
                                                      Zarządzenie Nr  27/2019 
                                                      Wójta  Gminy  Sadowne 
                                                      z  dnia 22 marca 2019 roku 
 
 
 
w sprawie: opracowania i przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie 
Obrachunkowej sprawozdania z  wykonania planów finansowych  
samorządowych instytucji kultury  za 2018 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 2018 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  2019 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 27/2019                                                                                                     

z dnia 22 marca 2019r. 
 

INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ BIBLIOTEKI       

 PUBLICZNEJ W SADOWNEM ZA ROK 2018  

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. 

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

systemie zmianowym pracowników. 

 
CZYTELNICY I DZIAŁALNOSĆ PODSTAWOWA  

W 2018 r. zarejestrowano 1549 użytkowników w tym 1233 czytelników ( 725 czytelników 

dorosłych i 508 dzieci. Łączne wypożyczenia na zewnątrz – 45393 vol., udostępnień na miejscu 

książek (w tym korzystanie z Internetu, udzielanie informacji, czytanie prasy itp.).–2877 

Księgozbiór wzbogacił się o 1265 vol. -822 vol zakupiono ze środków organizatora – wartość 

16.197,29 zł.,  380 vol zakupiono z dotacji MKiDN - wartość 9.000  zł., oraz  63 vol. dary. 

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 24 tysięcy zbiorów. Ponadto biblioteka posiad stronę internetową 

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

informacje dotyczące działalności.  

DZIAŁALNOŚĆ 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 biblioteka pomagała w realizacji feryjnego projektu „Dziecięca radość”. Biblioteka 

wykupiła przedłużenie dostęp do sześciu  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. Nowością jest dostęp do platformy Lerni. 

Dla starszych przeprowadzone są indywidualne kursy 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. 

 GBP współorganizowała 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, występ koła 

http://www.bibliotekimazowsza.pl/
http://www.gbpsadowne.pl/


teatralnego GOK. Odbyło się spotkanie z pisarką, autorką książkowych biografii znanych Polaków - p. 

Mariolą Pryzwan. Opowiedziała ona o wybitnych postaciach środowiska artystycznego, m.in. o Annie 

Jantar i Zbigniewie Cybulskim, którzy stali się bohaterami jej książek. Odbyły się także eliminacje 

gminne 41-tego Konkursu Recytatorskiego „Warszawska Syrenka” . 27 marca  - wielkanocne 

warsztaty decoupage,”. W maju biblioteka zorganizowała warsztaty decoupage dla dzieci szkolnych – 

celem warsztatów było wykonanie własnoręcznie prezentów na dzień Matki i Ojca. W czerwcu – 

Festyn rodzinny w Sadownem pod hasłem „Rodzinnie, zdrowo i sportowo” (malowanie twarzy, pokazy 

tresury psów, bieg pod hasłem „Biegam, bo lubię”, zawody sportowe – rodzinne  spektakle pt. „Nie 

czyń drugiemu co tobie nie miłe” i „Zniknięcie bajek” w wykonaniu uczestników koła teatralnego GOK 

w Sadownem. W GBP w Sadownem zorganizowano spotkanie autorskie z podróżnikiem i pisarzem p. 

Romanem Pankiewiczem. Autor zaprezentował książkę „Polski żywioł. W czerwcu GBP zorganizowała 

„Noc w Bibliotece”- hasło tegorocznej akcji to „RzeczpospoCzyta” – w wyjątkowym roku 100 lat 

niepodległości Polski czytamy polską literaturę, oglądamy ilustracje polskich twórców, twórczo 

zajmujemy się rodzimą sztuką, przyrodą, poznajemy polską historię sprzed stulecia i tę bliższą, a 

także wyobrażamy sobie Polskę za 100 lat Pod koniec czerwca podsumowano konkurs na 

Najlepszego czytelnika 2017/2018. W ramach ogólnopolskiej akcji Odjazdowy bibliotekarz 

zorganizowano „Niepodległościowy rajd rowerowy” . Uczestnicy pokonali dystans 100 km na 100 lecie 

odzyskania przez Polskę niepodległości. Podczas Dożynek diecezjalnych w Sadownem we wrześniu 

2018 r. GBP przygotowała w ramach akcji „Narodowe czytanie” publiczne czytanie „Przedwiośnia”. W 

listopadzie GBP włączyła się w uroczyste obchody 100 -lecia odzyskania niepodległości.  W grudniu 

GBP zorganizowała spotkanie autorskie z Panem Grzegorzem Gołębiowskim autorem „Dziedzictwa” 

książki , której fabułą osadzona jest na terenie gminy Sadowne. 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 

około 200 osób, głównie dzieci i młodzieży.  

STRUKTURA ZATRUDNIENIA  

W 2018  Gminna Biblioteka Publiczna w Sadownem  do 31.08.2018 r. zatrudniała 7 osób. Trzy 

osoby w pełnym wymiarze czasu pracy oraz cztery w niepełnym (2- 1/2 etatu, 1-0,25 i 1- 0,15 etatu), 

łącznie 3,75 etatu działalności podstawowej, 0,5 pracownik gospodarczy i 0,15 księgowa. Od 

01.092018 r. zmniejszyło się zatrudnię o 0,5 etatu i wynosi 3,25 działalność podstawowa, 0,5 

pracownik gospodarczy i 0,15 księgowa. Biblioteka współpracuje z biblioteka powiatową. Pracownicy 

uczestniczą w szkoleniach oraz innych spotkaniach organizowanych przez bibliotekę powiatowa oraz 

wojewódzką. Ponadto dwóch pracowników uczestniczyło w warsztatach teatralnych w Bibliotece w 

Kadzidle.  

Gminna Biblioteka Publiczna  w  roku 2018 miała następujące przychody: 
 
Przekazana dotacja z JST– 265 000,00 zł 
Dotacja z MKiDN na zakup nowości wydaw. – 9.000 zł. 
 
Rozliczenie dotacji z JST - wydatki 

1 Wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń                                                        542,38zł 

2 Wynagr. osobowe pracowników                                                          182 217,47zł 



3 Składki ZUS                                                                                           25 029,65zł 

4 Składki FP                                                                                                8 559,14zł 

5 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                550,00zł 

6 Zakup materiałów i wyposażenia 12 393,54zł 

7 Zakup energii 4 543,98zł 

8 Badania lekarskie pracowników                                                                   90,00zł 

9 Zakup usług pozostałych                                                                        4 148,38zł 

10 Zakup usług dost do sieci Internet, tel stacj., tel. kom.                                                            1 920,57zł 

11 Podróże służbowe krajowe 213,80zł 

12 Różne opłaty i składki 814,62zł 

13 Odpis na ZFŚS 6 600,18zł 

14 Szkolenia pracowników 0,00zł 

15 Podatek od nieruchomości 1 179,00zł 

16 Zakup książek 16 197,29zł 

 Razem: 265 000,00zł 

 
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2018 –0,00zł. 
Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2018 – 11 804,02 zł, w tym: 
- 10 340,32zł – składki ZUS i podatek od wynagrodzeń 
- 1 463,70zł, - konserwacja platformy schodowej  
Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2018 – 0,00zł  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                                                                                                  Załącznik Nr 2 
do Zarządzenia                
Wójta Gminy Sadowne  
Nr  27 /2019                                                                                                     
z dnia 22 marca 2019r. 
 

INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI MUZEUM ZIEMI SADOWIEŃSKIEJ 

 ZA 2018 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 2018 szacunkowo muzeum odwiedziło około 950 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.  

Wystawy 

Nadal można oglądać mniejsze wystawy (stałe ekspozycje) zorganizowane z własnych eksponatów tj.; 

„Historia włókiennictwa i obróbki lnu”, „Historia kamienia łupanego”, oglądać można także ekspozycje 

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

instrumentów świata.  

Lekcje muzealne 

Muzeum w 2018 zorganizowało 21 lekcji muzealnych. Odbiorcami lekcji byli przede wszystkim 

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

funkcjonowanie muzeum. Tematy lekcji: „Wiosna na polu, łące i lesie”,„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.   

Struktura zatrudnienia 

Na dzień 31.12.2018. Muzeum Ziemi Sadowieńskiej zatrudniało 3 osoby w wymiarze 0, 5 etatu 

przewodnik, 0,25 etatu dyrektor i 0,10  etatu księgowa. 

1. Przekazana dotacja – 82 717,95zł 

Wydatki: 

1 Wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń                                                        119,59zł 



2 Wynagr. osobowe pracowników                                                          52 962,94zł 

3 Składki ZUS                                                                                           7 982,77zł 

4 Składki FP                                                                                                1 088,39zł 

5 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                0,00zł 

6 Zakup materiałów i wyposażenia 6 990,48zł 

7 Zakup energii 257,44zł 

8 Badania lekarskie pracowników                                                                   50,00zł 

9 Zakup usług pozostałych                                                                        11 176,33zł 

10 Zakup usług dost do sieci Internet, tel stacj., tel. kom.                                                            369,19zł 

11 Podróże służbowe krajowe 0,00zł 

12 Różne opłaty i składki 0,00zł 

13 Odpis na ZFŚS 1 007,82zł 

14 Szkolenia pracowników 0,00zł 

15 Podatek od nieruchomości 713,00zł 

 Razem: 82 717,95zł 

 
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2018 – 0,00 zł, w tym: 

            Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2018 – 2 483,42zł (składki ZUS i      
             podatek od wynagrodzeń) 

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2018 – 0,00 zł  
 

Na zakup materiałów, wyposażenia, energii i usług pozostałych składają się następujące wydatki : 

zakup oleju opałowego, zakup materiałów biurowych, opłata za czynsz dzierżawny, opłaty za telefon. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                       



 
                                                                                                        Załącznik Nr 3 
                                                                                                                   do Zarządzenia  
                                                                                                                   Wójta Gminy Sadowne  

Nr  27/2019                                                                                                                  
z dnia 22 marca 2019r. 
 

INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W 

SADOWNEM ZA ROKU 2018 

 

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. 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., która cieszy się ogromnym powodzeniem. Z zajęć korzystają dzieci, młodzież oraz 

dorośli z tereny naszej gminy oraz z gmin ościennych.   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 (zajęcia plastyczno-

techniczne, zajęcia sportowe, wyjazd na lodowisko, bal karnawałowy) , Gminny Dzień Kobiet, 

eliminacje gminne do Konkursu Recytatorskiego; „Warszawska Syrenka”, Wielkanocne Warsztaty 

Decoupage, Kiermasz Wielkanocny Rękodzieła, Wycieczki rowerowe (majówka, śladami historii do 

Treblinki), Marsze Nordic Walking, (noworoczny, karnawałowy, wiosenny, niepodległościowy, 

mikołajkowy), Charytatywny 24 godzinny Maraton Siatkarski, warsztaty makijażu, Forum kobiet, piknik 

rodzinny. W trakcie trwania XVIII Pleneru malarskiego odbyły się warsztaty malarskie oraz wystawa 

poplenerowa. Podczas wakacji zorganizowano wiele atrakcji dla dzieci. W miesiącach wakacyjnych 

zorganizowano kilka eventów plenerowych; festyn wakacyjny, Retro Moto Show, bieg i marsz ku czci 

bł. E. Grzymały, dożynki gminne, bieg i marsz Nadbużańska 6, Współorganizowaliśmy grę terenową 



dla przejeżdżających aut Zlotu Zabytkowych pojazdów z Wołomina, mikołajki, strojenie choinki na 

skwerku, konkurs bożonarodzeniowy. GOK był współorganizatorem projektu GKRPA „Zdrowa rodzina 

– szczęśliwa gmina alternatywne formy spędzania wolnego czasu przez mieszkańców gminy 

Sadowne”. Współpracował z Fundacją Akomodacja oraz sołectwem Krupińskie przy realizacji dwóch 

projektów „Etno design” oraz „Królowa kiszonek – kapusta. 

Oprócz wyżej wymienionych działań Gminny Ośrodek Kultury prowadził działalność o 

charakterze ciągłym. Od poniedziałku do piątku każdy może przyjść 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. W tym roku wzbogaciliśmy ofertę o stół bilardowy.  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, Sołectwami z terenu 

Gminy Sadowne, Nadleśnictwem Łochów, Zespołem Szkół. Ponadgimnazjalnych w Sadownem, 

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

Kotłownia  a także z okolicznymi ośrodkami kultury (MDK Ostrów Mazowiecka, WOK Węgrów, MIGOK 

Łochów), Fundacją Akomodacja. 

Na koniec 2018 roku Gminny Ośrodek Kultury w Sadownem zatrudniał 5 osób. Byli to: 

dyrektor jednostki w wymiarze ½ etatu, księgowa –1/4 etatu, dwóch instruktorów kulturalno-

oświatowych (po 1 etacie) oraz sprzątaczka – ½ etatu. Ponadto Powiatowy Urząd Pracy w Węgrowie 

skierował 2 osoby do odbycia prac interwencyjnych. W pracach jednostki pomagają wolontariusze i 

praktykanci.  Ponadto zajęcia muzyczne, teatralne oraz z języka angielskiego 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 też osiągać przychody własne. Podstawą gospodarki 

finansowej jest roczny plan finansowy. 

Struktura przychodów w roku 2018 przedstawia się następująco: 

Stan środków obrotowych na dzień 01.01. 2018: niewykorzystane 

środki z doch. własnych (2 135,01zł) i z nagrody dla zespołu 

„Sadowianki” (10 000,00zł) z 2017                             

 

12 135,01zł 

Otrzymana dotacja podmiotowa                                                          410 000,00zł 

Doch.  własne                                                                              47 901,82zł   

Opłaty startowe na III Bieg ku czci BŁ. E. Grzymały 3 020,00zł 

Darowizny na Dożynki Powiatowo-Diecezjalne 13 800,00zł 



Opłaty startowe na Bieg „Nadbużańska Szóstka” 1 680,00zł 

Razem:                            488 536,83zł 

Na dochody własne w kwocie  47 901,82 zł składają się: 

opłaty za zajęcia plastyczne                                                      1 615,00zł 

opłaty za zajęcia muzyczne   7 690,00zł 

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

tytułu terminowej zapłaty podatku 

 

10 403,00zł 

opłaty za zajęcia ceramiczne i techniczne 5 720,00zł 

Opłaty za zajęcia informatyczne 1 600,00zł 

opłaty za zajęcia teatralne 1 485,00zł 

opłaty za zajęcia z jęz. angielskiego 19 188,00zł 

Opłaty za zajęcia korekcyjne 90,00zł 

kapitalizacja odsetek 110,82zł 

           Wykonanie wydatków w roku 2018 (sfinansowane  otrzymaną dotacją podmiotową) 

1 Wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń                                                        403,25zł 

2 Wynagr. osobowe pracowników                                                          193 172,83zł 

3 Składki ZUS                                                                                           39 148,20zł 

4 Składki FP                                                                                                4 133,77zł 

5 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                26 665,69zł 

6 Zakup materiałów i wyposażenia 61 766,74zł 

7 Zakup energii 3 225,82zł 

8 Badania lekarskie pracowników                                                                   90,00zł 

9 Zakup usług pozostałych                                                                        68 965,97zł 

10 Zakup usług dost do sieci Internet, tel stacj., tel. kom.                                                            2 684,69zł 

11 Podróże służbowe krajowe 147,54zł 

12 Różne opłaty i składki 1 285,58zł 

13 Odpis na ZFŚS 6 125,92zł 

14 Szkolenia pracowników 90,00zł 

15 Nagroda w konkursie „Smaki Sadownego” 1 100,00zł 

16 Podatek od nieruchomości 994,00zł 

 Razem: 410 000,00zł 

             Wykonanie wydatków w roku 2018 (sfinansowane z dochodów własnych) 

1 Wynagrodzenia bezosobowe 31 403,86zł 

2 Składki ZUS                                                                                           397,32zł 

3 Składki FP                                                                                                53,90zł 

4 Zakup materiałów i wyposażenia 13 226,45zł 

5 Zakup usług pozostałych                                                                 252,26zł 

6 Podatek od nieruchomości 90,00zł 

 Razem: 45 423,79zł 



 

           Wykonanie wydatków w roku 2018 sfinansowanych z opłat startowych na Bieg ku czci       

Bł. Edwarda Grzymały 

1 Zakup materiałów i wyposażenia 2 611,65zł 

2 Zakup usług pozostałych                                                                               408,35zł 

 Razem: 3 020,00zł 

           Wykonanie wydatków w roku 2018 sfinansowanych z opłat startowych na Bieg 

„Nadbużańska Szóstka” 

1 Zakup materiałów i wyposażenia 1 598,82zł 

2 Zakup usług pozostałych                                                                               81,18zł 

 Razem: 1 680,00zł 

           Wykonanie wydatków w roku 2018 sfinansowanych z nagrody dla zespołu „Sadowianki” 

1 Zakup materiałów i wyposażenia 1 548,66zł 

2 Zakup usług pozostałych                                                                               600,00zł 

 Razem: 2 148,66zł 

           Wykonanie wydatków w roku 2018 sfinansowanych z darowizn na Dożynki Powiatowo-

Diecezjalne 

1 Zakup usług pozostałych                                                                               13 800,00zł 

 Razem: 13 800,00zł 

Na 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 

wydarzeń artystycznych i kulturalnych. 

Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2018 - 14 497,01zł 

Zobowiązania wymagalne na  31.12.2018 – 0,00zł 

Stan środków obrotowych na rachunku bankowym (konto główne) 

 na 31.12.2018 – 12 464,38 zł 

w tym: 

- środki z dotacji podmiotowej –0,00zł 

- środki z doch. własnych (wpłaty za zajęcia, xero itp.) – 4 613,04zł 

- nagroda dla zespołu „Sadowianki” – 7 851,34zł 

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

- opłaty startowe na Bieg ”Nadbużańska Szóstka” – 0,00zł  

- darowizny na Dożynki Powiatowo-Diecezjalne - 0,00 zł. 


