
Zarządzenie Nr 128 /2016 
Wójta  Gminy  Sadowne 

z  dnia 05 sierpnia 2016 roku 
 
 
w sprawie: opracowania i przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie 
Obrachunkowej informacji z  wykonania planów finansowych  samorządowych 
instytucji kultury za I półrocze 2016 rok 
  
 
            Na podstawie  uchwały Nr XLII/207/2010 Rady Gminy Sadowne z dnia 
8 października 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu 
wykonania budżetu Gminy Sadowne oraz informacji o przebiegu wykonania planów 
finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego Wójt Gminy 
Sadowne, zarządza co następuje: 
   

§   1 
 
Przedkłada się informację o przebiegu  wykonania  planów finansowych samorządowych 
instytucji kultury  za  I półrocze 2016 roku w brzmieniu stanowiącym załączniki 1-3 do 
niniejszego zarządzenia.  
  

§   2 
 
Niniejszą informację, o której mowa w § 1, Wójt Gminy przedstawi  Radzie Gminy 
w Sadownem  i   Regionalnej  Izbie Obrachunkowej  w  Ostrołęce w terminie do 31 sierpnia 
2016 roku. 
                                            

§  3 
 
Wykonanie  zarządzenia powierza się  Wójtowi  Gminy. 
 

§  4 
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania  i podlega ogłoszeniu w trybie 
przewidzianym dla aktów prawa miejscowego. 
        
 
                                                                                 
                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Załącznik Nr 1 
do Zarządzenia                
Wójta Gminy Sadowne  
 Nr 128 /2016                                                                                                     
z dnia 05 sierpnia 2016r. 
 

INFORMACJA Z DZIAŁALNO ŚCI GMINNEJ BIBLIOTEKI       

 PUBLICZNEJ W SADOWNEM ZA I PÓŁROCZE 2016 R. 

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 2007 r. 

 
CZYTELNICY I DZIAŁALNOS Ć PODSTAWOWA  

W I półroczu 2016 r. zarejestrowano 1134 użytkowników w tym 553 czytelników 

dorosłych i 281 dzieci.  

Łączne wypożyczenia na zewnątrz – 14815 vol., udostępnień na miejscu książek (w tym 

korzystanie z Internetu, udzielanie informacji, czytanie prasy itp.).–1570. 

Księgozbiór wzbogacił się o 377 vol. 362 vol zakupiono ze środków organizatora – wartość 

7011,29,  15 vol. dary o wartości 310,00 zł. 

W GBP w Sadownem wprowadzany jest katalog komputerowy w systemie „Mateusz”. 

Katalog biblioteki dostępny jest online za pośrednictwem MSIB na stronie 

www.bibliotekimazowsza.pl. Ponadto biblioteka posiad stronę internetową 

www.gbpsadowne.pl oraz fanpage na portalu społecznościowym Facebook gdzie umieszcza 

istotne informacje dotyczące działalności.  

DZIAŁALNO ŚĆ DODATKOWA 

  Poza podstawową działalnością biblioteka organizuje i prowadzi różnego rodzaju 

zajęcia. Np. „Wyprawa w Krainę Baśni” – cykliczne zajęcia polegające na głośnym czytaniu 

książek a następnie wykonywanie ilustracji z wyobraźni do czytanego tekstu.  

W czasie ferii od 1-15 lutego  biblioteka wraz z GOK organizowała różnego rodzaju zajęcia 

dla dzieci min. malowanie na szkle, zajęcia kulinarne, turnieje gier, zajęcia sportowe, 

projekcje filmów, itp. Ponadto w ramach Ferii w dniu 4 lutego zorganizowano „Bal 

karnawałowy” dla dzieci z całej gminy (występ Teatru Króla w spektaklu „Skarb dobroci”, 

poczęstunek, malowanie twarzy oraz zabawa animatorami z DiIscolandu). Zorganizowano 



także wyjazd integracyjny dla dzieci  na lodowisko do Mińska Maz.  a dla członków klubu 

SKS na basen. Odbyły się warsztaty ze strzelcami z Jednostki Strzeleckiej 5001- kurs 

pierwszej pomocy oraz zapoznanie z umundurowaniem i bronią.  

Biblioteka wykupiła przedłużenie dostęp do pięciu interaktywnych kursów dla 150 osób 

kontynuujących oraz dla 150 nowych. Dostępne kursy: FunEnglish, Angielski 123, Niemiecki 

123, Hiszpański 123, Pamiętaj 123, Photoshop 123. Dostęp do kursów jest bezpłatny dla 

użytkowników biblioteki. Wystarczy w bibliotece dokonać rejestracji konta użytkownika. 

Wygodne jest to, że użytkownik z dostępu może korzystać w dowolnym miejscu i o dowolnej 

porze. Kursy dostarcza firma FunMedia. Z firmą edukacyjną FunMedia biblioteka 

współpracuje od kilku lat. Kursy cieszą się popularnością. 

Dla starszych przeprowadzono kilka indywidualnych kursów z zakresu obsługi komputera w 

ramach projektu przygotowanego przez bibliotekę „senior- online”. 

Pracownik biblioteki prowadził warsztaty dequpage organizowane wielokrotnie dla dzieci i 

dorosłych w GOK-u.  

12 marca – GBP współorganizowało Gminny Dzień  Kobiet (występ zespołu o nazwie ’Raz 

na jakiś czas, nie częściej niż raz w roku, zawsze na Dzień Kobiet” z LO im M. 

Sadzewiczowej z Łochowa, kwiat, życzenia, loteria upominków od drobnych gadżetów po 

karnety na zabiegi upiększające).Na koniec słodki poczęstunek.  

16 marca w Gminnej Bibliotece Publicznej w Sadownem odbyło się spotkanie z p. Romanem 

Pankiewiczem, który prezentował jedną z części napisanej przez siebie „trylogii”. Tym razem 

spotkanie było poświęcone jego książce: „Niemcy moja mała ojczyzna – drugi żywioł”, która 

jest podsumowaniem m.in. trzyletniego pobytu we Frankfurcie n/Menem.  

17 marca - wielkanocne warsztaty decoupage  

 19 maja – w GOk Sadowne odbyły się gminne eliminacje do XXXIII Konkursu 

recytatorskiego dla dzieci im. Kornela Makuszyńskiego. Finaliści gminnego konkursu 

otrzymali nagrody książkowe, które ufundował Gminny Ośrodek Kultury i Gminna 

Biblioteka Publiczna w Sadowne. Bibliotekarze pracowali w komisji oceniającej recytacje.  

24 maja, w ramach Ogólnopolskiej akcji pod nazwą „Odjazdowy Bibliotekarz, z Sadownego 

odbył się rajd rowerowy. W rajdzie uczestniczyło 50 osób w wieku od 6 do 90 lat.  Kolorem 

akcji jest pomarańczowy. „ Pomarańczowa wycieczka” zwiedzała ciekawe miejsca naszej 

gminy. Na koniec rajdu odbyło się ognisko na polanie koła łowieckiego ”Kszyk” Ognisku 

towarzyszyły gry, zabawy, konkursy i pieczona kiełbaska. 

 

 



 10 czerwca o godz. 10.00 na terenie całej Polski uczniowie i miłośnicy czytelnictwa zebrali 

się na boiskach szkolnych i wspólnie czytali pod hasłem „Jak nie czytam, jak czytam”. 

Pracownicy GBP czynnie włączyli się w tę akcję.  

- 12 czerwca - piknik rodzinny w Sadownem (malowanie twarzy, pokazy barmańskie i 

carvingu, grill,  lody, ciastka, bieg pod hasłem „Biegam, bo lubię”, spektakl pt. „Gdy zostanie 

tylko fotografia” w wykonaniu uczniów Gimnazjum w Sadownem, występ grup tanecznych 

ze Szkoły Podstawowej w Sadownem i Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Grabinach, 

pokaz strzelców z Jednostki Strzeleckiej 5001, występ zespołu muzycznego Sami Swoi). 

Wszyscy pracownicy GBP byli zaangażowani w organizację imprezy. 

Odbyło się kilka w spotkań zapoznawczych z biblioteką; jej historią, zbiorami, zasadami 

korzystania z czytelni i wypożyczalni. Biblioteka w I półroczu 2016 przeprowadziła kilka 

lekcji bibliotecznych. Łącznie z zajęć skorzystało 119 osób – dzieci i młodzieży. 

Wszyscy pracownicy biblioteki pomagają w organizacji różnych imprez organizowanych 

przez GOK np. festyn, piknik rodzinny, plener malarski, pchli targ, wystawy, turnieje itp.  

STRUKTURA ZATRUDNIENIA  

W I półroczu 2016  Gminna Biblioteka Publiczna w Sadownem zatrudniała 5 osób. 

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

etatu), 2,75 etatu działalności podstawowej i 0,5 pracownik gospodarczy. 

Biblioteka współpracuje z biblioteka powiatową. Pracownicy uczestniczą w 

szkoleniach oraz innych spotkaniach organizowanych przez bibliotekę powiatowa. 

Budżet GBP w I półroczu 2016 roku 

Dotacja budżetowa                                                                                           105 979,00 zł. 

                                                                

Wyszczególnienie ważniejszych grup wydatków w  I półroczu 2016    
 
Wydatki osobowe niezal. do wynagr                                                                     390,48 zł. 
Wynagr. osobowe pracowników                                                                      59 909,53  zł. 
Koszt wynagrodz. bezosob.                                                                                   600,00 zł. 
Składki ZUS, FP                                                                                                 8 824,09 zł. 
Zakup materiałów i wyposażenia i energii                                                          7 928,59 zł 
Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych                                                       7 011,29 zł. 
Zakup usług pozostałych                                                                                      2 899,23 zł. 
Podróże służbowe krajowe                                                                                        21,74 zł. 
Badania lekarskie pracowników                                                                              200,00 zł. 
Odpisy na ZFŚS                                                                                                    2 803,20 zł. 



Na  zakup materiałów i wyposażenia składają się następujące wydatki: 
-   zakup prenumeraty,  
-   zakup foli do okładania książek, 
-  zakup artykułów na poczęstunki podczas imprez, 
-  zakup oleju opałowego, 
-  zakup materiałów biurowych  
-  zakup energii 
 
Na  zakup usług pozostałych składają się następujące wydatki: 
-  opłaty za konserwację platformy dla niepełnosprawnych, 
-  opłaty za monitoring, 
- opłaty za wodę, wywóz odpadów, 
- opłaty przegląd sprzętu gaśniczego, 
- opłaty pocztowe, bankowe, 
- opłaty za telefon i Internet  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                       Załącznik Nr 2 
do Zarządzenia                
Wójta Gminy Sadowne  
Nr 128 /2016                                                                                                     
z dnia 05 sierpnia 2016r. 
 

Informacja z działalności Muzeum Ziemi Sadowieńskiej 

 za I półrocze  2016 rok. 

Muzeum Ziemi Sadowieńskiej jest instytucja kultury działająca na podstawie ustawy z 

dnia 21 listopada1996 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 także w czasie różnych wydarzeń organizowanych na terenie Sadownego np. podczas 

dnia dziecka, kiermaszów, konkursów recytatorskich, plenerów, wystaw, spotkań autorskich 

itp. W  I półroczu roku 2016 szacunkowo muzeum odwiedziło około 360 osób (odwiedziny w 

grupach zorganizowanych jak i indywidualne). Gościliśmy wycieczki zagranicznych 

turystów. Ich odwiedziny dotyczyły przede wszystkim poszukiwania korzeni.  W grupach 

zwiedzających przeważała młodzież i dzieci. Młodzież i dzieci zwiedzali w grupach 

zorganizowanych. 

Wystawy 

W I półroczu 2016 roku w muzeum można było oglądać wystawy.  

Tytuły ekspozycji:  

„Malarstwo i medycyna to moja pasja” wystawa malarstwa p. Anny Boszko z Ostrówka 

Węgrowskiego. Wystawa poplenerowa XVI pleneru malarskiego w Sadownem   

Nadal można oglądać mniejsze wystaw (stałe ekspozycje) zorganizowane z własnych 

eksponatów tj.;„Historia włókiennictwa i obróbki lnu”, „Historia kamienia łupanego”. 

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

W pomieszczeniu drugim Izby Etnograficznej oglądać można ekspozycje stałe: radio  

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

instrumentów świata. 

Lekcje muzealne 

Muzeum w I półroczu 2016 zorganizowało kilkanaście lekcji muzealnych. Z zajęć 

tych korzystali przede wszystkim, ale nie tylko uczniowie szkół z terenu naszej gminy. Z 

zajęć w izbie etnograficznej skorzystali również uczniowie szkoły specjalnej ze Starego 



Lubiejewa. Lekcje muzealne tematycznie związane były z historią regionu oraz z 

funkcjonowanie muzeum. Tematy lekcji:,   

„Eksponaty muzealne-, czym są i jakie jest ich znaczenie?”,  „Co robić, żeby nie szkodzić?”- 

lekcja związana z ochroną środowiska, „Etniczne instrumenty ludowe”,  „Militaria z okresu II 

wojny światowej”- zbiory w posiadaniu muzeum,  „Osadnictwo na terenie sadoweńskim”, 

 „Śladami przodków”,   „Bartnictwo i inne zawody uprawiane na terenie regionu”,  

„ Obróbka lnu”, „Narzędzia używane kiedyś w gospodarstwach domowych” , „Jak kiedyś 

bawiły się dzieci?, Jak przechowywano ubrania- kufry w dawnej chacie? ”,   

Muzeum pomagało przy organizowaniu Pikniku rodzinnego w Sadownem 12 czerwca 2016 r.  

Pracownicy pomagali szkołom z naszego terenu przy realizacji programu Książka moich 

marzeń” – głośne czytanie fragmentów książek uczniom w szkołach. 

Muzeum jest narzędziem pracy dla studentów, dostarcza materiałów do pisania prac 

dyplomowych.  Wypożycza nieodpłatnie eksponaty szkołom i innym instytucjom do 

tworzenia scenografii lub wystaw tematycznych. Muzeum kontynuuje „spis z natury”. Do 

tego czasu zostało opracowane ponad 3 tyś. 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 30.06.2016. Muzeum Ziemi Sadowieńskiej zatrudniało 2 osoby w wymiarze 

0, 5 etatu i ¼ etatu. 

Struktura przychodów w I półroczu 2016 przedstawia się następująco: 

Otrzymana dotacja podmiotowa                                    28 265,00 zł.   



              Ważniejsze grupy wydatków w I półroczu 2016 r. 

1. Wynagr. osobowe pracowników                                                                19.927,59 zł. 

2. Wydatki osobowe nie zal. do wynagr.                                                            165,70 zł. 

3. Składki ZUS                                                                                                 2.472,00 zł. 

4. Składki FP                                                                                                      491,93 zł. 

5. Zakup materiałów i wyposażenia                                                                2 598,27 zł. 

6. Zakup usług pozostałych                                                                          1 994,00  zł. 

7. Odpis na ZFŚS                                                                                              615,34 zł. 

 
 

 

Na   zakup materiałów i wyposażenia składają się następujące wydatki: - zakup oleju opałowego, 

- zakup materiały biurowe . 

Na  zakup usług pozostałych składają się następujące wydatki: 

- opłata za czynsz dzierżawny, - składka z uczestnictwo w sieci eko-turystycznej Między Bugiem a 

Narwią, -  opłaty za telefon 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                   Załącznik Nr 3 
do Zarządzenia                
Wójta Gminy Sadowne  
Nr 128 /2016                                                                                                     
z dnia 05 sierpnia 2016r. 
 

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNO ŚCI GMINNEGO O ŚRODKA 

KULTURY W SADOWNEM W I PÓŁROCZU 2016 

 

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 różnych 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 różnorodnych formach działalności kulturalno -wychowawczej, rozrywkowej. 

5. Wspomaganie organizacji, stowarzyszeń i instytucji upowszechniających kulturę. 

Poza zadaniami wyżej określonymi GOK może prowadzić działalność gospodarczą,  

z której dochody przeznaczone są na realizację celów statutowych i pokrywanie kosztów 

działalności bieżącej. Siedzibą GOK jest budynek położony 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 

zaadaptował pomieszczenie w piwnicy na pracownię ceramiczną.  

 

Ważniejsze zadania zrealizowane lub współorganizowane przez GOK  

w okresie sprawozdawczym: 

 



- 6 stycznia  - „Popołudnie z kolędą” - występ zespołu Sadowianki w Sali OSP  

w Sadownem. 

- Komisja konkursowa podsumowała i oceniła ogłoszony na początku grudnia ubiegłego roku 

konkurs na ozdobę świąteczną. 21 stycznia w Sali GOK odbyło się spotkanie z uczestnikami, 

na którym wręczono  nagrody  i dyplomy laureatom  w 3 kategoriach wiekowych:  3-9 lat, 9-

15 lat i 15+. 

 - 1-15 luty -  Ferie w GOK. Codziennie organizowano 2 godz.  zajęcia sportowe, plastyczne, 

techniczne. Ponadto w ramach Ferii w dniu 4 lutego zorganizowano „Bal karnawałowy” dla 

dzieci z całej gminy (występ Teatru Króla w spektaklu „Skarb dobroci”, poczęstunek, 

malowanie twarzy oraz zabawa animatorami z DiIscolandu). Zorganizowano także wyjazd 

integracyjny dla dzieci  na lodowisko do Mińska Maz.  a dla członków klubu SKS na basen. 

Odbyły się warsztaty ze strzelcami z Jednostki Strzeleckiej 5001- kurs pierwszej pomocy oraz 

zapoznanie z umundurowaniem i bronią. W okresie ferii było można korzystać z wyposażenia 

GOK: elektronicznego, audiowizualnego, sportowego i gier planszowych. W dniu 3.02 

zorganizowano: Feryjny turniej piłki nożnej halowej U-12” o puchar dyrektora GOK.  

- 7 lutego - występ Kabaretu „4 Fala” W Gminnej Hali Sportowej w Sadownem Kabaret 

zaprezentował zestaw skeczy i humorystycznych scenek w programie pt. „Made in Poland”. 

Wstęp na kabaret był płatny, dochód z biletów częściowo pokrył koszty występu a pozostała 

kwotę wynagrodzenia artystów pokrył GOK Sadowne. 

- 5 marca- jednorazowe warsztaty Krav Maga dla kobiet – warsztaty samoobrony dla kobiet 

bezpłatne warsztaty szkoleniowe „Samoobrona dla Kobiet”. Prowadzili je instruktorzy ALFA 

TEAM POLAND na podstawie programu szkoleniowego Alfa Combat System. Od 3 

kwietnia rozpoczął się 20 godzinny zaawansowany kurs.  

- 12 marca - współorganizacja Gminnego Dnia Kobiet (występ zespołu o nazwie ’Raz na jakiś 

czas, nie częściej niż raz w roku, zawsze na Dzień Kobiet” z LO im M. Sadzewiczowej z 

Łochowa, kwiaty, tort, życzenia, loteria upominków od drobnych gadżetów po karnety na 

zabiegi upiększające). 

- 17 marca - wielkanocne warsztaty decoupage. 

- 18-23 marca - kiermasz  wielkanocny rękodzieła, ozdób świątecznych, wykonanych przez 

lokalnych twórców. 

- 30 marca - mecz charytatywny dla Natalki Subdy – siatkówka: „Nike Węgrów” z „Nowym 

Dworem”. 

- od  5 kwietnia -  wystawa dr Anny Boszko pt. „Malarstwo i medycyna  to moja pasja”  

w GOK Sadowne. 



- 17 kwietnia - 6-osobowa grupa dziewcząt z koła muzycznego działającego w GOK 

Sadowne, miała okazję zaprezentować swoje umiejętności w czasie VI Przeglądu wokalnego 

„Słowikonada” w Domu Kultury „Zacisze” w Warszawie. 

- 19 maja – w GOk Sadowne odbyły się gminne eliminacje do XXXIII Konkursu 

recytatorskiego dla dzieci im. Kornela Makuszyńskiego. Finaliści gminnego konkursu 

otrzymali nagrody książkowe, które ufundował Gminny Ośrodek Kultury i Gminna 

Biblioteka Publiczna w Sadownem.  

- 9 maja występ „Kabaretu z konopi” z programem  „Przygotowani na wszystko” w hali 

sportowej w Sadownem. Wstęp na kabaret był płatny, dochód z biletów częściowo pokrył 

koszty występu a pozostała kwotę wynagrodzenia artystów pokrył GOK Sadowne. 

- 5 czerwca – piknik rodzinny w Zieleńcu (zabawy taneczno – ruchowe, ścianka 

wspinaczkowa, tyrolkę, malowanie twarzy, pokaz pierwszej pomocy, grill i słodki 

poczęstunek). Imprezę zorganizowało Sołectwo Wsi Zieleniec a GOK Sadowne pokrył część 

kosztów związanych z organizacją. 

- 12 czerwca - piknik rodzinny w Sadownem (malowanie twarzy, pokazy barmańskie i 

carvingu, grill,  lody, ciastka, bieg pod hasłem „Biegam, bo lubię”, spektakl pt. „Gdy zostanie 

tylko fotografia” w wykonaniu uczniów Gimnazjum w Sadownem, występ grup tanecznych 

ze Szkoły Podstawowej w Sadownem i Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Grabinach, 

pokaz strzelców z Jednostki Strzeleckiej 5001, występ zespołu muzycznego Sami Swoi). 

GOK współorganizował to wydarzenie z innymi jednostkami gminnymi.  

- 10 czerwca o godz. 10.00 pracownicy GOK przyłączyli się do akcji pod hasłem „Jak nie 

czytam, jak czytam” - bicia rekordu czytania w jednym miejscu o tej samej porze. 

- 16 czerwca w Gminnym Ośrodku Kultury w Sadownem odbył się wernisaż wystawy, która 

podsumowała XVI Plener Malarski Artystów Plastyków. 

- 19 czerwca w kościele parafialnym pw. św. Jana Chrzciciela w Sadownem odbył się 135. 

Wieczór Muzyczny Festiwalu „Mazowsze w Koronie”. Z okazji przypadającej w 2016 roku 

1050. rocznicy chrztu Polski w programie koncertu Chóru Filharmonii Narodowej w 

sadowieńskim kościele znalazły się wybrane sakralne utwory kompozytorów europejskich. 

  

W ramach działalności „Sadowieńskiego Klubu Seniora” zorganizowano następujące 

spotkania: 

- 12 stycznia -  „Bezpieczny senior” – wykład na temat ogólnie pojętego bezpieczeństwa 

poprowadziła Anna Maliszewska z Komendy Powiatowej Policji w Węgrowie 

- 2 lutego - spotkanie karnawałowe członków Klubu. 



-1 marca -  spotkanie z przedstawicielem Inspekcji Handlowej  na temat praw konsumenta. 

- 11 marca  SKS uczestniczył w warsztatach kulinarnych z zachowaniem zasad zdrowego 

żywienia przeprowadzonych  przez nauczycieli zawodu w Technikum Gastronomicznym ZSP 

w Sadowne. 

- 15 marca - spotkanie z autorem książki pt. „Przywilej wyboru”. Jerzym Kostowskim. 

- 5 kwietnia - warsztaty kulinarne SKS  w GOK-u oraz rozstrzygnięcie konkursu na logo 

SKS. 

- 26 kwietnia - ognisko SKS na polanie Koła Łowieckiego „Kszyk”. 

- 17 maja – uczestnicy SKS mogli obejrzeć prezentację multimedialną pt. „Z Sadowieńskiej 

Ziemi Wezwany”, opowiadającą o życiu błogosławionego ks. Edwarda Grzymały i ukazującą 

ważne miejsca, historyczne wydarzenia i krajobrazy Regionu Sadowieńskiego. 

- 28 czerwca – ostatnie spotkanie SKS przed wakacjami - ognisko na polanie Koła 

Łowieckiego „Kszyk”. 

 
W 2016 w GOK działały następujące koła zainteresowań: 

- plastyczno- artystyczne dla dzieci – 1 grupa. Skierowane jest dla dzieci młodszych w 

wieku 5-12 lat. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu. Uczestnictwo w nich jest odpłatne, 

opłata miesięczna - 20,00 zł.  

- plastyczno-techniczne dla dzieci – 2 grupy dla dzieci do lat 12. Zajęcia raz  

w tygodniu-opłata miesięczne-20,00 zł.   

- ognisko muzyczne –podzielone na 8 grup – jedna grupa- nauka gry na keyboardzie i   7 

grup nauki gry na gitarze z podziałem na stopień zaawansowania. Zajęcia odbywają się raz w 

tygodniu, są odpłatne, koszt uczestnictwa – 40 zł miesięcznie. 

- zajęcia taneczna – rytmiczne dla dzieci do 8 lat - 1 grupa. Zajęcia raz w tygodniu – 

odpłatnej 40 zł. miesięcznie. 

- zajęcia wokalne dla młodzieży. Zajęcia raz w tygodniu – odpłatne 40 zł. miesięcznie. 

- warsztaty ceramiczne dla dzieci – 2 grupy zajęcia raz w tygodniu 2 godz.- odpłatność 30 

zł. miesięcznie. 

- zajęcia ceramiczne dla dorosłych- 1 grupa zajęcia raz w tygodniu 2 godz.- odpłatność 30 

zł. miesięcznie. 

- zajęcia ceramiczne rodzinne- zajęcia raz w tygodniu 2 godz.- odpłatność; rodzic  

z dzieckiem –pakiet 45 zł. miesięcznie 

 

 



Oprócz wyżej wymienionych działań Gminny Ośrodek Kultury prowadził działalność 

o charakterze ciągłym Od poniedziałku do piątku każdy może przejść do GOK i skorzystać z 

jego usług tj. pooglądać TV, pograć w gry planszowe, gry na konsoli x-box, ping-ponga, 

cymbergaja, piłkarzyki czy skorzystać z komputera i sieci Internet. GOK udostępniał 

nieodpłatnie salę na organizację różnych spotkań, zebrań, konferencji innym jednostkom. 

O swojej działalności GOK informuje na bieżąco za pomocą plakatów, ogłoszeń, strony 

internetowej, ogłoszeń parafialnych, portali społecznościowych. W zakresie informowania 

społeczeństwa ściśle współpracujemy z nieoficjalnym portalem informacyjnym Info 

Sadowne. 

GOK współpracuje ze szkołami podstawowymi. gimnazjum, przedszkolami, Gminną 

Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, GOPS Sadowne, Klubem sportowym 

Wicher, Powiatowymi LZS, Kołem Łowieckim Kszyk, Związkiem Wędkarskim Sadowne 

Koło nr 27, Nadleśnictwem Łochów, Zespołem Szkól Ponadgimnazjalnych, Stowarzyszeniem 

kulturalnym „Działam”, z Mazowieckim Centrum Kultury, Caritas Siedlce, Scena Kotłownia 

z Ostrowi Maz.  a także z okolicznymi ośrodkami kultury (MDK Ostrów Mazowiecka, WOK 

Węgrów, MIGOK Łochów) 

Na koniec I półrocza 2016 Gminny Ośrodek Kultury w Sadownem zatrudniał 7 osób 

(w tym jedna osoba na urlopie bezpłatnym do 31.07.2016). Byli to: dyrektor jednostki w 

wymiarze ½ etatu, księgowa – ½ etatu, troje instruktorów kulturalno-oświatowych – dwoje na 

całym etacie i jeden w wymiarze 4/7 etatu (urlop bezpłatny) oraz sprzątaczka – ½ etatu. 

Ponadto Powiatowy Urząd Pracy w Węgrowie skierował 1 osobę do odbycia prac 

interwencyjnych. W pracach jednostki pomagają wolontariusze i praktykanci.  Ponadto 

zajęcia muzyczne wokalne i rytmiki prowadzone były przez wykwalifikowanych instruktorów 

zatrudnionych w ramach umów-zleceń. GOK Sadowne zatrudniał także na umowę-zlecenie  

osobę do prowadzenia serwisu fotograficznego i osobę do obsługi muzycznej zespołu 

„Sadowianki”. 

Gminny Ośrodek Kultury w Sadownem jest jednostką, która pokrywa koszty swojej 

działalności z dotacji podmiotowej, może tez osiągać przychody własne. Podstawą 

gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy. 

 

 

 

 

 



Struktura przychodów w I półroczu 2016 przedstawia się następująco: 

Stan środków obrotowych na dzień 01.01. 2016: 

niewykorzystane środki z doch. własnych (297,58zł) i z wpłat 

na SKS (1 103,14zł) z 2015                             

 

1 400,72zł 

Otrzymana dotacja podmiotowa                                                         146 998,00zł 

Doch.  własne                                                                              14 306,67zł  

Opłaty na Sadowieński Klub Seniora 3 240,00zł 

Opłaty startowe na III Bieg ku czci BŁ. E. Grzymały, który 

odbędzie się w lipcu b.r. 

1 260,00zł 

Odsetki bankowe                                                                                         46,45zł 

Razem:                            167 251,84zł 
 
 

 

Na dochody własne w kwocie  14 306,67 zł składają się: 

opłaty za zajęcia plastyczne                                                      650,00zł 

opłaty za zajęcia muzyczne   5 040,00zł 

opłaty za zajęcia wokalne i rytmiki 2 160,00zł 

opłaty xero 1 074,00zł 

darowizny, sprzedaż książek, płyt,  wpłaty za bilety na występy, 

wynagrodzenie z tytułu terminowej zapłaty podatku 

2 200,17zł 

opłaty za zajęcia ceramiczne i techniczne 3 182,50zł 

 

 

 

Wykonanie wydatków w I półroczu  2016 (sfinansowane  otrzymaną dotacją 

podmiotową) 

1 Wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń                                                       582,94zł 

2 Wynagr. osobowe pracowników                                                          75 162,88zł 

3 Składki ZUS                                                                                           13 675,40zł 

4 Składki FP                                                                                               2 069,15zł 

5 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                               7 126,73zł 

6 Zakup materiałów i wyposażenia 19 415,49zł 

7 Zakup energii 2 039,67zł 



8 Badania lekarskie pracowników                                                                  80,00zł 

9 Zakup usług pozostałych                                                                        18 715,04zł 

10 Zakup usług dost do sieci Internet, tel stacj., tel. kom.                                        718,40zł 

11 Podróże służbowe krajowe 352,48zł 

12 Różne opłaty i składki 923,28zł 

13 Odpis na ZFŚS 3 948,40zł 

14 Szkolenia pracowników 120,00zł 

15 Podatek od nieruchomości 498,00zł 

 Razem: 145 427,86zł 

                                                  

 

Wykonanie wydatków w I półroczu 2016 (sfinansowane z dochodów własnych + odsetki 

bankowe)                                                                                                       

1 Wynagrodzenia bezosobowe 9 008,27zł 

2 Zakup materiałów i wyposażenia 2 789,16zł 

3 Zakup usług pozostałych                                                                 1 537,01zł 

4 Różne opłaty i składki 120,00zł 

 Razem: 13 454,44zł 

 

 

Wykonanie wydatków w I półroczu 2016 sfinansowanych z wpłat na „Sadowieński Klub 

Seniora”, związanych  z działalnością tego klubu 

1 Zakup materiałów i wyposażenia 1 766,61zł 

3 Zakup usług pozostałych                                                                              1 000,00zł 

 Razem: 2 766,61zł 
 
 

Na pozostałe wydatki w  § zakup materiałów i wyposażenia składają się : 

-  zakup wyposażenia związanego z rozwojem GOK  

-  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 artykułów czyszczących i chemicznych, 

-  zakup artykułów budowlanych konserwacji budynku. 

 

Na  zakup usług pozostałych składają się: 

- opłaty ZAIKS, 

- opłaty za wodę, wywóz odpadów, 

- usługi elektryczne, 

- opłaty pocztowe, bankowe, za utrzymanie BIP, 

-  zakup licencji na programy, usługi informatyczne, 

- opłaty za TV, 

- organizacja pleneru malarskiego (wyżywienie artystów), 

Zobowiązania niewymagalne na 30.06.2016 – 2 474,07zł 

Zobowiązania wymagalne na  30.06.2016 – 0,00zł 

Stan środków obrotowych na rachunku bankowym (konto główne) 

 na 30.06.2016 –5 602,93zł 

w tym: 

- środki z dotacji podmiotowej – 1 570,14zł 

- środki z doch. własnych (wpłaty za zajęcia, xero itp.) – 1 196,26zł 

- wpłaty na Sadowieński klub Seniora – 1 576,53zł 

- opłaty startowe na III Bieg Bł. E. Grzymały – 1 260,00zł. 

 


