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    KOLEGIJ GRADONAČELNIKA
- ovdje

Predmet: Izvješće o radu i financijsko izvješće Galerije umjetnina za razdoblje
                 od 1. siječnja - 30. lipnja 2011. godine
                  - očitovanje

Ustanova je dostavila Izvješće o radu i Financijsko izvješća za razdoblje od 1.
siječnja-30. lipnja 2011. godine u zakonskom roku. Upravno vijeće ustanove donijelo je 8.
srpnja 2011. Odluku o prihvaćanju izvješća. Ustanova je tijekom promatranog razdoblja
nastavila prezentaciju bogatog i značajnog fundusa kojim raspolaže (Zbirka Ružić i
suvremeni hrvatski kipari i slikari, kabinet akvarela, Odjel dječjeg likovnog stvaralaštva,
ostavština Dragutina Tadijanovića).
       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.
        Budući da je kraj prošle godine stalni postav Spomen Doma Dragutina Tadijanovića
otvoren u cijelosti za javnost zaposlena je stručna osoba-kustos voditelj zbirke. Postav
uključuje knjižni fond, umjetnine i Tadijanovićeve arhivalije. Nastavljena je stručna obrada
knjižnog fonda iz ostavštine pjesnika. Do sada je stručno obrađeno 1000 knjiga i kataloga.
Ukupan broj knjiga je oko 6000.

   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.
       Ustanova je organizirala i 32. saziv likovne kolonije „Sava“, a radovi koji su nastali bit će
predstavljeni na izložbi u lipnju 2012. godine.
U ustanovi je trenutno zaposleno 10 djelatnika a prosječna bruto plaća iznosi 7.059,67 kn.

Upravni odjel za računovodstvo i financije izvršio je analizu Financijskog izvješća ustanove
Galerije umjetnina za razdoblje od 1. siječnja -  30. lipnja 2011.



U izvještaju o prihodima i rashodima,  primicima i izdacima za razdoblje 1. siječnja - 30. lipnja
2011. iskazani su:

- ukupno ostvareni prihodi i primici    847.684,00 kn
- ukupno ostvareni rashodi i izdaci    841.094,00 kn
- višak prihoda i primitaka                    6.590,00 kn
- višak prihoda i primitaka preneseni      22.620,00 kn
- višak prihoda i primitaka
 raspoloživ u sljedećm razdoblju                               29.210,00 kn

U ukupnim prihodima i primicima najznačajniji su prihodi iz Gradskog proračuna u iznosu od
802.159,00 kuna (94,63%), dok vlastiti prihodi iznose 45.525,00 kn (5,37%).
U ukupnim rashodima i izdacima najznačajniji su rashodi za zaposlene u iznosu od
500.236,00 kn (59,47%), te materijalni rashodi u ukupnom iznosu od 315.858,00 kn (37,55%)
od tog iznosa Grad je doznačio 293.574,00 kn.

Predlažemo da se izviješće Galerije umjetnina grada Slavonskog Broda za razdoblje
1. siječnja – 30 lipnja 2011. prihvati i uputi u daljnju proceduru.

                  S poštovanjem,

Pročelnica:
Dubravka Marković, prof.

U privitku:
1.Izvješće o radu  i financijsko izvješće ustanove za razdoblje 1. siječnja -  30. lipnja 2011.


