
Zarządzenie Nr 150/2020                   
Wójta Gminy Sadowne 

                                             z  dnia 14 sierpnia 2020 roku 

 
 

w sprawie: opracowania i przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie 
Obrachunkowej informacji z wykonania planów finansowych samorządowych 
instytucji kultury za I półrocze 2020 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 2020 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 
2020 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 150 /2020 
z dnia 14 sierpnia 2020r. 

 

INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ BIBLIOTEKI 

PUBLICZNEJ W SADOWNEM ZA I PÓŁROCZE 2020 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 2020 r. zarejestrowano 857 użytkowników w tym 782 czytelników 444 

czytelników dorosłych i 338 dzieci. Łączne wypożyczenia na zewnątrz – 14786 vol., 

udostępnień na miejscu książek (w tym korzystanie z Internetu, udzielanie informacji, 

czytanie prasy itp.).–2149 

W pierwszym półroczu 2020 r. księgozbiór wzbogacił się o 857 vol. - 583 zakup, 274 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 99% zbiorów. Ponadto 

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

społecznościowym Facebook gdzie umieszcza istotne informacje dotyczące działalności.  

DZIAŁALNOŚĆ DODATKOWA 

Wydarzenie, dla których organizatorem lub współorganizatorem była GBP w Sadownem.  

1. Spotkanie z Grzegorzem Gołębiowskim autorem książki „Dług krwi” ( 28.01.2020). 

2. Dzień europejski w Sadownem zorganizowany w ramach projektu „ My obywatele 

Unii Europejskiej” przez Olgierda Łukaszewicza prezesa Fundacji im. W.B. 

Jastrzębowskiego. W programie prezentacja książki „ Azymut Wspólna Europa. 

Jastrzębowski”, debata i dialog społeczny. 4.02.2020 r. 

3. Ferie zimowe zorganizowane w ramach projektu „Profilaktyka poprzez sport” 

Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Sadowne (różnego rodzaju zajęcia 

plastyczne sportowe, bal karnawałowy, lodowisko). 10.02-21.02.2020 r. 

4. Gminny Dzień Kobiet z wieloma atrakcjami. 7.03.2020 r.  

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


W związku z pandemią korona wirusa GBP w Sadownem została zamknięta dla 

czytelników od 12 marca 2020 r. Pracownicy w pierwszych tygodniach odbierali zaległy 

urlop. Po Świętach Wielkanocnych wrócili do pracy. Część pracowników szyła maseczki 

dla mieszkańców gminy a pozostali zajęli się porządkowaniem księgozbioru ( 

katalogowanie, porządkowanie półek, selekcja). W nowej rzeczywistości GBP w 

Sadownem zorganizowała po raz pierwszy spotkanie autorskie online. Proponujemy cykl 

spotkań z P. Romanem Pankiewiczem. W ofercie dla dzieci „ 5 ważnych zawodów „- 

książeczki dwujęzyczne, „ 5 zawodów kultury i oświaty” oraz dla młodzieży i dorosłych „ 

Islandia”. 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.  Użytkownik z aplikacji może korzystać 

w dowolnym miejscu i o dowolnej porze. Z początkiem maja GBP w Sadownem została 

otwarta dla czytelników z pewnym ograniczeniami i zachowaniem reżimu sanitarnego. 

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

korzystania z czytelni i wypożyczalni. Biblioteka w I półroczu 2020 przeprowadziła kilka 

lekcji bibliotecznych. Łącznie z zajęć skorzystało 160 osób – dzieci i młodzieży z terenu 

naszej gminny a także spoza jej granic.  

STRUKTURA ZATRUDNIENIA  

W I półroczu 2020 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Sadownem zatrudniała 5 osób. 

Trzy osoby w pełnym wymiarze czasu pracy ( 1osoba przebywa na urlopie macierzyńskim) 

oraz dwie w niepełnym (1- 1/2 etatu, 1-1/4 etatu), 3,25 etatu działalności podstawowej i 

0,5 pracownik gospodarczy. Dodatkowo PUP skierował 1 osobę z prac interwencyjnych. 

Biblioteka współpracuje z biblioteka powiatową. Pracownicy uczestniczą w szkoleniach 

oraz innych spotkaniach organizowanych przez bibliotekę powiatowa. 

Gminna Biblioteka Publiczna za I półrocze 2020 
Przekazana dotacja – 132 165,00zł 
Wydatki: 

1 Wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń       320,58zł 

2 Wynagr. osobowe pracowników                                                          85 099,29zł 

3 Składki ZUS                                                                                                 6 040,16zł 

4 Składki FP                                                                                                 958,00zł 

5 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                0,00zł 

6 Zakup materiałów i wyposażenia 10 535,25zł 

7 Zakup energii 2 207,01zł 

8 Badania lekarskie pracowników                                                                   0,00zł 

9 Zakup usług pozostałych                                                                        2 724,61zł 



10 Zakup usług dost do sieci Internet, tel stacj., tel. kom.                                                            749,12zł 

11 Podróże służbowe krajowe 55,80zł 

12 Różne opłaty i składki              0,00zł 

13 Odpis na ZFŚS 5 406,42zł 

14 Szkolenia pracowników 0,00zł 

15 Podatek od nieruchomości 650,00zł 

16 Zakup książek 11 165,01zł 

 Razem: 125 911,25zł 

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2020 – 6 260,85zł, w tym: 
-  6 253,75zł – środki z dotacji 
- 7,10zł - odsetki na rachunku bankowym naliczone na dzień 30.06.2019 odprowadzone 
na konto Urzędu Gminy w lipcu 2020. 
Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2020 – 780,60zł w tym: 
-    40,60zł – zakup usług pozostałych 
-  740,00zł podatek od wynagrodzeń 
Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2020 – 0,00zł  
 

 

 

 

-  



Załącznik Nr 2 
do Zarządzenia 
Wójta Gminy Sadowne 
Nr 150 /2020 
z dnia 14 sierpnia 2020r. 

 
Informacja z działalności Muzeum Ziemi Sadowieńskiej za I półrocze 2020 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 kwartale roku 2020 muzeum odwiedziło  270 osób (odwiedziny w 

grupach zorganizowanych jak i indywidualne).  W grupach zwiedzających przeważała 

młodzież i dzieci z terenu naszej gminy i sąsiednich.  

W pierwszym kwartale  2020 r.  Muzeum zorganizowało kilka lekcji muzealnych. 

Odbiorcami lekcji byli przede wszystkim dzieci i młodzież. Lekcje muzealne tematycznie 

związane były z historią regionu oraz z funkcjonowanie muzeum np.  „Dawne narzędzia 

rolnicze” „Ginące zawody”, „Instrumenty muzyczne świata”, „Strój – elementy stroju 

ludowego”, „Eksponaty muzealne- czym są i jakie jest ich znaczenie?”. 

W II kwartale 2020 r. w  z powodu  pandemii muzeum został zamknięte dla zwiedzających. 

Pracownicy natomiast po wykorzystaniu zaległego urlopy rozpoczęli prace porządkowe. 

Przeprowadzono generalne sprzątanie, przearanżowane zostało wejście do muzeum. 

Dokonana aktualizacji części opisów muzealnych. Na stronie info.sadowne został 

uruchomiony wirtualny spacer po muzeum i zabytkach Sadownego. 

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 30.06.2020. Muzeum Ziemi Sadowieńskiej zatrudniało 3 osoby w wymiarze 0, 5 

etatu i 0.25 etatu, 0,10 etatu. Muzeum Ziemi Sadowieńskiej  za I półrocze 2020 

Przekazana dotacja – 44 500,00zł 
Wydatki: 

1 Wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń                                                        92,25zł 



2 Wynagr. osobowe pracowników                                                          29 623,65zł 

3 Składki ZUS                                                                                           2702,74zł 

4 Składki FP                                                                                                602,54zł 

5 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                0,00zł 

6 Zakup materiałów i wyposażenia 3 803,65zł 

7 Zakup energii 2 402,19zł 

8 Badania lekarskie pracowników                                                                   0,00zł 

9 Zakup usług pozostałych                                                                        3 690,00zł 

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

11 Podróże służbowe krajowe 0,00zł 

12 Różne opłaty i składki 3,00zł 

13 Odpis na ZFŚS 988,30zł 

14 Szkolenia pracowników 0,00zł 

15 Podatek od nieruchomości 392,00zł 

 Razem: 44 484,82zł 

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2020 – 16,32zł, w tym: 
-15,18zł – środki z dotacji 
- 1,14zł - odsetki na rachunku bankowym naliczone na dzień 30.06.2019 odprowadzone 
na konto Urzędu Gminy w lipcu 2020. 
Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2020 –159,00  (zaliczka na podatek od 
płac) 
Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2020 – 0,00zł 

 
 



Załącznik Nr 3 
do Zarządzenia 
Wójta Gminy Sadowne 
Nr 150 /2020 
z dnia 14 sierpnia 2020r. 

INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W 

SADOWNEM ZA I PÓŁROCZE 2020 

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  sale w tzw. piwnicy. 

Ponadto GOK zaadaptował pomieszczenie gospodarcze w piwnicy na pracownię 

ceramiczną.  

W związku z ograniczeniami wprowadzonymi z powodu Covid-19 GOK w Sadownem 

pracował zgodnie z planem do 12 marca. W tym okresie odbyło się kilka wydarzeń  

organizowanych lub współorganizowane przez GOK w Sadownem. 

1. Noworoczny Marsz Nordic Walking  - 12.01.2020 r. 

2. Kazimierz Stefanowicz – magister farmacji – prezentacja multimedialna  

21.01.2020 r. oraz otwarcie wystawy pt. „ Przez Zambrów, Dachau, Gusen do … 

Sadownego”.  



3. Koncert kolęd i pastorałek Koła Muzycznego GOK oraz rozstrzygnięcie konkursu 

na Szopkę Bożonarodzeniową- 23.01.2020 r. 

4. Premiera dwóch przedstawień „Bajkowy kogel –mogel” i „Kopciuszek na sportowo” 

w wykonaniu Grupy Teatralnej Baj – 24.01.2020 r. 

5. Spotkanie z P.Beatą Lubkiewicz – prawnuczką Leona Lubkiewicza ( spotkanie w 

ramach projektu Zawołani po imieniu – organizator Instytut Pileckiego)-

27.01.2020r. 

6. Spotkanie z Grzegorzem Gołębiowskim autorem książki „Dług krwi” – 28.01.2020 

r. 

7. Mazowieckie dobre praktyki pszczelarskie – szkolenie zorganizowane w GOK 

przez Samorząd Województwa Mazowieckiego i Lokalną Grupę Działania „ 

Bądźmy Razem.- 30.01.2020 r. 

8. Przedstawienie „Bajkowy kogel –mogel” i „Kopciuszek na sportowo” w wykonaniu 

Grupy Teatralnej Baj- 31.01.2020 r. 

9. Dzień europejski w Sadownem zorganizowany w ramach projektu „ My obywatele 

Unii Europejskiej” przez Olgierda Łukaszewicza prezesa Fundacji im. W.B. 

Jastrzębowskiego. W programie prezentacja książki „ Azymut Wspólna Europa. 

Jastrzębowski”, debata i dialog społeczny- 4.02.2020 r. 

10. Turniej warcabowy sołectw w świetlicy w Krupińskiem – 9.02.2020 r. 

11. Walentynkowy turniej gier planszowych oraz pokaz pierwszej pomocy w Orzełku 

14.02.2020 r.  

12.  Ferie zimowe zorganizowane w ramach projektu „Profilaktyka poprzez sport” 

Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Sadowne (różnego rodzaju zajęcia  

plastyczne sportowe, bal karnawałowy, lodowisko). 10.02-21.02.2020 r. 

13. Gminny Dzień Kobiet z wieloma atrakcjami. 7.03.2020 r.  

Od 12.03 do 13.04.2020 r. GOK w Sadownem był nieczynny. Pracownicy odbierali 

zaległy urlop. Od 14.04 rozpoczęto generalne sprzątanie i malowanie pomieszczeń GOK 

oraz cześć pomieszczeń bibliotecznych i klatkę schodową. 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 

2020 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 2020 przedstawia się następująco: 

Stan środków obrotowych na dzień 01.01. 2020: 

niewykorzystane środki z doch. własnych (479,82zł)                           

 

479,82zł 

Otrzymana dotacja podmiotowa                                                          220 500,00zł 

Doch.  własne                                                                              7 400,82zł   

Opłaty startowe na Bieg ku czci BŁ. E. Grzymały 2 520,00zł 

Razem:                            230 900,64zł 
 

Na dochody własne w kwocie  7 400,82zł składają się: 

opłaty za zajęcia plastyczne                                                      160,00zł 

opłaty za zajęcia muzyczne   1 190,00zł 

darowizny, sprzedaż książek, płyt,  wpłaty za bilety na występy, 1 960,00zł 

opłaty za zajęcia ceramiczne i techniczne 630,00zł 

Opłaty za zajęcia informatyczne 0,00zł 

opłaty za zajęcia teatralne 620,00zł 

opłaty za zajęcia z jęz. angielskiego 2 824,00zł 

kapitalizacja odsetek 16,82zł 

Wykonanie wydatków w I półroczu 2020 (sfinansowane  otrzymaną dotacją 

podmiotową) 

1 Wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń                                                        271,98zł 

2 Wynagr. osobowe pracowników                                                          145 559,32zł 

3 Składki ZUS                                                                                           18 669,08zł 



4 Składki FP                                                                                                2 916,47zł 

5 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                8 554,93zł 

6 Zakup materiałów i wyposażenia 19 024,19zł 

7 Zakup energii 1 914,03zł 

8 Badania lekarskie pracowników                                                                   0,00zł 

9 Zakup usług pozostałych                                                                        9 143,19zł 

10 Zakup usług dost do sieci Internet, tel stacj., tel. kom.                                                            1 166,81zł 

11 Podróże służbowe krajowe 0,00zł 

12 Różne opłaty i składki 548,00zł 

13 Odpis na ZFŚS 5 720,46zł 

14 Szkolenia pracowników 0,00zł 

15 Podatek od nieruchomości 53,00zł 

 Razem: 213 541,46zł 

                                                  

Wykonanie wydatków w I półroczu 2020 (sfinansowane z dochodów własnych)                                                                                                      

1 Wynagrodzenia bezosobowe 4 567,98zł 

2 Wynagrodzenia osobowe                                                                                       

2 300,00zł 

3 Zakup materiałów i wyposażenia 915,84zł 

4 Zakup usług pozostałych                                                                 10,00zł 

 Razem: 7 793,82zł 
 

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

Bieg ku czci Bł. Edwarda Grzymały 

1 Zakup materiałów i wyposażenia 1 636,70zł 

2 Zakup usług pozostałych                                                                 384,60zl 

 Razem: 2 021,30zł 

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 30.06.2020 – 9 487,96zł 

w tym: 

- z tytułu zakupu materiałów, dostaw i usług – 78,12zł 

- podatek dochodowy od wynagrodzeń – 678,00zł 

- składki ZUS od wynagrodzeń – 8 731,84zł 

Zobowiązania wymagalne na  30.06.2020 – 0,00zł 

Stan środków obrotowych na rachunku bankowym (konto główne) 

 na 30.06.2020 – 7 544,06zł 

w tym: 

- środki z dotacji podmiotowej – 6 958,54zł 

- środki z doch. własnych (wpłaty za zajęcia, xero itp.) – 86,82zł 

- opłaty startowe na Bieg Bł. E. Grzymały – 498,70zł. 

 
 
 
 


