
                                                      Zarządzenie Nr  258/2018 
                                                      Wójta  Gminy  Sadowne  
                                                      z  dnia 23 marca 2018 roku 
 
 
 
w sprawie: opracowania i przedstawienia Radzie Gmin y i Regionalnej Izbie 
Obrachunkowej sprawozdania z  wykonania planów fina nsowych  
samorz ądowych instytucji kultury  za 2017 rok 
  
 
Na podstawie art. 265 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( 
Dz.U. z 2017  poz. 2077 )  Wójt Gminy  Sadowne zarządza co następuje:   
                                                         
                                                           §   1 
 
Przedkłada się sprawozdania roczne z wykonania  planów finansowych 
samorządowych instytucji kultury za 2017 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  2018 roku . 
                                            
                                                            §  3 
 
Wykonanie  zarządzenia powierza się  Wójtowi  Gminy . 
 
                                                            §  4 
 
 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania . 
        
 
                                                                                 
                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                            Załącznik Nr 1 
do Zarządzenia                

Wójta Gminy Sadowne  
 Nr 258/2018                                                                                                    

z dnia 23 marca 2018r. 
 

INFORMACJA Z DZIAŁALNO ŚCI GMINNEJ BIBLIOTEKI  PUBLICZNEJ W 

SADOWNEM ZA ROK 2017  
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. Od stycznia 2017 

r. GBP w Sadownem pracuje od poniedziałku do piątku od 8.00 do 18.00- 10 godz./dziennie. Został 

wprowadzony system zmianowy pracowników. 

CZYTELNICY I DZIAŁALNOS Ć PODSTAWOWA  

W 2017 r. zarejestrowano 1534 użytkowników w tym 1215 czytelników ( 733 czytelników 

dorosłych i 482 dzieci. Łączne wypożyczenia na zewnątrz – 38288 vol., udostępnień na miejscu 

książek (w tym korzystanie z Internetu, udzielanie informacji, czytanie prasy itp.).–2850. Księgozbiór 

wzbogacił się o 1202 vol. -757 vol zakupiono ze środków organizatora – wartość 16.332,25 zł.,  345 

vol zakupiono z dotacji MKiDN - wartość 8.500 zł. . 100 vol. dary o wartości 1.014,90 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. Do katalogu wprowadzone 

jest ponad 21 tysięcy zbiorów. Ponadto biblioteka posiad stronę internetową www.gbpsadowne.pl oraz 

fanpage na portalu społecznościowym Facebook gdzie umieszcza istotne informacje dotyczące 

działalności.  

DZIAŁALNO ŚĆ DODATKOWA 

  W pierwszym kwartale 2017 r.  GBP w Sadowne przygotowała prelekcję na temat „Wpływ 

czytania na rozwój dzieci i młodzieży”. Prelekcja została przedstawiona rodzicom na zebraniach w 

szkołach na terenie gminy Sadowne. Z prezentacji skorzystało około 250 osób.    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 13-24 lutego  biblioteka pomagała w realizacji feryjnego projektu „Smak życia”. 

Biblioteka przez cały rok oferowała 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 aplikacji 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. 



GBP w Sadowne przystąpiła do projektu Academica- polski system wirtualnego wypożyczania książek 

i czasopism. Oferujemy  dostęp do cyfrowych zasobów publikacji naukowych Biblioteki Narodowej.  

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. W marcu – 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. Odbyło się spotkanie z pisarką, autorką książkowych 

biografii znanych Polaków - p. Mariolą Pryzwan. Odbyły się eliminacje szkolne 40-tego Konkursu 

Recytatorskiego „Warszawska Syrenka” .W kwietniu  - wielkanocne warsztaty decoupage. W czerwcu 

Biblioteka na prośbę szkoły podstawowej z Mrozowej Woli przeprowadziła spotkanie z uczniami na 

temat „ Zawód bibliotekarz”. W czerwcu – Festyn rodzinny w Sadownem pod hasłem „ W zdrowym 

ciele trzeźwy umysł” (malowanie twarzy, pokazy tresury psów, grill,  lody, ciastka, bieg pod hasłem 

„Biegam, bo lubię”, zawody sportowe – rodzinne  spektakl pt. „Dwa światy” w wykonaniu uczestników 

koła teatralnego GOK w Sadownem. Wszyscy pracownicy GBP byli zaangażowani w organizację 

imprezy. W czerwcu w ramach Ogólnopolskiej akcji pod nazwą „Odjazdowy Bibliotekarz, z 

Sadownego odbył się rajd rowerowy. W rajdzie uczestniczyło 30 osób w wieku od 6 do 90 lat.  

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

gminy. Na koniec rajdu odbyło się piknik w Fili bibliotecznej w Zarzetce. Podczas pikniku powstała 

rymowana relacja z rajdu.  

We wrześniu GBP zorganizowała : Narodowe Czytanie. Wesele St. Wyspiańskiego. Następnym 

etapem akcji było czytanie tego utworu  w Gimnazjum w Sadownem.  

W listopadzie odbyło się spotkanie z autorką antologii cytatów p. Jolanta Szwalbe.  

W GBP w Sadownem i filiach odbyło się kilka  spotkań zapoznawczych z biblioteką; jej 

historią, zbiorami, zasadami korzystania z czytelni i wypożyczalni. Biblioteka w przeprowadziła kilka 

lekcji bibliotecznych. Łącznie z zajęć skorzystało 160 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 2017  Gminna Biblioteka Publiczna w Sadownem zatrudniała 5 osób. Trzy osoby w pełnym 

wymiarze czasu pracy oraz trzy w niepełnym (2- 1/2 etatu, 1-1/4 etatu), 3,75 etatu działalności 

podstawowej i 0,5 pracownik gospodarczy. 

Biblioteka współpracuje z biblioteka powiatową. Pracownicy uczestniczą w szkoleniach oraz 

innych spotkaniach organizowanych przez bibliotekę powiatowa. 

Bud żet GBP w 2017 roku 

Dotacja budżetowa                                                                                           238.130,90 zł. 

Dotacja z BN                                                                                                            8.500,00 zł.                                                                



Wyszczególnienie ważniejszych grup wydatków w  2017    
 
Wynagr. osobowe pracowników składki ZUS, FP                                        189 713,49 zł.                                                                                             
Zakup materiałów i wyposażenia energii i usług pozostałych                      26 675,53 zł  
Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych                                                   24 832,15 zł. 
Podróże służbowe krajowe                                                                                    173,06 zł. 
Odpisy na ZFŚS                                                                                              5.236,67 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  
Dotacja przekazana w 2017 roku została wydatkowana w 100 %. 

Stan środków obrotowych na rachunku bankowym – 0,00 zł. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                  Załącznik Nr 2 
do Zarządzenia                
Wójta Gminy Sadowne  
Nr  258 /2018                                                                                               
z dnia 23 marca 2018r. 

INFORMACJA Z DZIAŁALNO ŚCI MUZEUM ZIEMI SADOWIEŃSKIEJ  ZA 2017 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, 

konkursów recytatorskich, plenerów, wystaw, spotkań autorskich itp. W  

roku 2017 szacunkowo muzeum odwiedziło ponad 900 osób (odwiedziny w grupach zorganizowanych 

jak i indywidualne).  W grupach zwiedzających przeważała młodzież i dzieci z terenu naszej gminy i 

sąsiednich. Młodzież i dzieci zwiedzali w grupach zorganizowanych.  

W ramach programu Erazmus-plus realizowanym przez ZSP w Sadownem muzeum odwiedziła grupa 

około 50 osobowa młodzieży i nauczycieli w różnych krajów – Włoch Francji, Anglii, Turcji, Węgry, 

Dania.  

Wystawy 

W 2017 roku w muzeum można było oglądać wystawę Pani Uli Sobotka z Ostrowi Maz. 

„Abstrakcjonizm”.  

Nadal można oglądać mniejsze wystawy (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 2017 zorganizowało kilkanaście lekcji muzealnych. Odbiorcami lekcji byli przede 

wszystkim dzieci i młodzież. Lekcje muzealne tematycznie związane były z historią regionu oraz z 

funkcjonowanie muzeum. 

Tematy lekcji:,  „Dawne narzędzia rolnicze”, „Lampa naftowa- oświetlenie”, „ Ginące zawody”, 

„Powstanie styczniowe”, „Instrumenty muzyczne świata” , „ Strój – elementy stroju ludowego” , „ 

Historia regionu”, 

„Wytwarzanie tkanin oraz ich farbowanie”, „ Rybołówstwo i łowiectwo”, „Eksponaty muzealne-, czym 

są i jakie jest ich znaczenie?”,   „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 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 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 31.12.2017. Muzeum Ziemi Sadowieńskiej zatrudniało 2 osoby w wymiarze 0, 5 etatu i ¼ 

etatu. 

 Struktura przychodów w  2017 przedstawia si ę nast ępująco: 

Otrzymana dotacja podmiotowa                                                                             71.727,64 zł.,   

Ważniejsze grupy wydatków w 2017 r. 

1. Wynagr. osobowe pracowników, ZUS, FP                                                      49.195,88 zł. 

2. Zakup materiałów, wyposażenia. energii i usług pozostałych                         20.929,51 zł. 

3. Podatek od nieruchomości                                                                                   713,00 zł. 

4. Odpis na ZFŚS                                                                                                     889,25 zł. 

Na zakup materiałów, wyposażenia, energii i usług pozostałych składają się następujące wydatki: 
zakup oleju opałowego, zakup materiały biurowe, opłata za czynsz dzierżawny, składka z 
uczestnictwo w sieci eko-turystycznej Między Bugiem a Narwią, opłaty za telefon. Dotacja na 
prowadzenie działalności na koniec roku 2017 została wydatkowana w 100 % . Stan środków 
obrotowych na rachunku bankowym – 0,00 zł.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                         
 



                                                                                                        Załącznik Nr 3 
                                                                                                                   do Zarządzenia  
                                                                                                                   Wójta Gminy Sadowne  

Nr  258/2018                                                                                          
z dnia 23 marca 2018r. 

INFORMACJA Z DZIAŁALNO ŚCI GMINNEGO O ŚRODKA KULTURY  W SADOWNEM 

W ROKU 2017 

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 to: prezentacja umiejętności dzieci uczęszczających do kół zainteresowań w GOK, 

zajęcia w ramach Ferii Zimowych, występ Zespołu Śpiewaczego „Sadowianki” w programie 

tematycznym „Zapusty”, Gminny Dzień Kobiet, eliminacje do Konkursu Recytatorskiego; „Warszawska 

Syrenka”, Wielkanocne Warsztaty Decoupage, Kiermasz Wielkanocny Rękodzieła, spotkanie ze 

specjalistką  Poradni Dietetyczno – Żywieniowej „Dbam o zdrowie” Instytutu Nauk o Zdrowiu UPH w 

Siedlcach i możliwość sprawdzenia składu masy swojego ciała, występ kabaretu „Bumelant” oraz 

Festyn Rodzinny, któremu przyświecało hasło: „W zdrowym ciele trzeźwy umysł”. 

W wakacje GOK organizował ( lub był współorganizatorem) IV Bieg ku czci bł. E. Grzymały, 

Festyn wakacyjny, Dożynki Gminno-Parafialne na których zostały ogłoszone wyniki konkursu na 

„Najpiękniejszy ogród gminy Sadowne” i „Najpiękniejszy wieniec dożynkowy”,  Retro Moto Show, III- 

Nadbużańska Szóstka- bieg, Turniej piłki plażowej. W okresie wakacji odbywały się zajęcia 

rekreacyjno-ruchowe i plastyczno-techniczne w grupach zorganizowanych. W wrześniu 2017 odbył się 



XVII plener malarski zakończony wernisażem, koncert Olega Dowgala na Fletni Pana. Ważniejsze 

wydarzenia w październiku i listopadzie 2017 r. – koncert zespołu bandurzystek z Ukrainy „Słoneczna 

Struna”, udział w organizacji uroczystości odsłonięcia pomnika ku czci Tadeusza Kościuszki i 

Bohaterów 1939 r. GOK współorganizował I marsz Nordic Walking upamiętniający Święto Odzyskania 

Niepodległości. 

W roku 2017 Zespół Śpiewaczy Sadowianki otrzymał nagrodę Marszałka Województwa 

Mazowieckiego. Uroczyste wręczenie odbyło się w teatrze w Płocku. 

W 2017 w GOK działały następujące koła zainteresowań: 

- plastyczno- artystyczne dla dzieci  

- plastyczno-techniczne dla dzieci  

- ognisko muzyczne. 

- zajęcia taneczna – rytmiczne  

- zajęcia wokalne  

- warsztaty ceramiczne dla dzieci, dla dorosłych oraz zajęcia ceramiczne rodzinne 

- zajęcia gimnastyczne 

- zajęcia korekcyjne 

- zajęcia z języka angielskiego 

-zajęcia teatralne. 

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 św. Huberta, 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). 

GOK Sadowne sprawował opiekę nad Sadowieńskim Klubem Seniora. Decyzją zarządu Klubu 

został on jednak przekształcony w Stowarzyszenie i od dnia 13.04.2017 prowadzi on odrębną 

gospodarkę finansową. W tym dniu GOK przelał na konto Stowarzyszenia niewydatkowane środki z 

wpłat członków Klubu w kwocie 1 030,00zł. 

Na koniec roku 2017 Gminny Ośrodek Kultury w Sadownem zatrudniał 5 osób Byli to: dyrektor 

jednostki w wymiarze ½ etatu, księgowa – ½ etatu, dwoje instruktorów kulturalno-oświatowych po 

całym etacie oraz sprzątaczka – ½ etatu. Ponadto Powiatowy Urząd Pracy w Węgrowie skierował 2 

osoby do odbycia prac interwencyjnych i jedną na odbycie stażu. W pracach jednostki pomagają 



wolontariusze i praktykanci.  Ponadto zajęcia w ramach kół zainteresowań 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.  

Struktura przychodów w 2017 roku przedstawia si ę nast ępująco:  

Stan środków obrotowych na dzień 01.01. 2017: niewykorzystane 

środki z doch. własnych (2 643,70zł) i z wpłat na SKS (2 572,00zł) z 

2016                             

 

5 215,70zł 

Otrzymana dotacja podmiotowa                                                          324 000,00zł 

Doch.  własne                                                                              54 213,50zł  

Opłaty na Sadowieński Klub Seniora 1 710,00zł 

Opłaty startowe na IV Bieg ku czci BŁ. E. Grzymały,  2 460,00zł 

Opłaty startowe na Bieg „Nadbużańska 6” 720,00zł 

Darowizny na dożynki gminno-parafialne 4 800,00zł 

Nagroda dla zespołu „Sadowianki” 10 000,00zł 

Odsetki bankowe                                                                                         60,78zł 

Razem:                            403 179,98zł 
 
Na dochody własne w kwocie  54 213,50 zł składaj ą się: 

opłaty za zajęcia plastyczne                                                      1 580,00zł 

opłaty za zajęcia muzyczne   8 580,00zł 

opłaty za zajęcia wokalne i rytmiki 980,00zł 

opłaty xero 200,00zł 

darowizny, sprzedaż książek, płyt,  wpłaty za bilety na występy,itp. 13 302,00zł 

opłaty za zajęcia ceramiczne i techniczne 8 080,00zł 

opłaty za zajęcia korekcyjne 750,00zł 

opłaty za zajęcia informatyczne 3 373,50zł 

opłaty za zajęcia gimnastyczne, taneczne i cyrkowe 1 110,00zł 

opłaty za zajęcia teatralne 1 800,00zl 

opłaty za zajęcia z języka angielskiego 14 458,00zł 

 

 

 

 

 

 

 



Wykonanie wydatków w 2017 roku (sfinansowane  otrzy maną dotacj ą podmiotow ą) 

1 Wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń                                                       1 277,71zł 

2 Wynagr. osobowe pracowników                                                          174 932,78zł 

3 Składki ZUS                                                                                               33 547,93zł 

4 Składki FP                                                                                                3 573,71zł 

5 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                               7 738,55zł 

6 Zakup materiałów i wyposażenia 34 345,77zł 

7 Zakup energii 2 707,20zł 

8 Badania lekarskie pracowników                                                                   160,00zł 

9 Zakup usług pozostałych                                                                        55 154,16zł 

10 Zakup usług dost do sieci Internet, tel stacj., tel. kom.                                                           2 007,80zł 

11 Podróże służbowe krajowe 377,72zł 

12 Różne opłaty i składki 1 238,55zł 

13 Odpis na ZFŚS 6 027,12zł 

14 Szkolenia pracowników 0,00zł 

15 Podatek od nieruchomości 911,00zł 

 Razem:  324 000,00zł 

                                                 

Wykon anie wydatków w 2017 roku (sfinansowane z dochodów własnych + odsetki bankowe)                                                                                                      

1 Wynagrodzenia osobowe 6 444,69zł 

2 Składki ZUS                                                                                           252,84zł 

3 Składki FP                                                                                                297,49zł 

4 Wynagrodzenia bezosobowe 26 367,43zł 

5 Zakup materiałów i wyposażenia 11 981,61zł 

6 Zakup energii  158,83zł 

7 Zakup usług dost do sieci Internet, tel stacj., tel. kom.                                                           153,01zł 

8 Zakup usług pozostałych                                                                 8 968,23zł 

9 Różne opłaty i składki 75,84zł 

10 Podatek od nieruchomości 83,00zł 

 Razem: 54 782,97zł 

Wykonanie wydatków w 2017 roku sfinansowanych z wpł at na „Sadowie ński Klub Seniora”, 

związanych  z działalno ścią tego klubu 

1 Zakup materiałów i wyposażenia 1 232,40zł 

2 Zakup usług pozostałych                                                                               2 019,60zł 

3 Przekazanie niewykorzystanych środków SKS na konto nowopowstałego 

Stowarzyszenia Zwykłego SKS 

 

1 030,00zł 

 Razem: 4 282,00zł 
 
Wykonanie wydatków w 2017 roku sfinansowanych z opł at startowych na Bieg Bł. E. Grzymały  

1 Zakup materiałów i wyposażenia 2 423,00zł 



2 Zakup usług pozostałych                                                                               37,00zł 

 Razem: 2 460,00zł 

Wykonanie wydatków w 2017 roku sfinansowanych z opł at startowych  

na Bieg Nadbu żańska 6  

1 Zakup materiałów i wyposażenia 111,87zł 

2 Zakup usług pozostałych                                                                               608,13zł 

 Razem: 720,00zł 

Wykonanie wydatków w 2017 roku sfinansowanych darow izn na do żynki Gminno-Parafialne 

1 Zakup materiałów i wyposażenia 2 445,94zł 

2 Zakup usług pozostałych                                                                               2 354,06zł 

 Razem: 4 800,00zł 

 

Zobowi ązania niewymagalne na 31.12.2017 – 13 087,78zł (w tym: składki ZUS i 

zobowiązania z tytułu dostaw i usług) 

Zobowi ązania wymagalne na  31.12.2017 – 0,00zł 

Stan środków obrotowych na rachunku bankowym (konto główn e) 

 na 31.12.2017 – 12 135,01zł 

w tym: 

- środki z dotacji podmiotowej – 0,00 zł 

- środki z doch. własnych (wpłaty za zajęcia, xero itp.) – 2 135,01 zł 

- wpłaty na Sadowieński klub Seniora – 0,00zł 

- opłaty startowe na Bieg Bł. E. Grzymały – 0,00zł 

- opłaty startowe na Bieg Nadbużańska 6 – 0,00zł 

- nagroda dla zespołu „Sadowianki” – 10 000,00zł. 

 


