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Załącznik do Umowy 

w sprawie warunków organizacyjno-finansowych 

działalności Gminnego Centrum Kultury  

w Gizałkach z siedzibą w Tomicach 

oraz programu jego działania 

 

Program organizacyjno-finansowy działania 

Gminnego Centrum Kultury w Gizałkach z siedzibą w Tomicach 

na lata 2021 – 2026 

I. Misja:  

 

• Rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych mieszkańców 

Gminy Gizałki.  

• Kształtowanie wzorów i nawyków aktywnego uczestnictwa w kulturze a także 

tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi działalności kulturalnej na terenie 

Gminy Gizałki. 

•  Promowanie Gminy Gizałki w zakresie kultury. 

 

II. Cele: 

 

• Realizacja zadań statutowych. 

• Głównym celem jest wykreowanie wizerunku Gminnego Centrum Kultury 

w Gizałkach jako instytucji otwartej, przyjaznej, inicjującej takie działania społeczne 

i kulturalne, które spowodują ożywienie sfery kulturalnej w Gminie Gizałki. 

Założeniem jest by Gminne Centrum Kultury w Gizałkach stało się centrum 

społeczności lokalnej, aby mieszkańcy chętnie korzystali z propozycji centrum 

i chętnie angażowali się w organizację przedsięwzięć. 

• Stworzenie atrakcyjnej oferty kulturalnej Gminnego Centrum Kultury w Gizałkach 

opartej o innowacyjne działania. 

• Sprawą istotną jest również to, aby oferta kulturalna, skierowana była do szerokiej 

grupy mieszkańców, w każdym przedziale wiekowym. 

• Każdy mieszkaniec powinien mieć równe szanse dostępu do oferty kulturalnej 

Gminnego Centrum Kultury w Gizałkach, zatem należałoby wyjść z proponowanymi 

zajęciami także do miejscowości bardziej oddalonych od GCK.  

• Zdiagnozowanie potrzeb mieszkańców Gminy Gizałki. 

• Krzewienie tradycji lokalnych, regionalnych i narodowych.  

• Prowadzenie działań międzypokoleniowych umożliwiających wymianę doświadczeń. 

• Pobudzanie i inicjowanie do działania dzieci i młodzieży. 

• Aktywizowanie twórcze lokalnej społeczności. 

• Podejmowanie działań, mających na celu integrację mieszkańców. 
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• Aktywizacja różnych grup społecznych poprzez organizowanie zajęć rekreacyjno – 

sportowych. 

• Organizacja wydarzeń kulturalnych: imprez rozrywkowych, edukacyjnych, spektakli, 

wystaw, warsztatów, itp.  

• Edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę. 

• Współpraca z Organizatorem oraz jednostkami organizacyjnymi i pomocniczymi 

gminy. 

• Współpraca z instytucjami i organizacjami społecznymi działającymi na rzecz kultury.  

• Gospodarne wykorzystanie środków finansowych przekazanych na działalność 

Gminnego Centrum Kultury w Gizałkach, a także właściwe wykorzystanie i dbanie 

o zasoby będące w dyspozycji placówki tj. budynek, sprzęty, itp. 

• Przeprowadzenie koniecznych remontów oraz prac inwestycyjnych w ramach 

możliwości finansowych GCK. 

• Dostosowanie zasobów sprzętowych do aktualnych potrzeb. 

• Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi czytelnictwa na terenie Gminy Gizałki.  

• Aktualizacja dokumentacji wewnętrznej, dostosowanie do obowiązujących 

przepisów prawa. 

• Działania promujące Gminę Gizałki w mediach społecznościowych z wykorzystaniem 

działań i osiągnięć GCK.  

 

III. Perspektywiczna wizja rozwoju statutowej działalności Gminnego Centrum Kultury 

w Gizałkach. 

 

1. Kontynuacja niektórych przedsięwzięć, które na stałe wpisały się w kalendarz GCK, 

a które znalazły aprobatę wśród mieszkańców Gminy Gizałki. 

 

• Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 

• Ferie zimowe dla dzieci i młodzieży w tym:  

- różnego rodzaju warsztaty: plastyczne, rękodzielnicze, muzyczne, itp. 

- wycieczki edukacyjno – poznawcze, które umożliwią poznanie ciekawych miejsc 

w Polsce, dzięki czemu wzrośnie także świadomość historyczna, 

- wycieczki do kina, teatru, itp. 

- zajęcia outdoorowe polegające na przeprowadzaniu zajęć w terenie np. podchody, 

zajęcia ruchowe. 

• Kulig dla dorosłych. 

• Kulig dla dzieci. 

• Dzień Bezpiecznego Internetu.  

• Warsztaty Dekoracji Walentynkowych dla dzieci i dorosłych. 

• Gminny Dzień Kobiet – koncert, kabaret, biesiada. 

• Konkurs Pięknego Czytania. 

• Konkurs na  „Najładniejszą Pisankę i Stroik Wielkanocny”. 

• Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci – Przedszkolaki w Bibliotece. 
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• Cała Polska Czyta Dzieciom. 

• Dzień Działacza Kultury. 

• Gminny Festiwal Twórczości Muzycznej Przedszkolaków. 

• Gminny Dzień Dziecka. 

• Konkurs na  „Najpiękniejszy Wianek Świętojański”. 

• Festyn Nocy Świętojańskiej. 

• Akcja Lato, czyli zajęcia wakacyjne dla dzieci i młodzieży, w tym: 

- warsztaty 

- wycieczki do kina, teatru, wycieczki edukacyjno – poznawcze 

- zajęcia outdoorowe, polegające na przeprowadzaniu zajęć w terenie np. podchody, 

zajęcia ruchowe. 

• Konkurs Biblioteczny  „Najaktywniejszy Czytelnik Wakacji”. 

• Gminne Święto Plonów – Dożynki. 

• Narodowe Czytanie. 

• Konkurs  „Ziemniaki Cudaki „w ramach Święta Pyry. 

• Dzień Edukacji Narodowej. 

• Gminny Dzień Seniora. 

• Wieczór Poetycko – Muzyczny Poezji M. C. Abramowicza i J. J. Swędrowskiego. 

• Gminny Festiwal Piosenki Patriotycznej i Wojskowej. 

• Obchody Narodowego Święta Niepodległości ( uroczystości kościelne, obchody na 

cmentarzu, akademia oraz imprezy sportowe takie jak: Międzyszkolny Turniej 

Szachowy, Turniej Tenisa Stołowego, Strażacki Turniej Piłki Siatkowej, Gizalski Bieg 

Niepodległości). 

• Gminny Konkurs Ortograficzny  „O Pióro Wójta Gminy Gizałki”. 

• Konkurs na  „Najładniejszą Kartkę, Stroik oraz Szopkę Bożonarodzeniową”. 

• Udział w „Spotkaniu Opłatkowym” dla Pań zrzeszonych w KGW, działających na 

terenie Gminy Gizałki.  

 

2. Kontynuacja cyklicznych działań edukacyjno – artystycznych: 

 

• Warsztaty Rękodzielnicze. 

• Zajęcia wokalne z chórem  „Maki i Chabry”. 

• Zajęcia  „Seniorów spotkania w Kulturze”. 

• Spotkania w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki. 

• Lekcje biblioteczne - „Biblioteka Blisko Nas” 

Przedsięwzięcia, o których mowa powyżej w pewnym stopniu należy zmodyfikować 

i udoskonalić o obowiązujące trendy. 

• Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – dodatkowo poza dotychczasowymi 

działaniami można zorganizować „Bieg Policz się z Cukrzycą”, który zakończyłby się 

koncertem w sali GCK. Organizację Finału WOŚP można wzbogacić o wyjazd do 

Fundacji WOŚP w Warszawie, gdzie Wolontariusze spotkaliby się z Jurkiem Owsiakiem. 
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• Kulig dla dzieci to świetna aktywność rekreacyjno – krajoznawcza na świeżym 

powietrzu. Poprzez gry, zabawy i wspólne ognisko, dzieci będą miały szansę 

zintegrować się nie tylko ze sobą, ale także z przyrodą. Takie zabawy sprzyjają 

pogłębieniu wiedzy na temat przyrody. Nauka poprzez zabawę. 

• Dzień Bezpiecznego Internetu – z uwagi na ogromne zagrożenia płynące z sieci, 

należałoby poszerzyć działania profilaktyczne i włączać dzieci oraz młodzież w różnego 

rodzaju akcje i happeningi. Dodatkowo można, we współpracy ze szkołami, 

przygotować spektakl lub film o niebezpieczeństwach w sieci. Każdego roku 

w organizację „Dnia Bezpiecznego Internetu „włączona zostałaby inna szkoła z terenu 

Gminy Gizałki. Przygotowany wspólnie projekt zostałby przedstawiony w innych 

szkołach z terenu gminy lub udostępniony na stronie internetowej. 

• Festyn Nocy Świętojańskiej można uatrakcyjnić poprzez wprowadzenie dodatkowych 

atrakcji, takich jak np. Teatr Ognia, pokazy laserowe, grę kolorów, itp.  

• Akcja Lato – poszerzenie oferty outdoorowej, wyjście poza GCK, w teren. Walory 

przyrodnicze i infrastrukturalne gminy Gizałki pozwalają na prowadzenie ciekawych 

zajęć w terenie. Proponowane przedsięwzięcia w terenie: 

- wycieczki rowerowe 

- podchody dla dzieci, 

- questy dla młodzieży, 

- rajd rolkarski, 

- piesze wycieczki krajoznawcze, 

- malowanie w plenerze. 

 

Wprowadzenie cyklu spotkań pod hasłem „Poznajemy Polskę, poznajemy Świat”. 

Spotkania pozwolą zarówno dzieciom, jak i młodzieży poznać kulturę i obyczaje danego 

regionu, czy kraju. Zajęcia wzbogacone będą prezentacją multimedialną, zawierającą 

ciekawe informacje i fotografie oraz zajęciami praktycznymi, podczas których zostanie 

przygotowana charakterystyczna dla danego obszaru potrawa, deser, czy ozdoba. 

Ponadto, aby wszyscy mieszkańcy gminy Gizałki mieli równy dostęp do oferty 

kulturalnej Gminnego Centrum Kultury w Gizałkach, można prowadzić wybrane zajęcia 

dodatkowo poza siedzibą GCK, w odległych miejscowościach gminy np. w Białobłotach. 

Jako bazę lokalową do przeprowadzenia zajęć, wykorzystać można sale wiejskie i wejść 

we współpracę z Kołami Gospodyń Wiejskich, jednostkami Ochotniczych Straży 

Pożarnych oraz Szkołą Podstawową im. Marii Konopnickiej w Białobłotach. 

 

• Zajęcia wokalne z chórem  „Maki i Chabry „– przeprowadzenie dodatkowego naboru 

do zespołu, wybór nowego repertuaru.  

 

3. Planowane działania w zakresie Gminnego Ośrodka Kultury: 

 

3.1.1 „Aktywni Młodzi w Gminie Gizałki „– utworzenie małego wolontariatu dla dzieci 

i młodzieży. Wspólnie z wolontariuszami można podejmować wiele inicjatyw 

pomocowych, ekologicznych itp. Wolontariat byłby także gwarantem pomocy podczas 

organizacji imprez. 
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3.1.2  „Super Kobiety „– cykl spotkań przeznaczony dla Pań z terenu Gminy Gizałki. W ramach 
spotkań odbywać się będą tzw.  „wieczorki tematyczne”, podczas których dekoracje, 
stroje, potrawa, ciasto przygotowane zostaną w danej tematyce np.  „Wieczór z lat ‘80”.  
Na spotkania zapraszane będą także osoby z zewnątrz np. kosmetolog, który wytłumaczy 
Paniom, w jaki sposób należy dbać o cerę jak przygotować w domowych warunkach 
maseczki, czy kremy. 

3.1.3 Utworzenie dziecięco - młodzieżowego chóru. 

3.1.4 Zajęcia relaksacyjne jogi dla młodzieży i dorosłych. 

3.1.5 Prowadzenie różnego rodzaju warsztatów twórczych: 

• Warsztaty programowania. 

• Warsztaty fotograficzno – medialne. 

• Warsztaty modowe – przeznaczone dla nastolatek interesujących się modą, wizażem 

i kosmetologią. 

• Wielkanocne warsztaty plecionkarskie dla dzieci i dorosłych. 

• Warsztaty makramy. 

• Warsztaty instrumentalne oraz nauka śpiewu. 

• i inne. 

3.1.6 Utworzenie sekcji tańca. 

3.1.7 Konkursy oraz challeng’e np.  

• Konkurs literacki „Gmina Gizałki – naturalnie atrakcyjna?” 

• Konkurs plastyczny „Legendy Polskie”. 

• Inne. 

3.1.8 Koncerty różnych wykonawców, różnego rodzaju muzyki np. Koncert Pamięci Jana Pawła II. 

3.1.9 Rajd rowerowo – kajakowy. 

3.1.10 „Wielkie Czyszczenie Lasów „- podejmowanie różnych akcji ekologicznych, mających 

na celu ochronę środowiska przyrodniczego Gminy Gizałki. 

3.1.11  „Święto Pyry „– biesiada dla mieszkańców wspólnie z zespołem wokalnym „Maki 

i Chabry „oraz  „Kapelą Znad Prosny”. Zorganizowanie konkursu dla Kół Gospodyń 

Wiejskich na  „Najsmaczniejsze danie z ziemniaków”. 

3.1.12 Międzynarodowy Dzień Pluszowego Misia. 

3.1.13 „Święty Mikołaj przybywa do Gizałek „- widowisko dla mieszkańców z udziałem Św. 

Mikołaja. Możliwość zrobienia zdjęcia z Mikołajem w świątecznej scenerii na Placu 3 

Maja w Gizałkach. 

3.1.14 „Gizałki pełne wspomnień „– zorganizowanie wystawy fotografii z dawnych lat. 

3.1.15 Nagranie filmów promujących Gminę Gizałki. W nagraniach ukazane zostaną walory 

przyrodnicze i historyczne gminy, ciekawe miejsca rekreacji i odpoczynku. 

3.1.16 Powołanie stowarzyszenia wspierającego działalność GCK. 

 

4. Planowane działania w zakresie Biblioteki Publicznej Gminy Gizałki: 

4.1.1 Przeprowadzenie inwentaryzacji książek metodą skontrum, zgodnie z Rozporządzeniem 

MKiDN z dn. 29 października 2008 r. w sprawie zasad ewidencji materiałów 

bibliotecznych. 

4.1.2 Uatrakcyjnienie punktów bibliotecznych w szkołach i przedszkolach. 

4.1.3 Biblioteka Publiczna stanowić powinna centrum informacyjno – kulturalne gminy. 
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4.1.4 Promocja czytelnictwa poprzez udział w różnych akcjach ogólnopolskich, lokalnych. 

4.1.5 Proponowane działania promujące czytelnictwo i Bibliotekę Publiczną Gminy Gizałki: 

• Konkursy (czytelnicze, plastyczne). 

• Spotkania autorskie zarówno dla dzieci, młodzieży jak i dorosłych. 

• Spotkania twórcze. 

• Organizacja przedsięwzięć np. 

- Międzynarodowy Dzień Pisarzy, 

- Głośne Czytanie Komiksów, 

- Narodowe Czytanie, 

- „Kredki w ruch „– Dzień Kredki. 

• Promocja działań poprzez stronę internetową, Facebook itp. 

• Umieszczanie wybranych nowości czytelniczych zakupionych do Biblioteki na 

stronie internetowej i Facebooku. 

• Udział w projektach i konkursach dotacyjnych w celu zakupu nowości 

wydawniczych oraz wyposażenia. 

 

IV. Współpraca Gminnego Centrum Kultury w Gizałkach z jednostkami organizacyjnymi 

i pomocniczymi gminy. 

 

Kultura to ludzie, którzy ją tworzą, dlatego za sprawę priorytetową uznaję szeroko 

rozumianą współpracę. Gminne Centrum Kultury działa dla mieszkańców i dzięki współpracy 

z mieszkańcami, dlatego należy dążyć do stworzenia pozytywnego, przyjaznego wizerunku 

GCK, aby ludzie chętnie angażowali się w pracę społeczną na rzecz kultury lokalnej. 

W momencie, gdy ludzie zaczną odczuwać satysfakcję z podejmowanych działań, wyzwoli się 

w nich poczucie wspólnoty. Wówczas chęć współtworzenia będzie z całą pewnością większa. 

Gminne Centrum Kultury w Gizałkach jako samorządowa instytucja kultury powinna 

w szczególności współpracować z Urzędem Gminy Gizałki, aby wspólnie podejmowanymi 

działaniami wypracować model nowoczesnej, rozwijającej się i otwartej gminy. W działania 

powinno włączać się także inne jednostki organizacyjne gminy. Celem prowadzenia działań 

profilaktycznych, konieczna jest współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej 

w Gizałkach. Pomoc przy organizacji imprez z kolei może zapewnić Zakład Komunalny 

w Gizałkach, z którym również należy współpracować. Ponadto, aby zwiększyć udział 

mieszkańców w inicjatywach podejmowanych przez GCK, należy podjąć współpracę z Radnymi 

Rady Gminy Gizałki, a także z Sołtysami, gdyż to Oni właśnie mają największy i najłatwiejszy 

kontakt z mieszkańcami swoich sołectw, których to mogą zmotywować do aktywnego 

uczestnictwa w życiu kulturalnym gminy. Ważną kwestią jest współpraca z Kołami Gospodyń 

Wiejskich z terenu Gminy Gizałki, a także z jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych. Rzeczą 

znamienną jest współdziałanie z placówkami oświatowymi w zakresie wspólnej organizacji 

przedsięwzięć. Wraz ze szkołami można stworzyć wspaniałe widowiska artystyczne, imprezy 

o charakterze sportowo – rekreacyjnym. Przedsięwzięcia organizowane wspólnie ze szkołą są 

gwarantem zyskania większej publiczności. Gminne Centrum Kultury powinno także 

współpracować z organizacjami pozarządowymi, szczególnie ze Stowarzyszeniem na Rzecz 

Rozwoju Gminy Gizałki, a także z Lokalną Grupą Działania prowadzoną przez Stowarzyszenie  
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„Wspólnie dla Przyszłości”. Warto także podjąć współpracę z Pleszewskim Centrum 

Wolontariatu, Fundacją Animacja, czy Pleszewskim Centrum Inicjatyw Obywatelskich.  

Gminne Centrum Kultury w Gizałkach powinno również prowadzić dobrą współpracę ze 

Starostwem Powiatowym w Pleszewie. Po za tym ważna jest współpraca z innymi ośrodkami 

kultury z terenu powiatu, co zapewni nie tylko wymianę doświadczeń i wiedzy, ale też pozwoli 

współdziałać.  

Gminne Centrum Kultury w Gizałkach jako samorządowa instytucja kultury powinna 

nawiązać współpracę z Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu oraz Narodowym Centrum Kultury. 

W zakresie Biblioteki Publicznej Gminy Gizałki ważne jest utrzymać współpracę z Biblioteką 

Powiatową w Pleszewie, Wojewódzką Biblioteką Publiczną i Centrum Animacji Kultury 

w Poznaniu oraz Instytutem Książki, Związkiem Literatów Polskich, Wielkopolskim 

Widnokręgiem. Gminne Centrum Kultury w Gizałkach powinno propagować działania 

Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.  

 

V. Gospodarka finansowa GCK 

Podstawowym źródłem finansowania Gminnego Centrum Kultury w Gizałkach jest: 

− dotacja podmiotowa od Organizatora, której głównym zadaniem jest dofinansowanie 
działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i 
remonty obiektów; 

− dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji; 

− dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów;  

− dochody Gminnego Centrum Kultury w Gizałkach stanowić mogą m.in. wpływy 
z własnej działalności gospodarczej, handlowej i usługowej (wynajem sali, bilety); 

− zadaniem GCK jest także pozyskiwanie wpłat i darowizn od sponsorów.  
Gminne Centrum Kultury w Gizałkach może składać wnioski aplikacyjne w konkursach 

dotacyjnych organizowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 
Narodowego Centrum Kultury, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego itp.  

Korzystanie ze wszystkich form finansowania gwarantuje rozwój Gminnego Centrum 
Kultury w Gizałkach. 

 
 

VI. Zatrudnienie 

a) Dostosowanie zasobów kadrowych do planowanych przedsięwzięć. 

b)  Zawieranie stosownych umów na wykonanie danego zadania.  

c) Aby usprawnić działanie Gminnego Centrum Kultury w Gizałkach należy uwzględnić 

konieczne zatrudnienia: 

 - główny księgowy, 

 - bibliotekarz, 

 - pracownik administracyjny, 

 - informatyk, 

 - pracownik gospodarczy.  
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VII. Wykorzystanie bazy lokalowej: 

 

Gminne Centrum Kultury w Gizałkach posiada do dyspozycji, celem realizacji zadań 

statutowych, budynek w Tomicach przy ulicy Wrzesińskiej 16, stanowiący siedzibę GCK. 

W budynku znajduje się sala widowiskowa na 120 osób, służąca do organizacji wszelkiego 

rodzaju imprez. Salę można wykorzystać na wiele sposobów m.in. na organizację spotkań 

integracyjnych, tematycznych, na widowiska artystyczne, spektakle teatralne, koncerty, 

biesiady itp. 

Mając na uwadze, posiadany przez GCK duży projektor, można skłonić się do organizacji 

wieczorów filmowych, czy bajkowych.  

Dodatkowym atutem jest dobrze wyposażone zaplecze kuchenne, które pozwala na 

przygotowanie prostych potraw, deserów, którymi możemy wzbogacić dane 

przedsięwzięcie. Tak przestronną i wyposażoną kuchnię można wykorzystać do 

przeprowadzania warsztatów kulinarnych.  

Mniejsza sala znajdująca się w budynku, idealnie spełni rolę sali zajęć np. plastycznych, 

rękodzielniczych, muzycznych. 

Bardzo ważną rolę odgrywa także plac za budynkiem, na którym znajdują się 2 wiaty. 

Plac świetnie nadaje się na organizację mniejszych imprez integracyjnych, rekreacyjnych, 

biesiad. Dodatkowo, w związku z tym, że teren spełnia podstawowe warunki bezpieczeństwa 

(posiada bramę), można wykorzystać go do zajęć ruchowych z dziećmi i młodzieżą.  

Ponadto, mając na uwadze oddanie do użytku nowego obiektu rekreacyjno – 

sportowego w Gminie Gizałki, przy Szkole Podstawowej w Gizałkach, należy podkreślić, iż 

stanowi to nową alternatywę do organizacji imprez kulturalnych dla większej publiczności. 

W związku z powyższym należałoby opracować zasady współpracy ze Szkołą Podstawową im. 

Ojca Św. Jana Pawła II w Gizałkach, w zakresie możliwości udostępniania i korzystania z sali. 

 

VIII. Promocja: 

 

− założenie strony internetowej Gminnego Centrum Kultury w Gizałkach, 

− promowanie wydarzeń poprzez media, dostosowanie sposobu komunikacji do 

aktualnie obowiązujących trendów np. Facebook, Instagram, itp. 

− stworzenie logo Gminnego Centrum Kultury w Gizałkach, co sprawi, że instytucja 

będzie bardziej rozpoznawalna, 

− nagrywanie materiałów video promujących i zachęcających do udziału w danym 

wydarzeniu. 

 


