
                                                      Zarządzenie Nr  113/2013 
                                                      Wójta  Gminy  Sadowne 
                                                      z  dnia 21 marca 2013 roku 
 
 
 
w sprawie: opracowania i przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie 
Obrachunkowej sprawozdania z  wykonania planów finansowych  samorządowych 
instytucji kultury  za 2012 rok 
  
 
Na podstawie art. 265 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz.U. z 
2009 Nr 157 poz. 1240 )  Wójt Gminy  Sadowne zarządza co następuje:   
                                                         
                                                           §   1 
 
Przedkłada się sprawozdania roczne z wykonania  planów finansowych samorządowych 
instytucji kultury za 2012 rok w brzmieniu stanowiącym załączniki do niniejszego 
zarządzenia.  
  
                                                           §   2 
 
Niniejsze sprawozdanie  , o którym mowa w § 1, Wójt Gminy przedstawi  Radzie Gminy w 
Sadownem  i   Regionalnej  Izbie Obrachunkowej  w  Ostrołęce w terminie do 31 marca  2013 
roku . 
                                            
                                                            §  3 
 
Wykonanie  zarządzenia powierza się  Wójtowi  Gminy . 
 
                                                            §  4 
 
 Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania  i podlega ogłoszeniu w trybie 
przewidzianym dla aktów prawa miejscowego. 
        
 
                                                                                 
                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 Załącznik Nr 1 

do Zarządzenia                
Wójta Gminy Sadowne  
 Nr 113 /2013                                                                                                     
z dnia 21 marca 2013r. 

 
Sprawozdanie opisowe z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej 

 w Sadownem za rok 2012 

Gminna Biblioteka Publiczna w Sadownem została powołana  16 stycznia 1949 r. 

Działa na podstawie ustawy z dnia 27 czerwca 1997 o bibliotekach, ustawy  z dnia 25 

października 1991 o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy z dnia 8 

marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Podstawowe cele i zadania jednostki zostały 

określone w Statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Sadownem nadany przez Radę Gminy 

Uchwałą z 14 września 2007r. 

 
CZYTELNICY I DZIAŁALNOS Ć PODSTAWOWA  

Na koniec 2012 zarejestrowano 756 czytelników dorosłych i 404 dzieci.              

Łącznie wypoŜyczenia – 35473 vol. udostępnień na miejscu (w tym korzystanie z Internetu, 

udzielanie informacji, czytanie prasy itp.)– 9468  

Księgozbiór wzbogacił się o 1363 vol. (w tym 255 vol. –dar) o wartość łączną  24.063,44 zł 

(w tym 7.500,00 środki z dotacji Biblioteki Narodowej). Do księgozbioru zostały 

wprowadzone dary 255 vol. o wartości 3.269,50 zł. 

DZIAŁALNO ŚĆ DODATKOWA 

Poza podstawową działalnością biblioteka organizuje i prowadzi róŜnego rodzaju zajęcia. Np. 

„Wyprawa w Krainę Baśni” – cykliczne zajęcia polegające na głośnym czytaniu ksiąŜek a 

następnie wykonywanie ilustracji z wyobraźni do czytanego tekstu. W spotkaniach wzięło 

udział łącznie ponad 100 dzieci. Spotkania odbywały się w środy.  

 Odbyło się kilka wycieczek dzieci w celu zapoznania z biblioteką. Odwiedziły nas 

przedszkolaki, dzieci z klas O-III z terenu naszej gminy. Gościliśmy takŜe wycieczki ze szkół 

z gmin ościennych. Dnia 19.03.2012 odwiedziły nas szkoły podstawowe z Orzełka i Prostyni. 

Organizujemy takŜe: gry i zabawy ruchowe dla dzieci, gry towarzyskie- planszowe, układanie 

puzzli, prace plastyczne – tematyczne ( Wielkanoc). 

 Biblioteka od stycznia 2012 przeprowadziła kilkanaście lekcji bibliotecznych z zakresu 

tworzenia bibliografii przedmiotowej i podmiotowej adresowanych dla uczniów klas 

maturalnych. Bibliotekarze pomagali w przygotowaniu prezentacji maturalnych.  



27.01.2012 Odbyły się zajęcia pt. „ Tworzenie małych arcydzieł” związane ze składaniem 

papieru w róŜne formy (origami). 

17.02.2012 zajęcia uczniami z klas III gimnazjum rozwiązywaliśmy testy gimnazjalne 

zamieszczane w czasopiśmie „Victor”. 

Dla starszych przeprowadzono kilka indywidualnych kursów z zakresu obsługi komputera w 

ramach projektu przygotowanego przez bibliotekę „senior- online”.  

Biblioteka organizuje wystawy rocznicowe znanych pisarzy i poetów, dzieł twórców 

ludowych. Odbywają się takŜe wystawy nowości wydawniczych (nowe nabytki w bibliotece). 

9-13.07.2012 odbyły się warsztaty języka angielskiego. Przez tydzień dzieci oswajały się z 

angielskim poprzez bajki, zabawę, gry ruchowe. Warsztaty prowadził lektor angielskiego ze 

szkoły językowej Lingua z Białej Podlaski. Zajęcia były płatne. Współfinansowane przez 

rodziców i dzieci ( 500 zł. zapłacili rodzice, 200 zł. biblioteka). 

15.07.2012 podczas festynu wakacyjnego biblioteka przeprowadziła „Test  wiedzy o 

regionie”. Test przeprowadzony został w dwóch kategoriach : pierwsza do lat 13 i druga 

powyŜej 13 lat. W teście brało udział wielu chętnych. Nagrodzonych zostało 14 osób.  

23.07.2012r. GBP w Sadownem podpisała umowę z firmą edukacyjną FunMedia z 

Wrocławia. Umowa pozwala bibliotece na bezpłatne korzystanie i udostępnianie e-kursu 

języka angielskiego „FunEnglish” dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym, na który składa się 

400 lekcji języka angielskiego na poziomie A1do A2  w skali Rady Europy. Kurs jest 

bezpłatny dostępny na 5 stanowiskach komputerowych.  Dotychczas z kursu korzysta 15 osób 

systematycznie i 10 rozpoczęło naukę. Wiele osób korzysta nieregularnie. 

W dniach 23.07-03.08.12 odbywały się zajęcia dla dzieci do lat 10  w ramach akcji „Wakacje 

w bibliotece”. W programie było wiele atrakcji: zajęcia plastyczne, sztuka składania papieru 

„origiami”, gry, zabawy, quizy, wycieczki, plac zabaw, kalambury i zabawy z „myszką”.  

18.09.2012r. biblioteka podpisała kolejną umowę współpracy z firmą edukacyjną FunMedia z 

Wrocławia. Porozumienie to dotyczy dostępu do bezpłatnej platformy cyfrowej do nauki 

języka angielskiego dla dorosłych – projekt o nazwie „ Angielski 123”. Z dostępu korzysta 6 

osób regularnie. 

18 i 19.10.2012 obchody „II Jesieni Poetyckiej Iwy”- biblioteka  była współorganizatorem. 

W grudniu GBP w Sadownem  wspólnie z GOK  zorganizowała konkurs na Kartę 

BoŜonarodzeniową. Laureaci zostali nagrodzeni podczas koncertu pastorałek i kolęd. Koszt 

nagród – 181,86 zł. 

4 i 11.12.2012 biblioteka była współorganizatorem warsztatów boŜonarodzeniowych. Koszt 

materiałów -358,69 zł. 



 

 

Struktura zatrudnienia  

Na dzień 31.12.2012  Gminna Biblioteka Publiczna  w Sadownem zatrudniała  4 osób. 

Dwie osoby w pełnym wymiarze czasu pracy oraz dwie w niepełnym  (1- 1/2 etatu, 1-1/4 

etatu). Średnie zatrudnienie w 2012 roku – 3,25 etatu. 

BudŜet GBP  w 2012 

Środki  na początek roku 2012                                                                              1.933,43 zł. 

Dotacja budŜetowa 2012                                                                                   195.500,00 zł. 

Dotacja na zakup nowości wydawniczych  z Biblioteki Narodowej                    7.500,00 zł. 

                                                                                                                              ---------------- 

                                                                                                                            204.933,43 zł. 

 

Wykonanie wydatków w roku  2012    

1. Wydatki osobowe niezal. do wynagr                                                            1.024,55 zł. 
2. Wynagr. osobowe pracowników                                                               111.428,36 zł. 
3. Składki ZUS                                                                                                      19.519,79 zł. 
4. Składki FP                                                                                                           2.728,89 zł. 
5. Wynagrodzenia bezosobowe                                                                         1.468,00 zł. 
6. Zakup materiałów i wyposażenia                                                                26 137,94 zł. 
7. Zakup energii                                                                                                     3.718,21 zł. 
8. Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych                                             24.063,44 zł. 
9. Zakup usług pozostałych                                                                                 6.292,17 zł. 
10. Zakup usług dost do sieci Internet                                                                    822,72 zł. 
11. Zakup usług zdrowotnych                                                                                  132,00 zł. 
12. Opłaty za telefon stacjonarny                                                                           802,56 zł. 
13. Różne opłaty i składki                                                                                         718,00 zł. 
14. Podróże służbowe krajowe                                                                                613,46 zł. 
15. Odpisy na ZFŚS                                                                                                  4.011,07 zł. 
16. Szkolenia pracowników                                                                                      400,00 zł. 

                                                                                           Razem:                                    203.881,16 zł. 

 

 

Na § zakup materiałów i wyposaŜenia składają się następujące wydatki: 
-  zakup programu bibliotecznego „Mateusz” i drukarki i czytnika do kodów paskowych,  
-   zakup aparatu fotograficznego, 
-   zakup zastawy stołowej, 
-   zakup prenumeraty,  
-   zakup foli do okładania ksiąŜek 
-   zakup nagród w konkursach i festynie, 



-  zakup artykułów na poczęstunki podczas imprez, 
-  zakup materiałów na warsztaty, 
-  zakup oleju opałowego, 
-  zakup materiałów biurowych (papier, tonery, teczki, długopisy itd.), 
-  zakup licencji na programy antywirusowe, 
-  zakup artykułów czyszczących i chemicznych, 
-  zakup artykułów budowlanych do remontów i konserwacji budynku. 
 
Na § zakup usług pozostałych składają się następujące wydatki: 
-  opłaty za konserwację platformy dla niepełnosprawnych, 
-  opłaty za monitoring, 
-  opłata za wynajem lokalu w KołodziąŜu  
- opłaty za wodę, wywóz odpadów, 
- opłaty za sprawdzenie stanu technicznego budynku, 
- opłaty za naprawę komputera, 
- opłaty przegląd sprzętu gaśniczego, 
- opłata za wymianę modułów awaryjnych w oświetleniu,  
- opłaty pocztowe, bankowe, 
- opłaty za warsztaty językowe, 
- opłaty za wyrobienie pieczątek.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                Załącznik Nr 2 
do Zarządzenia                
Wójta Gminy Sadowne  
Nr  113 /2013                                                                                                     
z dnia 21 marca 2013r. 
 

Sprawozdanie opisowe z działalności Muzeum Ziemi Sadowieńskiej  
za 2012 rok. 

Muzeum Ziemi Sadowieńskiej jest instytucja kultury działająca na podstawie ustawy  z dnia 

21listopada1996 r. o muzeach, ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i 

prowadzeniu działalności kulturalnej oraz statutu z dnia 21 marca 2000 r. zatwierdzonego 

Uchwałą nr XVIII/115/2000 Rady Gminy w Sadownem  

Muzeum Ziemi Sadowieńskiej otwarte jest dla zwiedzających trzy dni w tygodniu. Dostępne 

jest takŜe w czasie róŜnych wydarzeń organizowanych na terenie Sadownego np. podczas 

dnia dziecka, kiermaszu wielkanocnego. W 2012 szacunkowo muzeum odwiedziło 595 osób. 

Gościliśmy zainteresowanych z róŜnych zakątków Polski. W grupach zwiedzających 

przewaŜała młodzieŜ i dzieci. MłodzieŜ i dzieci zwiedzali w grupach zorganizowanych.  

Wystawy 

Muzeum zorganizowało 3 główne wystawy: 

- wystawa rzeźby w drewnie artysty Kazimierza Sikorskiego z miejscowości Długosiodło, 

- prac artysty rzeźbiarza- metaloplastyka Daniela Ludwiczuka z Sarnak, gm. Platerów, 

- wystawa prac przestrzennych z róŜnych materiałów ( metalu, drewna, odpadów 

poprodukcyjnych itp.) artysty Artura Szydlika z miejscowości Osuchowa. 

Muzeum wykorzystując własne eksponaty zorganizowało wystawy: 

- „Tradycja parzenia kawy i herbaty w Polsce”, 

- „Ozdoby polskiego kominka”, 

- „Skały i minerały polskiej ziemi”, 

- „Historia włókiennictwa i obróbki lnu”, 

- „Mała historia kamienia łupanego”. 

Wymienione wystawy wyeksponowane zostały w Izbie Etnograficznej przy GOK-u. 

W pomieszczeniu drugim Izby Etnograficznej zostały stworzone ekspozycje stałe: radio i 

elektronika, historia Koła Łowieckiego „Kszyk”, wystawa przyrodnicza oraz wystawa 

instrumentów świata.  

Lekcje muzealne 

Muzeum zorganizowało wiele lekcji muzealnych. Z zajęć tych korzystali przede wszystkim 

ale nie tylko uczniowie szkół z terenu naszej gminy. Odwiedziły nas szkoły ze Stoczka.   



Lekcje muzealne tematycznie związane były z historią regionu oraz rocznicami wydarzeń 

historycznych. Tematy lekcji: „ Cud nad Wisłą”, „ Osadnictwo na terenie sadoweńskim”, 

„Historia muzyki etnicznej”, „ Historia muzyki i instrumentów ludowych”, „ Co to jest 

archeologia”,” Epoka kamienia łupanego”, „Tkactwo jego historia”, „ Obróbka lnu”. 

Muzeum zorganizowało cała oprawę muzyczną w koncercie kolęd i pastorałek, który odbył 

się w Gminny Ośrodku Kultury. Pomagało przy organizowaniu Gminnego Dnia Dziecka.  

Przez cały rok trwały prace porządkowe. Część eksponatów z głównej siedziby muzeum 

zostało przewiezione do Izby Etnograficznej.  

W celu właściwego wyeksponowania zbiorów zostały zamontowane gabloty na ordery i inne 

dokumenty. Pomalowane zostały półki ekspozycyjne. Ponadto zostały wykonane róŜnego 

rodzaju stojaki i podesty potrzebne przy organizowaniu wystaw. Część mundurów została 

wyczyszczona w pralni chemicznej.  

Muzeum rozpoczęło „spis z natury” eksponatów. Opracowany został formularz spisu  do 

którego będą załączone zdjęcia. Spis taki będzie spełniał podwójna rolę; będzie spisem 

inwentarza  a zarazem katalogiem eksponatów. 

Muzeum współpracuje z lokalnymi mediami. Informuje je o wydarzeniach organizowanych w 

jednostce. Dostarcza materiałów do artykułów zamieszczanych na stronie internetowej 

infosadowne.  Ponadto jest uczestnikiem projektu „Między Bugiem a Narwią”, którego celem 

jest propagowanie ekologii, tradycji, promocja walorów turystycznych  

i agroturystycznych naszych terenów.  

Struktura zatrudnienia 

Na dzień 31.12.2012 Muzeum Ziemi Sadowieńskiej zatrudniało 2 osoby w wymiarze 0, 5 

etatu i ¼ etatu. Średnie zatrudnienie w 2012 roku- 0, 58 etatu. 

BudŜet  

Środki na początek roku 2012                                                                                 531,60 zł. 

Dotacja budŜetowa 2012                                                                                     65.000,00 zł. 

                                                                                                                              ---------------- 

                                                                                                                              65.531,60 zł. 

 

Wykonanie wydatków w roku  2012 
(sfinansowane otrzymaną dotacją podmiotową) 

 
 

17. Wynagr. osobowe pracowników                                                          27 322,86 zł. 

18. Składki ZUS                                                                                           5 042,04 zł. 



19. Składki FP                                                                                                 750,32 zł. 

20. Wynagrodzenia bezosobowe                                                                  3.516,81 zł. 

21. Zakup materiałów i wyposaŜenia                                                         11 748,02 zł. 

22. Badania lekarskie pracowników                                                                  60,00 zł. 

23. Zakup usług pozostałych                                                                       11 951,70 zł. 

24. Opłaty za telefon stacjonarny                                                                  1.545,62 zł. 

25. Odpisy na ZFŚS                                                                                      1 093,93 zł. 

 

                                                                          Razem:                                      63 031,30 zł. 

 

 

 

Na  § zakup materiałów i wyposaŜenia składają się następujące wydatki: 
- zakup oleju opałowego, 
- zakup materiałów do malowania, napraw (farby, kleje, wkręty, wsporniki itp. ), 
- zakup antyram, 
- zakup szkła do gablot, 
- zakup płyty laminowanej,  
- zakup artykułów biurowych. 
 
Na § zakup usług pozostałych składają się następujące wydatki: 
- opłata za czynsz dzierŜawny, 
- opłata za oprawę obrazów, 
- opłata za pranie mundurów, 
- opłata za dorabianie kluczy, wyrobienie pieczątek, 
- opłata za dostęp do serwera. 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                   Załącznik Nr 3 
                                                                                                                   do Zarządzenia  
                                                                                                                   Wójta Gminy Sadowne  

Nr 113 /2013                                                                                          
z dnia 21 marca 2013r 
 

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNO ŚCI GMINNEGO 
OŚRODKA KULTURY W SADOWNEM W 2012  

Gminny Ośrodek Kultury w Sadownem jest samorządową jednostką kultury utworzoną 
Uchwałą Rady Gminy Sadowne Nr IV/17 /2011 z dn. 21 marca 2011 roku.  
Przedmiotem działania GOK jest prowadzenie działalności kulturalnej na obszarze całej 
gminy Sadowne.  
Gminny Ośrodek Kultury w Sadownem rozpoczął swoją działalność 01 lipca 2011. Posiada 
osobowość prawną, samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową i podlega wpisaniu do 
rejestru instytucji kultury prowadzonego przez  Gminę Sadowne. 
Jego podstawowym zadaniem jest zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczeństwa 
poprzez : 
1. Tworzenie i upowszechnienie róŜnych dziedzin kultury i sztuki profesjonalnej i 
amatorskiej. 
2. Inicjowanie określonych zadań z zakresu kultury. 
3. Udzielanie pomocy programowej i organizacyjnej społecznemu ruchowi kulturalno - 
oświatowemu. 
4. Organizowanie czynnego uczestnictwa mieszkańców gminy w róŜnorodnych formach 
działalności kulturalno -wychowawczej, rozrywkowej. 
5. Wspomaganie organizacji, stowarzyszeń i instytucji upowszechniających kulturę. 
Poza zadaniami wyŜej określonymi GOK moŜe prowadzić działalność gospodarczą, z której 
dochody przeznaczone są na realizację celów statutowych i pokrywanie kosztów działalności 
bieŜącej. Siedzibą GOK jest budynek połoŜony w Sadownem przy ul. Kościuszki 35 na 
działce o nr ewid. 504/1. Pod działalność jednostki zostały przeznaczone 2 sale ekspozycyjne  
na parterze budynku oraz 2 sale w tzw. piwnicy. Ponadto GOK posiada stały dostęp  
do sanitariatu i kotłowni.  
   
WaŜniejsze zadania zrealizowane przez GOK w okresie sprawozdawczym: 

1.  11 styczeń – wernisaŜ wystawy prac kół plastycznych dla dzieci w GOK.  
2. 15 styczeń – organizacja imprezy „Jasełka Sadowieńskie” w OSP Sadowne. 

Mieszkańcy Gminy Sadowne mogli obejrzeć program artystyczny składający się  
z trzech części oraz wziąć udział w degustacji potraw świątecznych. Jako pierwszy 
zaprezentował się zespół taneczny „Sadowne” składający się z uczniów 
sadowieńskiego Liceum Ogólnokształcącego.  Następnie zespół ludowy 
„Sadowianki” zaprezentował „Wieczerzę wigilijn ą”. Przedstawienie przybliŜyło 
zebranym tradycje związane z organizacją wigilii na Mazowszu, członkowie zespołu 
razem  
z publicznością wykonywali kolędy, przypominali zwyczaje wigilijne i tradycyjne 
przesądy ludowe związane z tym szczególnym wieczorem. Na koniec „Sadowianki” 
razem z dziećmi z Koła Teatralnego działającego w GOK zaprezentowały zebranym 
Jasełka. Występy zakończyła wspólna degustacja potraw wigilijnych i świątecznych. 
Koszt poczęstunku + wynagrodzenie dla wystawców potraw regionalnych – 578,03zł. 



3. 20 styczeń – turniej halowej piłki noŜnej o „ Puchar Wójta Gminy Sadowne”.  
W turnieju brały udział Zespoły z Łochowa, Ostrowi Mazowieckiej, Rząśnika I, 
Rząśnika II i Sadownego.  Koszt zakupu nagród dla zwycięzców - 168,10zł.  

4. 16 – 29 styczeń – „Ferie w GOK” MoŜna było obejrzeć wystawę prac koła 
plastycznego, przyjrzeć się zmaganiom Akademii Małego Piłkarza na turnieju 
sportowym, grać w gry planszowe, konsolę VIDEO, tenisa stołowego, obejrzeć TV.  
W dniu 26 stycznia odbyło się spotkanie plastyczne dla dzieci. Koszt materiałów – 
78,43zł. 

5. 27 styczeń – wyjazd kół plastycznych do Łazienek Królewskich w Warszawie, 
Uczestnicy wzięli udział w lekcjach  muzealnych zatytułowanych  „Poznaj Króla” 
(grupa młodsza) i „Teksty sztuki”(grupa starsza). Koszt przejazdu, ubezpieczenia  
i zajęć edukacyjnych – 1 227,45zł. 

6. 13 luty –walentynkowy koncert „O miłości” agencji artystycznej „RoMa”. Wystąpili  
w nim artyści z agencji artystycznej „RoMa” z podkrakowskiego PodłęŜa. 
Zaprezentowano utwory z repertuaru takich artystów jak Anna Maria Jopek, Seweryn 
Krajewski, Wojciech Młynarski, Ewa Bem czy Grzegorz Ciechowski. Koszt 
organizacji, poczęstunków + wynagrodzenie artystów - 1964,51zł. 

7. 13 – 17 luty – karnawałowe malowanie twarzy w GOK, koszt materiałów – 51,50zł.  
8. 3 marzec – wyjazd na mecz Ekstraklasy Akademii Małego Piłkarza w ramach akcji 

„Kibicuj z klasą”. Uczestnicy dzięki darmowym wejściówkom na sektor rodzinny 
zapewnionym przez klub atmosferze mogli w spokojnej i kulturalnej przyglądać się 
zmaganiom zawodowych sportowców. Koszt przejazdu i ubezpieczenia - 957,74zł. 

9. 12 marzec – spotkanie autorskie z autorem ksiąŜek Piotrem Rowickim. Autor zajmuje 
się pisaniem ksiąŜek dla dzieci, młodzieŜy i dorosłych oraz sztuk teatralnych 
(wystawiane w teatrach Warszawy i Poznania). W spotkaniu uczestniczyła młodzieŜ  
i dzieci ze szkół podstawowych z Orzełka i KołodziąŜa, uczniowie ZSP Sadowne   
i Gimnazjum Sadowne oraz grupa młodzieŜy z Prostyni. Na spotkaniu autor czytał 
fragmenty swoich ksiąŜek, odpowiadał na pytania uczestników spotkania, dawał 
autografy i rozmawiał indywidualnie ze swoimi  czytelnikami. 

10. 19 – 30 marzec – wystawa fotograficzna Artura Podgórskiego „Przez obiektyw”. 
Głównym motywem zdjęć jest woda ale na wystawie były takŜe prace z krajobrazami, fauną 

i florą. Koszt przygotowania wystawy - 332,72zł 
11. 1 kwiecień – organizacja imprezy  „Wielkanocny Kiermasz Rękodzieła” w GOK.  

Na kiermaszu moŜna było  zaopatrzyć się w wielkanocne ozdoby, rękodzieło 
wykonane przez twórców z Sadownego i okolic oraz posmakować produktów 
kulinarnych, związanych z czasem Świąt Wielkanocnych. Koszt organizacji 
(wynagrodzenie dla wystawców + poczęstunek – 1 202,03zł. 

12. 7 maj – występ Akademii Małego Piłkarza w turnieju im. Marka Wielgusa  
w Warszawie. 

13. 8 maj – gminny etap konkursu recytatorskiego im. Kornela Makuszyńskiego w GOK, 
Uczestniczyły w nim dzieci ze szkół podstawowych z Sadownego, KołodziąŜa  
i Orzełka. Koszt poczęstunku dla uczestników -79,40zł, koszt zakup nagród  
dla zwycięzców- 131,00zł. 



14. 9 – 10 maj – zajęcia kół plastycznych w pracowni kowala Edwarda Danaja. Dzieci 
miały okazję zwiedzenia kuźni, zobaczenia kowala przy pracy i obejrzenia narzędzi, 
których uŜywa do wykonywania swoich dzieł. 

15. 21 maj – 2 czerwiec – XII plener malarski, 30 maj – wernisaŜ w GOK wystawy 
plenerowej. Koszt organizacji wernisaŜu – 493,43zł , koszt wyŜywienia grupy 
artystów plastyków podczas pobytu – 1550,00zł 

16. 13 czerwca – wernisaŜ wystawy „Światło Północy”- autorzy Zofia i Michał 
Miedzińscy, (wystawa do 22 czerwca). Zdjęcia przedstawiały piękno Skandynawii 
(Wyspy Owcze, Finlandia, Laponia i inne zakątki Północy.). Podczas wernisaŜu 
autorzy zaprezentowali 30 fotogramów. Koszt organizacji wystawy: 634,79zł 

17.  25 czerwca – II wystawa prac kół plastycznych dla dzieci w GOK. 
18. 15 lipca -  Festyn wakacyjny na rynku w Sadownem.  Na festynie zaprezentował się 

zespół taneczny „Sadowne”, następnie wystąpił zespół „Diament” po którym Gminna 
Biblioteka przeprowadziła dla chętnych konkurs wiedzy o regionie z nagrodami.  
W tym samym czasie zaprezentowali się członkowie koła muzycznego działającego 
przy GOK. Atrakcje dla najmłodszych przygotował Clown, poza tym moŜna było 
bawić się w wesołym miasteczku czy przejechać się kucykiem. Gwiazdą wieczoru 
był prezentujący muzykę dance „Marco van DJ”.  Koszt organizacji festynu 
(występy, agregat, ochrona) – 14 357,15zł                                                                                                                                                                         

19. 4 sierpnia - Karawana Wędrujący Festiwal Sztuki w Sadownem. Impreza 
zorganizowana wspólnie z Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki o raz 
Węgrowskim Ośrodkiem Kultury. Przed występem Karawany w sadowieńskim GOK 
odbyły się  trzydniowe warsztaty dla dzieci i młodzieŜy. Warsztaty polegały na 
wykonaniu prostych choreografii wykorzystanych podczas parady, oraz na 
wykonaniu prostych rekwizytów, elementów scenograficznych takich jak maski, 
płaszcze, ruchome tablice. Koszt (ubezpieczenie, występy, ochrona) – 3 276,69zł 
Program: 

17.00 – Parada Wody  

18.00 – Występ teatru Łątka w przedstawieniu „Calineczka” 

19.00 – rodzinne animacje teatralne 

21.00 – Występ teatru Akt w przedstawieniu Płonące laski 4. 

20.  23-24 sierpnia - wyjazd Akademii Młodego Piłkarza działającej przy GOK  
na międzynarodowy turniej  „Narew Cup”. Nasza druŜyna zajęła 3 miejsce. 
Rywalizowała z druŜynami z min. Ostrołęki, Warszawy czy litewskiego Kowna. 
Koszt wyjazdu (ubezpieczenie, wpisowe) – 445,00zł 

21. 10 października -  wernisaŜ prac młodzieŜy uczęszczającej na kółko plastyczne  
w GOK. W pierwszej odsłonie prezentowane były prace; Damiana Wielgata, Karola 
Wielgata, Kingi Wojciechowskiej i Anny Sobotki. Wystawę moŜna było oglądać  
od 10 do 20 października. 

22. 15 października - wyjazd na Turniej piłki halowej w Rząśniku. Zespoły z Radzymina, 
Rząśnika, Pniewa i Sadownego rywalizowały o Puchar Wójta Gminy Rząśnik. Nasz 



zespół okazał się bezkonkurencyjny dla pozostałych druŜyn wygrywając wszystkie 
mecze, nie tracąc przy tym nawet jednej bramki. Królem strzelców rozgrywek został 
zawodnik naszej druŜyny Krystian Mianowicz, zdobywca 6 bramek. Zespół GOK 
Sadowne wystąpił w składzie: Marcin Mianowicz, Kamil Sówka, Rafał Szczechura, 
Piotr Sadowski, Karol Brzostek, Mateusz Jakubowski, Krystian Mianowicz, Piotr 
Kucharek. 

23. 18 i 19 października -  obchody II Jesieni poetyckiej IWY. Organizatorami tej 
„jesieni” była Grupa poetycka Iwa, GOK w Sadownem oraz Gminna Biblioteka 
Publiczna  
Sadownem. Imprezę objął honorowym patronatem Starosta Węgrowski i Gmina 
Sadowne.  
18 października poeci spotkali się z uczniami w szkołach. Pan Wiesław Maliszewski  
o swojej pasji tworzenia poezji rozmawiał z młodzieŜą w Gimnazjum w Sadownem. 
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Sadownem mieli przyjemność wysłuchać Pan 
Stanisława Grądzkiego. Na spotkanie z Panią Anną Gierej, Panem Wiesławem 
Maliszewskim i Panem Stanisławem Grądzkim  zorganizowane w Gok-u w 
Sadownem przyjechały dzieci ze szkół podstawowych z KołodziąŜa, Orzełka i 
Grabin. Z młodzieŜą zainteresowaną poezją z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w 
Sadownem spotkała się Pani Danuta Kobylińska-Konik. Poeci zachęcali do pisania 
wierszy i dzielenia się swoją twórczością z innymi. Następnym punktem programu 
tegorocznych obchodów był „Turniej jednego wiersza o srebrną bazię Iwy ”. 
Zadaniem jakie postawili organizatorzy było napisanie w ciągu około godziny, 
wiersza na określony temat, który uczestnicy poznali w momencie rozpoczęcia 
turnieju. 19 paŜdziernika  
w piątkowe popołudnie odbyło się uroczyste podsumowanie „II Jesieni Poetyckiej 
Iwy”. Na tę uroczystość przybyło wielu gości. Iwę reprezentowali: Wiesław 
Maliszewski, Anna Gierej, Stanisław Grądzki, Krzysztof Jabłoński, Małgorzata 
Kropiewnicka i Danuta Kobylińska-Konik. Imprezę wzbogacił występ młodzieŜy z 
koła muzycznego prowadzonego przez Panią Ewę Jakubik w GOK-u w Sadownem. 
MłodzieŜ zaprezentowała program poetycko- muzyczny poświęcony twórczość Iwy. 
Następnie ogłoszone zostały wyniki i wręczone nagrody laureatom „Turnieju jednego 
wiersza ”. W konkursie wzięło udział jedenaście osób. Wszyscy uczestnicy zostali 
nagrodzeni tomikiem poezji. Nagroda specjalna dla najmłodszego uczestnika została 
wręczona Aleksandrze Kot uczennicy trzeciej klasy Szkoły Podstawowej w 
Sadownem WyróŜnienia i nagrody w wysokości po 100 złotych zdobyły: Karolina 
Ciok (Gimnazjum w Gwizdałach) i Jolanta Prochacka-Cyrych (Gimnazjum w 
Łochowie). Nagrodę główną Grand Prix w wysokości 300 zł. otrzymała Adrianna 
Król (Gimnazjum w Łochowie). Nagrodzone wiersze przeczytała publicznie Pani 
Anna Gierej. Tegoroczne obchody zakończyły swobodne rozwaŜania w duchu poezji 
przy kawie i pysznym torcie. Koszt imprezy (poczęstunek) -  290,13zł. 

24.  23 października - wernisaŜ prac artystów z koła plastycznego dla dorosłych.  
W drugiej odsłonie prezentowane były prace Małgorzaty Dębkowskiej, Barbary Russ 
 i BoŜeny Winarskiej. Prace wykonane róŜnymi technikami od ołówka poprzez 
węgiel, pastele do akwareli. 



25. 10 listopada -  uczestnicy Akademii Małego Piłkarza w ramach programu „Kibicuj 
 z klasą” wyjeŜdŜali  do Warszawy na mecz Legii Warszawa z Jagiellonią Białystok. 

26. 2 grudnia na  hali sportowej przy Gimnazjum w Sadownem odbył się Turniej tenisa 
stołowego o puchar Wójta Gminy Sadowne. GOK ufundował nagrody w konkursie – 
kwota 317,82 zł. 

27. 4 i 11 grudnia odbyły się 2 godzinne warsztaty ozdób boŜonarodzeniowych  
dla dorosłych. 

28. 17- 19 grudnia -  kiermasz ozdób boŜonarodzeniowych. Ostatniego dnia kiermaszu 
wyłoniono laureatów Gminnego Konkursu ma kartkę BoŜonarodzeniową, który 
organizowaliśmy wspólnie z Gminną Biblioteką Publiczną w Sadownem. 
Zwieńczeniem przedświątecznych atrakcji w Gminnym Ośrodku Kultury  
w Sadownem był koncert pastorałek pod tytułem "Aniołowie Biali". Koncert 
nieodpłatny, koszt poczęstunku – 203,00zł. 

29. 27 – 28 grudnia w Gminnym Ośrodku Kultury w Sadownem odbył się pierwszy 
turniej Fifa 13. Przez 2 dni mieliśmy przyjemność oglądać zmagania 36 zawodników. 
Koszt nagród dla zwycięzców - 121,77zł. 

W  2012 w GOK działały  następujące koła  zainteresowań: 
- plastyczne dla dzieci – 3  grupy. Skierowane jest dla dzieci ze szkól podstawowych. Zajęcia 
odbywają się raz w tygodniu, w trzech grupach. Uczestnictwo w nich jest odpłatne, opłata 
miesięczna - 20,00zł.  
 
-  plastyczne dla dorosłych i młodzieŜy – 1 grupa, Zajęcia skierowane są do młodzieŜy 
zainteresowanej egzaminami do szkół plastycznych oraz na uczelnie artystyczne, a takŜe  
do osób, które chcą doskonalić swój warsztat artystyczny pod okiem artysty plastyka. Zajęcia 
odpłatne, opłata miesięczna – 20,00zł. 

- teatralne – 1 grupa. Zajęcia skierowane są do uczniów szkół podstawowych. Celem zajęć 
jest  m. in. stymulowanie aktywności dzieci poprzez wzmacnianie w nim poczucia własnej 
wartości, wszechstronny rozwój osobowości dziecka, wyrównywanie dysproporcji 
rozwojowych, integracja zespołu oraz przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w Ŝyciu 
kulturalnym. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu. Są to zajęcia nieodpłatne. 

- muzyczne – 4 grupy, Koło jest podzielone na cztery grupy – jedna grupa nauka gry  
na keyboardzie i trzy grupy nauki gry na gitarze. Zajęcia odbywają się raz  w tygodniu,  
są odpłatne, koszt uczestnictwa - 40zł miesięcznie.  

- warsztaty haftu i szydełkowania – 1 grupa. Odbywają się raz w tygodniu, Są odpłatne- 
30,00zł miesięcznie. 
 
- Akademia Małego Piłkarza – 2 grupy.  Zajęcia dobywają się raz w tygodniu, biorą w nich 
udział chłopcy ze szkół podstawowych. Są nieodpłatne. W I półroczu 2012 działała jedna 
grupa, jednak  ze względu na duŜe zainteresowanie w II półroczu  zostały utworzone dwie 
grupy, jedna dla początkujących a druga dla zaawansowanych. 
 
-koło brydŜowo – szachowe – 1 grupa. W spotkaniach uczestniczą osoby, które chcą 
poprawić swoje umiejętności w powyŜsze gry. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu,  
są nieodpłatne. 



 
Oprócz wyŜej wymienionych działań Gminny Ośrodek Kultury prowadził działalność  
o charakterze ciągłym. Od poniedziałku do piątku kaŜdy moŜe przejść do GOK i skorzystać  
z jego usług tj. pooglądać TV, pograć w gry czy skorzystać z komputera 
i sieci Internet. W GOK zorganizowano takŜe kilka „wieczorów filmowych”, podczas których 
wyświetlane były filmy o róŜnej tematyce. Udział w seansach był nieodpłatny. Do działań  
o charakterze ciągłym naleŜy m.in. udostępnianie sali dla potrzeb lokalnego zespołu 
„Sadowianki”. Członkowie mogą tu przeprowadzać próby i spotkania organizacyjne  
a takŜe przechowywać stroje i inne materiały naleŜące do zespołu. W  okresie 
sprawozdawczym GOK w Sadownem zakupił wyposaŜenie, niezbędne do jego 
funkcjonowania i rozwoju. 
Na początku października GOK złoŜył projekt do programu grantowego Polsko-
Amerykańskiej Fundacji Wolności Dzieci i MłodzieŜy- Równać Szanse. Na około 500 
złoŜonych wniosków wygrało około 100. GOK na projekt pt. „Sadowne BliŜej Gwiazd” 
otrzymało dofinansowanie w kwocie 7.000 złotych. Projekt ma charakter koła 
astronomicznego.  
W planie projektu : wyjazd edukacyjny do Planetarium w Centrum Nauki Kopernik, zakup 
teleskopów, obserwacja i fotografowania nieba, wystawa zdjęć, wydanie albumu.    
Na dzień 31.12.2012  Gminny Ośrodek Kultury w Sadownem zatrudniał 6 osób. Byli to: 
dyrektor jednostki w wymiarze ½ etatu, księgowa – ½ etatu, troje instruktorów kulturalno-
oświatowych – dwoje po ½ i jeden w wymiarze 4/7 etatu oraz sprzątaczka – ½ etatu. Ponadto 
zajęcia muzyczne oraz haftu i szydełkowania prowadzone były przez wykwalifikowanych 
instruktorów zatrudnionych w ramach umów-zleceń.  

 
Gminny Ośrodek Kultury w Sadownem jest jednostką, która pokrywa koszty swojej 
działalności z dotacji podmiotowej, moŜe teŜ osiągać przychody własne. Podstawą 
gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy. 

 
Struktura przychodów w roku 2012 przedstawia się następująco: 

1. Stan środków obrotowych na dzień 01.01. 2012                                     10 144,41zł 
2. Otrzymana dotacja podmiotowa                                                               222 000,00zł 
3. Przychody własne (zajęcia  xero, darowizny)                                            11 087,70zł 
4. Odsetki bankowe                                                                                                  110,64zł 

                                                                                        Razem:                                         243 342,75zł 

 
Na przychody własne w kwocie  11 087,70zł składają się: 
opłaty za zajęcia plastyczne                                                      3 923,00zł 
opłaty za zajęcia muzyczne   4 855,00zł 
opłaty za warsztaty haftu i szydełkowania            690,00zł 
opłaty xero      69,70zł 
darowizny 1 550,00zł 
                                            

                    
Wykonanie wydatków w roku  2012 (sfinansowane  otrzymaną dotacją podmiotową)  

26. Wydatki osobowe niezal. do wynagr                                                                886,12zł 
27. Wynagr. osobowe pracowników                                                                  83 374,87zł 
28. Składki ZUS                                                                                                        16 893,49zł 
29. Składki FP                                                                                                             2 327,47zł 
30. Wynagrodzenia bezosobowe                                                                        19 952,85zł 



31. Zakup materiałów i wyposażenia                                                                 26 536,37zł 
32. Zakup energii                                                                                                      2 138,98zł 
33. Badania lekarskie pracowników                                                                          50,00zł 
34. Zakup usług pozostałych                                                                                72 788,22zł 
35. Zakup usług dost do sieci Internet                                                                     713,77zł 
36. Opłaty za telefon komórkowy                                                                           492,03 zł 
37. Opłaty za telefon stacjonarny                                                                         1 348,50zł 
38. Podróże służbowe krajowe                                                                                 910,62zł 
39. Odpisy na ZFŚS                                                                                                    3 464,12zł 
40. Szkolenia pracowników                                                                                       267,00zł 

                                                                                           Razem:                                      232 144,41zł 
 
Wykonanie wydatków w roku 2012 (sfinansowane z dochodów własnych + odsetki 
bankowe) 

1. Wynagrodzenia bezosobowe                                                                   720,00zł 
2. Zakup materiałów i wyposażenia                                                          3 

372,57zł 
3. Zakup usług pozostałych                                                                          1 800,28zł 

                                                                                Razem:                                        5 892,85zł 

Zapłacono także podatek dochodowy od osób prawnych za rok 2011 w kwocie 116,00zł. 

Na  § zakup materiałów i wyposaŜenia składają się następujące wydatki: 
-  zakup wyposaŜenia związanego z rozwojem GOK:  głośników Manta, organów CASIO  
ze statywem, biurek pod komputery, projektora BENQ, Gry XBOX360 Fifa 13 wraz  
z kontrolerem Microsoft, 
-   zakup materiałów do zajęć i warsztatów prowadzonych przez GOK, 
-   zakup nagród w konkursach i turniejach organizowanych przez GOK, 
-  zakup artykułów na poczęstunki podczas imprez i spotkań organizowanych przez GOK, 
-  zakup oleju opałowego, 
-  zakup materiałów biurowych (papier, tonery, teczki, długopisy itd.), 
-  zakup licencji na programy antywirusowe, 
-  zakup artykułów czyszczących i chemicznych, 
-  zakup artykułów budowlanych do remontów i konserwacji budynku. 
Na § 4300 zakup usług pozostałych składają się następujące wydatki: 
- opłaty ZAIKS, 
- opłaty za wodę, wywóz odpadów, 
- wyrobienie podpisu elektronicznego, 
- opłaty pocztowe, bankowe, 
- opłaty za TV, 
- ubezpieczenia budynków, wyposaŜenia i wyjazdów organizowanych przez GOK, 
- występ artystów podczas koncertu walentynkowego, 
- organizacja pleneru malarskiego (wyŜywienie artystów), 
- organizacja festynu wakacyjnego (występ artystów, ubezpieczenie, ochrona, sprzątanie  
placu), 
- organizacja imprezy „Karawana - wędrujący festiwal sztuki”, 
- opłaty za zajęcia wyjazdowe, 
- opłaty za wynajem autokarów na wyjazdy, 
- ocena stanu technicznego budynku, sprawdzenie przewodów kominowych, 
- prace budowlane, remontowe, związane osuszaniem piwnicy budynku i prace 
konserwacyjne. 



 
 
 Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2012 (Faktury za olej opałowy  
i materiały do zajęć):  – 6 317,18zł 
 
Zobowiązania wymagalne na  31.12.2012– 0,00zł 
 
Stan środków obrotowych na rachunku bankowym na 31.12.2012 (doch. 
własne) – 5 189,49zł 

 
 

  
 


