
Zarządzenie Nr 70 /2019 
Wójta  Gminy  Sadowne 

z  dnia 23 sierpnia 2019 roku 
 
 
w sprawie: opracowania i przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie 
Obrachunkowej informacji z  wykonania planów finansowych  samorządowych 
instytucji kultury za I półrocze 2019 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 2019 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 2019 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   70 /2019                                                                                                     
z dnia 23 sierpnia 2019r. 
 

INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ BIBLIOTEKI       

 PUBLICZNEJ W SADOWNEM ZA I PÓŁROCZE 2019 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. 

Od stycznia 2018 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 DZIAŁALNOSĆ PODSTAWOWA  

W I półroczu 2019 r. zarejestrowano 1217 użytkowników w tym 1022 czytelników 

625 czytelników dorosłych i 397 dzieci.  

Łączne wypożyczenia na zewnątrz – 21093 vol., udostępnień na miejscu książek (w tym 

korzystanie z Internetu, udzielanie informacji, czytanie prasy itp.).–1293 

W pierwszym półroczu 2019 r.  księgozbiór  wzbogacił się o 459 vol. - zakupionych ze 

środków organizatora za kwotę  10698,78 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 90% zbiorów . Ponadto 

biblioteka posiad stronę internetową www.gbpsadowne.pl oraz fanpage na portalu 

społecznościowym Facebook gdzie umieszcza istotne informacje dotyczące działalności.  

DZIAŁALNOŚĆ DODATKOWA 

W styczniu 2019 r. GBP w Sadownem obchodziło 70 rocznicę rozpoczęcia swojej 

działaności. W związku z tym został przygotowany i wydany kalendarz jubileuszowy. Dla 

czytelników przygotowany został tort „urodzinowy”. W ramach świętowania jubileuszu 

zorganizowane zostało spotkanie autorskie z Agnieszką Lingas –Łoniewską znaną pisarką 

powieści obyczajowych.  

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


18.02.2019 zorganizowano interaktywne spotkanie autorskie z Romanem Pankiewiczem  „5 

ważnych zawodów”.  

  Poza podstawową działalnością biblioteka organizuje i prowadzi różnego rodzaju zajęcia. 

Odbywają się cykliczne zajęcia polegające na głośnym czytaniu książek a następnie 

wykonywanie ilustracji z wyobraźni do czytanego tekstu.  

W czasie ferii od 28.01 do 8.02  biblioteka pomagała w realizacji feryjnego projektu „Sport i 

zabawa lekarstwem na nudę”.  

Biblioteka nadal oferuje bezpłatny dostęp do interaktywnych kursów. 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. 

Nowością jest dostęp do platformy Lerni. 

Pracownik biblioteki prowadził warsztaty dequpage organizowane wielokrotnie dla dzieci i 

dorosłych w GOK-u. 09 marca – 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 teatralnego GOK oraz  kwiaty, życzenia, 

loteria upominków od drobnych gadżetów po karnety na zabiegi upiększające).Na koniec 

słodki poczęstunek.  20 marca  odbyły się eliminacje gminne 42-tego Konkursu 

Recytatorskiego „Warszawska Syrenka” 17 maja odbyły się Gminne Eliminacje XXXVI 

Konkursu Recytatorskiego im. Kornela Makuszyńskiego  2 czerwca – Festyn rodzinny w 

Sadownem pod hasłem „Pokój i radość tam zagości gdzie rodzina jest w trzeźwości” 

(malowanie twarzy, pokazy tresury psów, grill,  lody, ciastka, bieg pod hasłem „Biegam, bo 

lubię”, zawody sportowe – rodzinne,  spektakl pt. „Ach te czarownice” w wykonaniu 

uczestników koła teatralnego GOK w Sadownem. 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 2019 przeprowadziła kilka 

lekcji bibliotecznych. Łącznie z zajęć skorzystało 235 osób – dzieci i młodzieży z terenu 

naszej gminny a także spoza jej granic.  

Wszyscy pracownicy biblioteki pomagają w organizacji różnych imprez organizowanych 

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

STRUKTURA ZATRUDNIENIA  



W I półroczu 2019  Gminna Biblioteka Publiczna w Sadownem zatrudniała 5 osób. 

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

etatu), 3,25 etatu działalności podstawowej i 0,5 pracownik gospodarczy.  

Biblioteka współpracuje z biblioteka powiatową. Pracownicy uczestniczą w 

szkoleniach oraz innych spotkaniach organizowanych przez bibliotekę powiatowa. 

Gminna Biblioteka Publiczna  za I półrocze 2019 

Przekazana dotacja – 157 996,00zł 

Wydatki: 

1 Wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń                                                        393,88zł 

2 Wynagr. osobowe pracowników                                                          102 401,96zł 

3 Składki ZUS                                                                                               18 569,49zł 

4 Składki FP                                                                                                 1 556,63zł 

5 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                1 760,00zł 

6 Zakup materiałów i wyposażenia 7 863,82zł 

7 Zakup energii 3 466,09zł 

8 Badania lekarskie pracowników                                                                   100,00zł 

9 Zakup usług pozostałych                                                                        4 838,14zł 

10 Zakup usług dost do sieci Internet, tel stacj., tel. kom.                                                            879,30zł 

11 Podróże służbowe krajowe 60,18zł 

12 Różne opłaty i składki 0,0zł 

13 Odpis na ZFŚS 3 903,05zł 

14 Szkolenia pracowników 0,00zł 

15 Podatek od nieruchomości 588,00zł 

16 Zakup książek 10 698,78zł 

 Razem: 157 079,32 

 

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2019 – 925,71zł, w tym: 

-  916,68zł – środki z dotacji 

- 9,03zł - odsetki na rachunku bankowym naliczone na dzień 30.06.2019 odprowadzone na 

konto Urzędu Gminy w lipcu 2019. 

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2019 –  14 796,90zł w tym: 

- 1 651,68zł – zakup materiałów i wyposażenia 

- 3 561,58zł – zakup usług pozostałych 

- 9 583,64– składki ZUS i podatek od wynagrodzeń 

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2019 – 0,00zł  

 

 
 



                                                                                                                 Załącznik Nr 2 
do Zarządzenia                
Wójta Gminy Sadowne  
Nr 70 /2019                                                                                                     
z dnia 23 sierpnia 2019r. 

 

Informacja z działalności Muzeum Ziemi Sadowieńskiej  za I półrocze  2019 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  I 

półroczu roku 2019 muzeum odwiedziło  833 osoby (odwiedziny w grupach 

zorganizowanych jak i indywidualne).  W grupach zwiedzających przeważała młodzież i 

dzieci z terenu naszej gminy i sąsiednich.  

Lekcje muzealne 

Muzeum w I półroczu 2019 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” „Zima na wsi” „Lampa naftowa- oświetlenie” 

„ Ginące zawody” „Instrumenty muzyczne świata” „ Strój – elementy stroju ludowego” 

„ Historia regionu”  „ Dymarki – wytop żelaza” „Wytwarzanie tkanin oraz ich farbowanie” 

 „Eksponaty muzealne-, czym są i jakie jest ich znaczenie?”,   „Bednarstwo 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? ” „Mieszkańcy naszych pól i lasów” Muzeum pomagało przy 

organizowaniu Pikniku rodzinnego w Sadownem 02 czerwca 2019 r.  

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 info.sadowne.   

 



Struktura zatrudnienia 

Na dzień 30.06.2019. Muzeum Ziemi Sadowieńskiej zatrudniało 3 osoby w wymiarze 0, 5 

etatu i 0.25 etatu, 0,10 etatu. 

Muzeum Ziemi Sadowieńskiej  za I półrocze 2019 

Przekazana dotacja – 44 496,00zł 

Wydatki: 

1 Wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń                                                        124,47zł 

2 Wynagr. osobowe pracowników                                                          27 602,18zł 

3 Składki ZUS                                                                                           4 302,51zł 

4 Składki FP                                                                                                1 265,20zł 

5 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                0,00zł 

6 Zakup materiałów i wyposażenia 3 897,58zł 

7 Zakup energii 0,00zł 

8 Badania lekarskie pracowników                                                                   50,00zł 

9 Zakup usług pozostałych                                                                        5 572,72zł 

10 Zakup usług dost do sieci Internet, tel stacj., tel. kom.                                                            184,50zł 

11 Podróże służbowe krajowe 0,00zł 

12 Różne opłaty i składki 0,00zł 

13 Odpis na ZFŚS 783,71zł 

14 Szkolenia pracowników 0,00zł 

15 Podatek od nieruchomości 354,00zł 

 Razem: 44 136,87zł 

 

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2019 – 362,33zł, w tym: 

-359,13zł – środki z dotacji 

- 3,20zł odsetki na rachunku bankowym naliczone na dzień 30.06.2019 odprowadzone na 

konto Urzędu Gminy w lipcu 2019. 

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2019 – 2 689,26zł (składki ZUS i zaliczka na 

podatek) 

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2019 – 0,00zł 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                                                                   Załącznik Nr 3 

do Zarządzenia                
Wójta Gminy Sadowne  
Nr 70 /2019                                                                                                     
z dnia 23 sierpnia 2019r. 

INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W 

SADOWNEM ZA I PÓŁROCZE 2019 

 

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 gospodarcze w piwnicy na pracownię ceramiczną.  

Ważniejsze wydarzenia zrealizowane lub współorganizowane przez GOK w okresie 

sprawozdawczym to; Noworoczny Marsz Nordic Walking, ferie zimowe „Sport i zabawa 

lekarstwem na nudę” (różne zajęcia, bale karnawałowe, lodowisko), Karnawałowy Marsz 

Nordic Walking, Dzień Babci i Dziadka oraz Zapusty w Ociętem. Prezentacje artystyczne 



dzieci i młodzieży uczestniczących w zajęciach muzycznych- koncert kolęd, zimowy Marsz 

Nordic Walking, eliminacje gminne do konkursu wokalnego „Wygraj szansę”, Turniej piłki 

nożnej U-9 o puchar dyrektora GOK, Gminny Dzień Kobiet z wieloma atrakcjami, warsztaty 

serowarskie, Wielkanocne warsztaty decupage, Kiermasz Wielkanocny, Konkursy 

recytatorskie (Warszawska Syrenka, oraz im. Kornela Makuszyńskiego), Charytatywny 

turniej siatkówki „12 godzin walki dla Natalki”, Wycieczka rowerowa do Poręby, Obchody 

związane ze Świętem strażaka i rocznicą uchwalenia Konstytucji, Majówka na rowerze, 

Piknik rodzinny pt. „Pokój i radość tam zagości gdzie rodzina jest w trzeźwości”, Inscenizacja 

„Wiejskie wesele” Ocięte- Krupińskie, Ognisko dla dzieci i młodzieży rozpoczynające 

wakacje. 

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. Od 

ferii wGOK jest możliwość zagrania w bilard. 

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 im. 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) 

Na koniec I półrocza 2019 roku  Gminny Ośrodek Kultury w Sadownem zatrudniał 7 

osób, byli to: dyrektor jednostki w wymiarze ½ etatu, księgowa –1/4 etatu, dwóch 

instruktorów kulturalno-oświatowych (po 1 etacie), 1- animator kultury – 1 etat, 1-informatyk 

-1etat oraz sprzątaczka – ½ etatu. Ponadto Powiatowy Urząd Pracy w Węgrowie skierował 1 

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 tez osiągać przychody własne. Podstawą 

gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy. 

Struktura przychodów w I półroczu 2019 przedstawia się następująco: 

Stan środków obrotowych na dzień 01.01. 2019: 

niewykorzystane środki z doch. własnych (4 613,04) i z 

nagrody dla zespołu „Sadowianki” ( 7 851,34zł) z 2018                             

 

12 464,38zł 

Otrzymana dotacja podmiotowa                                                          201 996,00zł 

Doch.  własne                                                                              29 294,80zł   

Opłaty startowe na Bieg ku czci BŁ. E. Grzymały 1 840,00zł 

Razem:                            245 595,18zł 
 

Na dochody własne w kwocie  29 294,80zł składają się: 

opłaty za zajęcia plastyczne                                                      4 085,00zł 

opłaty za zajęcia muzyczne   5 840,00zł 

darowizny, sprzedaż książek, płyt,  wpłaty za bilety na występy, 700,00zł 

opłaty za zajęcia ceramiczne i techniczne 2 597,50zł 

Opłaty za zajęcia informatyczne 0,00zł 

opłaty za zajęcia teatralne 1 310,00zł 

opłaty za zajęcia z jęz. angielskiego 14 712,00zł 

kapitalizacja odsetek 50,30zł 

Wykonanie wydatków w I półroczu 2019 (sfinansowane  otrzymaną dotacją 

podmiotową) 

1 Wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń                                                        3 599,36zł 

2 Wynagr. osobowe pracowników                                                          122 723,13zł 

3 Składki ZUS                                                                                           22 524,27zł 

4 Składki FP                                                                                                2 385,52zł 

5 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                5 472,46zł 

6 Zakup materiałów i wyposażenia 19 468,90zł 

7 Zakup energii 2 532,58zł 

8 Badania lekarskie pracowników                                                                   100,00zł 

9 Zakup usług pozostałych                                                                        12 008,05zł 



10 Zakup usług dost do sieci Internet, tel stacj., tel. kom.                                                            1 380,54zł 

11 Podróże służbowe krajowe 87,28zł 

12 Różne opłaty i składki 570,00zł 

13 Odpis na ZFŚS 5 531,88zł 

14 Szkolenia pracowników 0,00zł 

15 Podatek od nieruchomości 498,00zł 

 Razem: 198 881,97zł 

                                                  

Wykonanie wydatków w I półroczu 2019 (sfinansowane z dochodów własnych)                                                                                                       

1 Wynagrodzenia bezosobowe 22 184,77zł 

2 Składki ZUS                                                                                           1763,69zł 

3 Składki FP                                                                                                251,37zł 

4 Zakup materiałów i wyposażenia 2 856,27zł 

5 Zakup usług pozostałych                                                                 667,28zł 

 Razem: 27 723,38zł 
 

Wykonanie wydatków w I półroczu roku 2019 sfinansowanych z opłat startowych na 

Bieg ku czci Bł. Edwarda Grzymały 

1 Zakup materiałów i wyposażenia 990,07zł 

 Razem: 990,07zł 

Wykonanie wydatków w I półroczu 2019 sfinansowanych z nagrody dla zespołu 

„Sadowianki” – 0,00zł 

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, 

Zobowiązania niewymagalne na 30.06.2019 – 19 656,11zł 

w tym: 

- z tytułu zakupu materiałów, dostaw i usług – 3 022,85zł 

- podatek dochodowy od wynagrodzeń – 2 848,00zł 

- składki ZUS od wynagrodzeń – 13 785,26zł 

Zobowiązania wymagalne na  30.06.2019 – 0,00zł 

Stan środków obrotowych na rachunku bankowym (konto główne) 

 na 30.06.2019 – 17 999,76zł 

w tym: 

- środki z dotacji podmiotowej – 3 114,03zł 

- środki z doch. własnych (wpłaty za zajęcia, xero itp.) – 6 184,46zł 

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

- opłaty startowe na Bieg Bł. E. Grzymały – 849,93zł. 

 


