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    KOLEGIJ GRADONAČELNIKA
- ovdje

Predmet: Izvješće o radu i financijsko izvješće Galerije umjetnina za razdoblje
                 od 1. siječnja - 30. lipnja 2010. godine
                  - očitovanje

Ustanova je dostavila Izvješće o radu i Financijsko izvješća za razdoblje od 1. siječnja
– 30. lipnja 2010. godine u zakonskom roku. Upravno vijeće ustanove je usvojili izviješće.
Ustanova je tijekom 2010. nastavila prezentaciju bogatog i značajnog fundusa kojim
raspolaže (Zbirka Ružić i suvremeni hrvatski kipari i slikari, kabinet akvarela, Odjel dječjeg
likovnog stvaralaštva).
       Težište aktivnosti i nadalje je usmjereno na Galeriju Ružić u Tvrđavi sa stalnim
postavom donacije Branka Ružića (na katu građevine u jugozapadnom kavaliru) i donacije
suvremenih hrvatskih kipara i slikara (u prizemlju). Broj eksponata uključuje ukupno 167
Ružićevih djela i 165 radova suvremenika. Stalni postav Spomen Doma Dragutina
Tadijanovića završen je i otvoren 4. studenoga 2009. godine. Postav uključuje knjižni fond,
umjetnine i Tadijanovićeve arhivalije.  Popis umjetnina je završen i unosi se u program M++.
Knjižni fond iz ostavštine pjesnika se popisuje. Postav još nije za javnost u potpunosti
otvoren, zbog manjka stručno osobe koja bi postav vodila, ali uz najavu manjih grupa
razgledavanje je moguće u redovno radno vrijeme.

   Odjel dječjeg stvaralaštva bio je nositelj izložbenog dijela Dječjih svečanosti „U Svijetu
bajki Ivane Brlić-Mažuranić“, Zimske dječje izložbe te izložbe povodom Dana pobjede i
domovinske zahvalnosti. Kabinet akvarela tijekom godine bio je nositelj izložbenih programa
u čijem su sklopu bile organizirane mnogobrojne izložbe.
       U organizaciji Galerije umjetnina građani su mogli vidjeti i projekt međunarodnog
karaktera TVRĐAVA PARTY u kojem su sudjelovali poznati umjetnici mlađe generacije iz
susjednih zemalja. Galerija umjetnina grada Slavonskog Broda bila je domaćin manifestacije
«Noć muzeja».
       Ustanova je organizirala i 31. saziv likovne kolonije „Sava“, a radovi koji su nastali bit će
predstavljeni na izložbi u lipnju 2011. godine.
U sklopu obilježavanja Međunarodnog dana muzeja održala se edukativna akcija «Kotač» u
kojoj je, uz srodne ustanove s područja Republike Hrvatske,  sudjelovala i Galerija umjetnina.



U ustanovi je trenutno zaposleno 9 djelatnika a prosječna bruto plaća iznosi7.045,70.
Upravni odjel za računovodstvo i financije izvršio je analizu Financijskog izvješća ustanove
Galerije umjetnina za razdoblje od 1. siječnja -  30. lipnja 2010.
U izvještaju o prihodima i rashodima,  primicima i izdacima za razdoblje 1. siječnja - 30. lipnja
2010. iskazani su:

- ukupno ostvareni prihodi i primici    841.037,00 kn
- ukupno ostvareni rashodi i izdaci    837.325,00 kn
- višak prihoda i primitaka                    3.712,00 kn
- višak prihoda i primitaka preneseni      22.497,00 kn
- višak prihoda i primitaka
 raspoloživ u sljedećem razdoblju                              26.209,00 kn

U ukupnim prihodima najznačajniji su prihodi iz Gradskog proračuna u iznosu od 789.677,00
kuna (93,89%), dok svi ostali prihodi iznose 51.360,00 kn (6,11%).
U ukupnim rashodima najznačajniji su rashodi za zaposlene u iznosu od 452.310,00 kn
(54,02%), te materijalni rashodi u ukupnom iznosu od 352.050,00 kn (42,04%) od tog iznosa
Grad je doznačio 313.652,00 kn.

Predlažemo da se izviješće Galerije umjetnina grada Slavonskog Broda prihvati i
uputi u daljnju proceduru.
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Stručni suradnik:                                                                                                Pročelnica:
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