
Zarządzenie Nr 213/2021                   
Wójta Gminy Sadowne 

                                             z  dnia 16 sierpnia 2021 roku 

 
 

w sprawie: opracowania i przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie 
Obrachunkowej informacji z wykonania planów finansowych samorządowych 
instytucji kultury za I półrocze 2021 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 2021 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 
2021 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 213 /2021 
z dnia 16 sierpnia 2021r. 

 

INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ BIBLIOTEKI 

PUBLICZNEJ W SADOWNEM ZA I PÓŁROCZE 2021 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 w systemie zmianowy 

pracowników. W strukturze GBP w Sadownem są trzy filie: w Morzyczynie Włościańskim 

czynna 5 godz./tygodniowo, Kołodziążu i Zarzetce.- czynne po 10 godz. w tygodniu.  

 
CZYTELNICY I DZIAŁALNOSĆ PODSTAWOWA  

W I półroczu 2021 r. zarejestrowano 890 użytkowników w tym 665 czytelników 400 

czytelników dorosłych i 265 dzieci.  

Łączne wypożyczenia na zewnątrz – 3983 vol., udostępnień na miejscu książek (w tym 

korzystanie z Internetu, udzielanie informacji, czytanie prasy itp.).–745 

W pierwszym półroczu 2021 r. księgozbiór wzbogacił się o 658 vol. – zakupy za kwotę 

10.462,83 zł. Przez okres niemal całego półrocza Gminna Biblioteka Publiczna w 

Sadownem procowała w reżimie sanitarny z ograniczonym dostępem do księgozbioru. W 

okresie 18.05 do 11.06.2021 r. w bibliotece zostało przeprowadzone skontrum ( 

szczegółowa kontrola księgozbioru) w tym okresie biblioteka była niedostępna dla 

czytelników. GBP w Sadownem pracuje w systemie „Mateusz”. Do katalogu 

komputerowego wprowadzono 100 % księgozbioru. Na bieżąco są wprowadzane nowości 

wydawnicze. Od początku roku została uruchomiona wypożyczalnia w programie 

Mateusz.  Katalog biblioteki dostępny jest online za pośrednictwem MSIB na stronie 

www.bibliotekimazowsza.pl. Ponadto biblioteka posiad stronę internetową 

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

umieszcza istotne informacje dotyczące działalności.  

DZIAŁALNOŚĆ DODATKOWA 

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

W styczniu 2021 r. odbyło się podsumowanie Konkursu „Najładniejsza Bożonarodzeniowa 

Dekoracja Posesji Gminy Sadowne 2020”  

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


 27 maja 2021 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Sadownem zorganizowała spotkanie z 

pisarzem Romanem Pankiewiczem, autorem serii dwujęzycznych książeczek dla dzieci „5 

zawodów kultury i oświaty” oraz ”5 ważnych zawodów”. Spotkanie odbyło się dla 2 grup w 

przedszkolu w Grabinach. Biblioteka zorganizowała Dzień Kobiet z książką. Można było 

wylosować ciekawe nagrody. Biblioteka przedłużyła o kolejny rok 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. W 

bibliotece odbyło się kilka lekcji bibliotecznych oraz spotkań zapoznawczych z biblioteką; 

jej historią, zbiorami, zasadami korzystania z czytelni i wypożyczalni. Łącznie z zajęć 

skorzystało 75 osób – dzieci i młodzieży z terenu naszej gminny a także spoza jej granic.  

STRUKTURA ZATRUDNIENIA  

W I półroczu 2021 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Sadownem zatrudniała 6 osób. 

Trzy osoby w pełnym wymiarze czasu pracy oraz trzy w niepełnym -3,25 etatu działalności 

podstawowej i 0,5 pracownik gospodarczy oraz 0,15 księgowa.  

Biblioteka współpracuje z sąsiednimi bibliotekami gminnymi oraz powiatową. 

Pracownicy uczestniczą w szkoleniach oraz innych spotkaniach organizowanych przez 

bibliotekę powiatowa. 

Gminna Biblioteka Publiczna za I półrocze 2021 
Przekazana dotacja – 165 998,00zł 
Wydatki: 

1 Wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń                                                        462,07zł 

2 Wynagr. osobowe pracowników                                                          117 886,63zł 

3 Składki ZUS                                                                                               18 903,68zł 

4 Składki FP                                                                                                 1 359,19zł 

5 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                0,00zł 

6 Zakup materiałów i wyposażenia 7 927,21zł 

7 Zakup energii 2 531,23zł 

8 Badania lekarskie pracowników                                                                   60,00zł 

9 Zakup usług pozostałych                                                                        2 774,90zł 

10 Zakup usług dost do sieci Internet, tel stacj., tel. kom.                                                            743,75zł 

11 Podróże służbowe krajowe 0,00zł 

12 Różne opłaty i składki          267,00zł 

13 Odpis na ZFŚS 4 825,19zł 

14 Szkolenia pracowników 0,00zł 



15 Podatek od nieruchomości 672,00zł 

16 Zakup książek 6 977,88zł 

 Razem: 165 390,73zł 

 
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2021 – 608,02zł, w tym: 
-  607,27zł  – środki z dotacji 
- 0,75zł - odsetki na rachunku bankowym naliczone na dzień 30.06.2021 odprowadzone 
na konto Urzędu Gminy w lipcu 2021. 
Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2021 – 7 236,28 zł w tym: 
-    110,70zł – zakup usług pozostałych 
-   7 125,58zł podatek od wynagrodzeń 
Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2021 – 0,00zł  
 

 

 

 

-  



Załącznik Nr 2 
do Zarządzenia 
Wójta Gminy Sadowne 
Nr 213 /2021 
z dnia 16 sierpnia 2021r. 

 
Informacja z działalności Muzeum Ziemi Sadowieńskiej za I półrocze 2021 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 oraz w indywidualnie 

ustalanych terminach dla zorganizowanych grup zwiedzających.  Dostępne jest także w 

czasie różnych wydarzeń organizowanych na terenie Sadownego np. podczas konkursów 

recytatorskich, plenerów, wystaw, spotkań autorskich itp. W I kwartale roku 2021 muzeum 

było zamknięte dla zwiedzających. Wraz z łagodzeniem obostrzeń w kulturze, muzeum 

otworzone zostało dla zwiedzających od 4 maja 2021 r. Muzeum w pierwszym półroczu 

łącznie odwiedziło 360 osoby – 267 dzieci i 93 dorosłych (odwiedziny w grupach 

zorganizowanych jak i indywidualne). W okresie sprawozdawczym Muzeum 

zorganizowało kilka lekcji muzealnych. Odbiorcami lekcji byli przede wszystkim dzieci i 

młodzież. Lekcje muzealne tematycznie dotyczyły historii regionu oraz eksponatów 

gromadzonych w naszym muzeum. Przykłady lekcji muzealnych: „Dawne narzędzia 

rolnicze” „Ginące zawody”, „Zegary – pradziad czas”, „Strój – elementy stroju ludowego”, 

„Eksponaty muzealne- czym są i jakie jest ich znaczenie?”. W czasie, gdy muzeum było 

zamknięte dla zwiedzających przewodnik muzealny przeprowadzał wywiady ze świadkami 

historii na naszym terenie. 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 oraz na profilu fb Sadowne –historie nieznane   

Struktura zatrudnienia 

Na dzień 30.06.2021. Muzeum Ziemi Sadowieńskiej zatrudniało 3 osoby w wymiarze 0, 5 

etatu, 0.25 etatu i 0,10 etatu. 

Muzeum Ziemi Sadowieńskiej za I półrocze 2021 
Przekazana dotacja – 51 000,00zł 
Wydatki: 

1 Wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń                                                        64,32zł 

2 Wynagr. osobowe pracowników                                                          31 361,52zł 



3 Składki ZUS                                                                                           4 998,68zł 

4 Składki FP                                                                                                683,04zł 

5 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                0,00zł 

6 Zakup materiałów i wyposażenia 4 315,30zł 

7 Zakup energii 1 829,46zł 

8 Badania lekarskie pracowników                                                                   0,00zł 

9 Zakup usług pozostałych                                                                        5 535,00zł 

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 988,29zł 

14 Szkolenia pracowników 0,00zł 

15 Podatek od nieruchomości 408,00zł 

 Razem: 50 371,11zł 

 
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2021 – 629,11zł, w tym: 
-628,89zł – środki z dotacji 
- 0,22zł - odsetki na rachunku bankowym naliczone na dzień 30.06.2021 odprowadzone 
na konto Urzędu Gminy w lipcu 2021. 
Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2021 –2 146,66,  (składki ZUS i zaliczka na 
podatek 
 od płac) 
Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2021 – 0,00zł 

 
 
 



Załącznik Nr 3 
do Zarządzenia 
Wójta Gminy Sadowne 
Nr 213 /2021 
z dnia 16 sierpnia 2021r. 

INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W 

SADOWNEM ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU 

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: tworzenie i upowszechnienie różnych dziedzin kultury i sztuki 

profesjonalnej i amatorskiej, inicjowanie określonych zadań z zakresu kultury, udzielanie 

pomocy programowej i organizacyjnej społecznemu ruchowi kulturalno – oświatowemu, 

organizowanie czynnego uczestnictwa mieszkańców gminy w różnorodnych formach 

działalności kulturalno -wychowawczej, rozrywkowej, 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. Od początku roku 2021 GOK w Sadownem zmuszony był ograniczyć swoją 

działalność w związku z obostrzeniami dotyczącymi COVID. Ograniczeniu polegało 

przede wszystkim na zaprzestaniu prowadzenia zajęć stałych w pierwszym kwartale br. 

Poza tym GOK w Sadownem pracował organizując różnego rodzaju wydarzenia a zajęcia 

odbywały się poza budynkiem GOK min. w szkole, w przedszkolu czy plenerze.  

GOK w Sadownem przystąpił do projektu „ Sieć na Kulturę”. W ramach tego projektu 

odbyły się warsztaty dla dzieci i młodzieży z projektowania graficznego z użyciem aplikacji 

cyfrowych. Warsztaty przeprowadzono w 2 grupach online. W formie online został 

przeprowadzony 44 konkurs recytatorski’ Warszawska syrenka”. Od kilku już lat GOK 

pierwszego dnia wiosny ogłasza Konkurs na Najpiękniejszy ogród Gminy Sadowne” – 

rozstrzygnięcie konkursu w drugim półroczu 2021 r. W dniach od 9.05 do 17.05.2021 odbył 

się XXI Plener Malarski w Sadownem. Podczas pleneru odbyło się kilka warsztatów: w 



szkole i przedszkolu – warsztaty malowania naturą oraz wycinanki.  W GOK. Odbyły się 

warsztaty malowania na tkaninie oraz warsztaty malowania na porcelanie. Wernisaż odbył 

się 14.05. Wystawa prac poplenerowych można było odwiedzać jeszcze kilka dni.  

W dniach 4 – 13 czerwca 2021 roku na terenie gminy Sadowne odbył się „VII 

Międzynarodowy Festiwal POLONEZA”. W pierwszych dniach odbyły się warsztaty tańca, 

śpiewu i gry Poloneza. Finałowe koncerty odbyły się 12 czerwca w Sali gimnastycznej w 

Sadownem. Podczas tegorocznego finału wystąpili: Zespół Tańca Historycznego CHOREA 

ANTIQUA,  Harcerski Zespół Pieśni i Tańca „Dzieci Płocka” im. Druha Wacława Milke, Zespół 

Tańca Ludowego ORKAN, Anna Maria Adamiak, Iwona Manista-Kutryś, Kazimierz Kulczyński, 

Jerzy Solik, Leonid Volodko, Krzysztof Rydzelewski, Antonina Kokszar, Zespół Śpiewaczy 

SADOWIANKI. Po koncercie finałowym 12.06 odbyła się biesiada dworska. W niedzielę 13 

czerwca po uroczystej Mszy św. odbył się inscenizacja wesela z Halki Moniuszki.   

W pierwszym półroczu 2021 odbyło się kilka treningów Nordic Walking po terenie gminy 

Sadowne. W pierwszym kwartale 2021 pracownicy dokończyli remont pomieszczeń w 

piwnicy oraz naprawione zostały również schody zewnętrzne. W GOK odbywali praktyki 

uczniowie szkół ponadgimnazjalnych oraz studenci. W drugim kwartale 2021 trwały 

przygotowania do wydarzeń wakacyjnych tj. biegi, Retro Moto Show, Festyn wakacyjny, 

Dożynki Gminno- Parafialne. Gminny Ośrodek kultury pomaga przy organizacji wydarzeń 

organizowanych przez inne jednostki np. urząd gminy, sołectwa, KGW czy OSP.  

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, 

Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Gminy Sadowne, Gminną Komisją Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych, GOPS Sadowne, Klubem sportowym Wicher, Kołem 

Łowieckim im. św. Huberta, Związkiem Wędkarskim Sadowne Koło nr 27, Nadleśnictwem 

Łochów, Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych, Stowarzyszeniem kulturalnym „Działam”, 

Kołami Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Sadowne, z gminnymi OSP, z Parafią 

Sadowne, Mazowieckim Centrum Kultury, Caritas Siedlce, Fundacją CzeNeKa, 

Mazowiecko-Podlaskim Stowarzyszeniem Agroturystycznym, Scena Kotłownia z Ostrowi 

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

MIGOK Łochów). Nadbużańskim Parkiem Krajobrazowym.  Na koniec I półrocza 2021 

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), animator kultury – 1 etat, informatyk -1etat oraz sprzątaczka – ½ etatu. W okresie 

sprawozdawczym animator kultury przebywał na urlopie macierzyńskim. Ponadto 

Powiatowy Urząd Pracy w Węgrowie skierował od czerwca 1 osobę do odbycia prac 



interwencyjnych. W pracach jednostki pomagają wolontariusze i praktykanci.   

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 2021 przedstawia się następująco: 

Stan środków obrotowych na dzień 01.01. 2021: 

niewykorzystane środki z doch. własnych (13 965,07zł) i 

składki Sadowieńskiego Klubu Seniora (4 454,03zł)                       

 

18 419,10zł 

Otrzymana dotacja podmiotowa                                                          225 000,00zł 

Doch.  własne                                                                              473,96zł   

Opłaty startowe na Bieg ku czci BŁ. E. Grzymały 1 500,00zł 

Składki Sadowieńskiego klubu Seniora 4 230,00zł 

Razem:                            249 623,06zł 
 

Na dochody własne w kwocie  473,96zł składają się: 

darowizny, sprzedaż książek, płyt,  wpłaty za bilety na występy, 468,00zł 

kapitalizacja odsetek 5,96zł 

Wykonanie wydatków w I półroczu 2021 (sfinansowane  otrzymaną dotacją 

podmiotową) 

1 Wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń                                                        425,34zł 

2 Wynagr. osobowe pracowników                                                          134 821,75zł 

3 Składki ZUS                                                                                           22 978,93zł 

4 Składki FP                                                                                                3 259,87zł 

5 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                0,00zł 

6 Zakup materiałów i wyposażenia 25 070,20zł 

7 Zakup energii 1 825,36zł 

8 Badania lekarskie pracowników                                                                   60,00zł 

9 Zakup usług pozostałych                                                                        22 788,07zł 

10 Zakup usług dost do sieci Internet, tel stacj., tel. kom.                                                            1 155,81zł 

11 Podróże służbowe krajowe 0,00zł 

12 Różne opłaty i składki 54,00zł 

13 Odpis na ZFŚS 6 104,15zł 

14 Szkolenia pracowników 0,00zł 

15 Podatek od nieruchomości 470,00zł 

 Razem: 219 013,48zł 

                                                  



Wykonanie wydatków w I półroczu 2021 (sfinansowane z dochodów własnych)                                                                                                      

1 Zakup materiałów i wyposażenia 86,54zł 

2 Zakup usług pozostałych                                                                 512,60zł 

 Razem: 599,14zł 

Wykonanie wydatków w I półroczu roku 2021 sfinansowanych ze składek na 

Sadowieński Klub Seniora 

1 Zakup materiałów i wyposażenia 906,98zł 

 Razem: 906,98zł 
 

Wykonanie wydatków w I półroczu roku 2021 sfinansowanych z opłat startowych na 

Bieg ku czci Bł. Edwarda Grzymały 

1 Zakup materiałów i wyposażenia 1 381,32zł 

 Razem: 1 381,32zł 

Na wydatki w „zakup materiałów i wyposażenia” składają się :zakup wyposażenia 

związanego z rozwojem 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 za wodę, wywóz odpadów, usługi 

elektryczne, opłaty pocztowe, bankowe, za utrzymanie BIP, zakup licencji na programy, 

usługi informatyczne, 

Zobowiązania niewymagalne na 30.06.2021 – 729,06zł 

w tym: 

- z tytułu zakupu materiałów, dostaw i usług – 729,06zł 

- podatek dochodowy od wynagrodzeń – 0,00zł 

- składki ZUS od wynagrodzeń – 0,00zł 

Zobowiązania wymagalne na  30.06.2021 – 0,00zł 

Stan środków obrotowych na rachunku bankowym (konto główne) 

 na 30.06.2021 – 27 722,14zł 

w tym: 

- środki z dotacji podmiotowej – 5 986,52zł 

- środki z doch. własnych (wpłaty za zajęcia, xero itp.) – 13 839,89zł 

- składki na Sadowieński Klub Seniora – 7 777,05zł 

- opłaty startowe na Bieg Bł. E. Grzymały – 118,68zł. 


