności Gminnego Centrum Kultury w Białej
na okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021r.

Misja Gminnego Centrum Kultury w Białej
Głównym celem i misją GCK w Białej jest rozpoznawanie i rozbudzanie zainteresowań
kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie kół zainteresowań. Kultywowanie i rozwijanie
tradycji kulturalnych, twórczości ludowej mieszkańców gminy. Upowszechnianie kultury
poprzez organizowanie imprez, koncertów, zabaw, spotkań, festynów, festiwali a także
przyjętych w gminie świąt i uroczystości np. Dni Białej, Dożynki Miejsko Gminne itp. Poza
organizacją różnych przedsięwzięć kulturalnych GCK w Białej ma za zadanie wspomagać
merytorycznie i organizacyjnie inicjatywy kulturalne różnych środowisk gminy. Bardzo
ważnym elementem misji GCK w Białej jest upowszechnianie czytelnictwa poprzez
gromadzenie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych w Miejsko Gminnej Bibliotece
publicznej w Białej. Podsumowując misją Gminnego Centrum Kultury w Białej jest szeroko
pojęta edukacja kulturalna oraz działania na rzecz wspólnoty świadomie uczestniczącej i
współtworzącej swoją małą ojczyznę.
Wizja Gminnego Centrum Kultury w Białej w perspektywie wieloletniej
Stworzenie nowoczesnego centrum kultury, płaszczyzny międzypokoleniowego dialogu
oferującego swoje usługi na najwyższym poziomie, promującego nowe standardy obcowania
z kulturą i sztuką z wykorzystaniem najnowszych środków przekazu. Aby to osiągnąć trzeba
obrać różne drogi uczestnictwa w kulturze dla dobra szerokiej rzeszy mieszkańców Gminy
Biała, bez względu na ich status społeczny majątek, wiek czy wykształcenie.
Cele strategiczne Gminnego Centrum Kultury w Białej w perspektywie wieloletniej
1. Rozpoznawanie i rozbudzanie zainteresowań kulturalnych społeczeństwa.
2. Promocja oferty instytucji kultury w gminie i powiecie
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3. Budowanie świadomego uczestnictwa mieszkańców w życiu kulturalnym gminy.
4. Propagowanie tradycji i historii lokalnej
5. Rozwój i podniesienie poziomu czytelnictwa w gminie
6. Wzbogacanie oferty kulturalnej o nowe rozwiązania techniczne, informatyczne i
multimedialne
Cele operacyjne Gminnego Centrum Kultury w Białej w perspektywie okresu realizacji
programu na rok 2021
1. Tworzenie i rozwijanie zajęć artystycznych oraz kół zainteresowań w GCK w Białej
2. Rozwijanie istniejących imprez o zasięgu lokalnym, regionalnym i ponadregionalnym
z wykorzystaniem potencjału kulturowego miejsca.
3. Promocja lokalnych artystów, muzyków itp.
4. Wzrost aktywnego uczestnictwa wszystkich grup wiekowych i środowiskowych w
ofercie kulturalnej GCK w Białej.
5. Uatrakcyjnienie czasu wolnego mieszkańców poprzez działania edukacyjne i
animacyjne z interaktywnym udziałem mieszkańców.
6. Stworzenie miejsca umożliwiającego dostęp mieszkańców do dziedzictwa
historycznego i kulturowego gminy.
7. Stworzenie nowoczesnych warunków do rozwoju i podnoszenia poziomu
czytelnictwa.
8. Aktywne pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na bieżącą działalność oraz rozwój.

Planowane działania (zadania) Gminnego Centrum Kultury w Białej w 2021r.
1. Prowadzenie zajęć zaspokajających zainteresowania mieszkańców gminy w różnym
wieku tj. zajęcia tańca towarzyskiego, taniec nowoczesny, wf-dla dorosłych, nauka
kodowania, szachy, fitness, warsztaty kulinarne, nauka gry na instrumentach dętych,
gra w orkiestrze dętej, zajęcia plastyczne, zajęcia wokalne, programowanie w języku
informatycznycm
2. Zatrudnienie profesjonalnych instruktorów poszczególnych zajęć
3. Prowadzenie Studia Piosenki
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4. Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na rozwijanie istniejących imprez o zasięgu
lokalnym, regionalnym i ponadregionalnym.
5. Realizacja projektów kulturalnych i artystycznych z partnerami zagranicznymi, w tym
z obszarów pogranicza Polski, Czech i Niemiec.
6. Organizacja przeglądów artystycznych mieszkańców w celu promowania ich
umiejętności i talentów.
7. Organizowanie warsztatów
8. Prowadzenie Bialskiej Akademii Wiedzy mającej na celu uatrakcyjnienie czasu
wolnego mieszkańców poprzez działania edukacyjne i animacyjne z interaktywnym
udziałem mieszkańców
9. Współpraca z Stowarzyszeniem Miłośników Ziemi Bialskiej
10. Wspieranie w prowadzeniu Regionalnej Izby Pamięci umożliwiającej dostęp
mieszkańców do dziedzictwa historycznego i kulturowego gminy.
11. Unowocześnienie obiektu Miejsko Gminnej Biblioteki publicznej w Białej
12. Wyposażanie biblioteki w nowy sprzęt informatyczny i multimedialny
wykorzystując nowe rozwiązania techniczne.
13. Wprowadzenie systemu cyfrowej obsługi bibliotek.
14. Uatrakcyjnienie zajęć w GCK w oparciu o nowinki techniczne takie jak: roboty do
programowania, czytniki i inne.

Do planu działalności na rok 2021 w załączniku dołączony jest kalendarz planowanych
imprez

na

rok

2021.

Zawiera

on

wybrane

imprezy

organizowane

lub

współorganizowane przez GCK w Białej. Dodatkowo będą organizowane inne imprezy i
wydarzenia o mniejszym zasięgu o których będziemy informować w lokalnej gazecie,
plakatach i na stronie naszej instytucji.

Koncepcja finansowania celów i zadań w perspektywie realizacji programu
(długoterminowej i krótkoterminowej)
GCK w Białej gospodaruje samodzielnie przekazanym mu i nabytym mieniem oraz prowadzi
samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków, na podstawie
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obowiązujących przepisów, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania. Podstawą
gospodarki finansowej GCK w Białej jest plan finansowy sporządzony przez Dyrektora z
zachowaniem wysokości dotacji gminnej. Plan działania GCK w Białej w trakcie roku
kalendarzowego może ulec zmianom. Na realizację wyżej wymienionych celów i zadań
długoterminowych i krótkoterminowych Gminne Centrum Kultury w Białej otrzymuje z
budżetu Gminy corocznie dotację na działalność w wysokości niezbędnej na pokrycie
kosztów działalności, w tym w szczególności kosztów wynagrodzeń pracowników oraz
kosztów utrzymania i eksploatacji majątku. Dodatkowo GCK w Białej może uzyskać środki
zewnętrzne

funduszy krajowych i zagranicznych, a także dochody z prowadzonej

działalności. GCK w Białej może prowadzić działalność gospodarczą niekolidującą z
programem działania w celu pozyskiwania dodatkowych środków finansowych na realizację
celów statutowych, w szczególności w zakresie organizacji imprez zleconych, obsługi
technicznej imprez, wynajmu lokali, usług reklamowych, usług hotelowych.

Załączniki:
1. Kalendarz planowanych imprez kulturalnych w 2021 roku.

SPORZĄDZIŁ
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