
                                                      Zarządzenie Nr  171/2014 
                                                      Wójta  Gminy  Sadowne 
                                                      z  dnia 21 marca 2014 roku 
 
 
 
w sprawie: opracowania i przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie 
Obrachunkowej sprawozdania z  wykonania planów finansowych  samorządowych 
instytucji kultury  za 2013 rok 
  
 
Na podstawie art. 265 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz.U. z 
2013  poz. 885 )  Wójt Gminy  Sadowne zarządza co następuje:   
                                                         
                                                           §   1 
 
Przedkłada się sprawozdania roczne z wykonania  planów finansowych samorządowych 
instytucji kultury za 2013 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  2014 
roku . 
                                            
                                                            §  3 
 
Wykonanie  zarządzenia powierza się  Wójtowi  Gminy . 
 
                                                            §  4 
 
 Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania  i podlega ogłoszeniu w trybie 
przewidzianym dla aktów prawa miejscowego. 
        
 
                                                                                 
                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Załącznik Nr 1 
do Zarządzenia                
Wójta Gminy Sadowne  
 Nr 171 /2014                                                            
z dnia 21 marca 2014. 

Sprawozdanie opisowe z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej 

w Sadownem za 2013 rok. 

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. 

 
CZYTELNICY I DZIAŁALNO ŚĆ PODSTAWOWA  

 
W roku 2013 r. zarejestrowano 806 czytelników dorosłych i 496 dzieci. W 

porównaniu z rokiem 2012 liczba czytelników wzrosła o 12 %.              

Łącznie wypoŜyczenia – 41.222 vol., udostępnień na miejscu ksiąŜek (w tym korzystanie z 

Internetu, udzielanie informacji, czytanie prasy itp.)– 2.725. 

Księgozbiór wzbogacił się o 1242 (w tym 126 vol. –dar) o wartość łączną  25.524,00 zł 

(zakupy: środki własne 16.044,00 zł, ze środków MKiDN- 8.000,00 zł, dary 1.480,00 zł.).  

  

DZIAŁALNO ŚĆ DODATKOWA 

  Poza podstawową działalnością biblioteka organizuje i prowadzi róŜnego rodzaju 

zajęcia np. „Wyprawa w Krainę Baśni” – cykliczne zajęcia polegające na głośnym czytaniu 

ksiąŜek, a następnie wykonywanie ilustracji z wyobraźni do czytanego tekstu. Nadal dostępny 

jest bezpłatny interaktywny kurs języka angielskiego dla dzieci i dorosłych. GBP w 

Sadownem w 2012 r. podpisała umowę z firmą edukacyjną FunMedia z Wrocławia. Umowa 

pozwala bibliotece na bezpłatne korzystanie i udostępnianie e-kursu języka angielskiego 

„FunEnglish” dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym, na który składa się 400 lekcji języka 

angielskiego na poziomie A1do A2 w skali Rady Europy. Kurs jest bezpłatny dostępny na 5 

stanowiskach komputerowych.  Dotychczas z kursu korzysta kilkanaście osób. Kolejne 

porozumienie z firmą edukacyjną FunMedia z Wrocławia pozwala bezpłatnie uczyć się 

języka angielskiego osobom dorosłym – projekt o nazwie „ Angielski 123”. 



Na początku roku 2013 ogłoszony został konkurs na czytelnika roku. Konkurs w 

dwóch kategoriach wiekowych I …< do 16 lat, II – od 16 i <….  Celem konkursu jest 

promocja czytelnictwa, utrwalanie nawyku obcowania z ksiąŜką oraz podnoszenie kultury 

czytelniczej. 

W czasie ferii biblioteka wraz z GOK organizowała róŜne zajęcia dla dzieci; 

malowanie na szkle, turniej warcabowy, karmniki dla ptaków, projekcje filmów, ognisko, II 

Turniej FIFA 13, itp. 

9 lutego 2013 r. odbył się Bal Karnawałowy dla dzieci. Biblioteka pomagała w 

organizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury wraz z Gminną Komisją Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych gminny doroczny bal karnawałowy.  

          11 marca 2013 r. odbyło się spotkanie autorskie z podróŜnikiem Romanem 

Pankiewiczem pt. „Islandia trzeci Ŝywioł”. W spotkaniu uczestniczyła przede wszystkim 

młodzieŜ gimnazjalna oraz inni czytelnicy ksiąŜek podróŜniczych. 

          9 maja 2013 r. współorganizowanie z GOK -XXX konkursu recytatorskiego im. 

Kornela Makuszyńskiego- etap gminny. Konkurs przeprowadzony został w dwóch 

kategoriach wiekowych kl. I-III i IV-VI. -Szkół. Podst. 

         10 czerwca 2013 GBP w Sadownem przyłączyła się do ogólnopolskiej akcji 

„Odjazdowy bibliotekarz”. Kolorem akcji jest kolor pomarańczowy. Pracownicy biblioteki 

wraz z miłośnikami czytania zorganizowali rajd rowerowy (kilkunastokilometrowy) po 

terenie naszej gminy. Na trasie rajdu znalazły się filie biblioteczne, ciekawe miejsca 

zabytkowe i przyrodnicze. Przewodnikiem tego rajdu był Sławomir Akonom- nauczyciel 

przyrody w gimnazjum. Na koniec rajdu odbyło się ognisko na polanie „Kszyk”. Ognisku 

towarzyszyły gry, zabawy, i pieczona kiełbaska. 

        12 czerwca 2013r. GBP w Sadownem dla swoich najmłodszych czytelników 

zorganizowała spektakl teatralny. Teatr Edukacji i Profilaktyki „Maska” z Krakowa 

zaprezentował przedstawieni pt. „ Magiczna księga czarodziejki Arielki”- spektakl o tym jak 

waŜne i co nam daje czytanie ksiąŜek. 

       24 czerwca 2013 r. odbyło się spotkanie autorskie z Ewą Szadyn autorką ksiąŜek o Stefci. 

Temat spotkania „ Rola pasji w Ŝyciu człowieka”- na przykładzie miłości do koni. Pani Ewa 

jest właścicielką stadniny koni „Konik polny” w śarnówce. W spotkaniu wzięło udział ok. 80 

osób. Zaproszone zostały szkoły z Grabin, Orzełka i KołodziąŜa. 

      28 lipca 2013 roku pracownicy biblioteki zaangaŜowani byli w organizację festynu 

wakacyjnego. Do ich zadań naleŜało przygotowanie „Spartakiady Rodzinnej” oraz „Turnieju 

wiedzy o regionie”. 



W okresie od 17.07.2013r. do 26.07.2013r. Caritas Diecezji Siedleckiej w partnerstwie  

z Gminą Sadowne realizowała projekt, „Piękno otacza nas wszędzie – krajoznawstwo i 

turystyka podczas Wakacyjnej Akcji Caritas 2013 r.” – Gminna Biblioteka Publiczna była 

miejscem wielu zajęć prowadzonych w ramach tego projektu. 

GBP w Sadownem była współorganizatorem zajęć wakacyjnych dla dzieci; zajęć 

plastycznych, technicznych, sportowych, kulinarnych, wyjść na basen, wycieczek. 

 W sierpniu i wrześniu przeniesiona została  do innego lokalu Filia w Zarzetce.  Obecnie filia 

mieści się w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Grabinach. W budynku tym zostało 

wyremontowane i zaadaptowane pomieszczenie na działalność fili. Nowy lokal jest 

ogrzewany, posiada węzeł sanitarny oraz oddzielne wejście. Zmiana miejsca wpłynęła na 

wzrost czytelników w/w fili. 

W grudniu GBP w Sadownem była współorganizatorem warsztatów ozdób 

boŜonarodzeniowych 

Dla starszych przeprowadzono kilka indywidualnych kursów z zakresu obsługi 

komputera w ramach projektu przygotowanego przez bibliotekę „senior- online”. 

  Biblioteka od stycznia do maja 2013 przeprowadziła kilkanaście lekcji bibliotecznych 

z zakresu tworzenia bibliografii przedmiotowej i podmiotowej adresowanych dla uczniów 

klas maturalnych. Bibliotekarze pomagali w przygotowaniu prezentacji maturalnych, Doborze 

literatury do tematów, oraz udzielali wskazówek w indywidualnych konsultacjach. 

Odbyło się kilka w spotkań zapoznawczych z biblioteką skierowanych przede 

wszystkim do młodych czytelników; jej historią, zbiorami oraz zasadami korzystania z 

czytelni i wypoŜyczalni.  

Pracownicy biblioteki pomagają w organizacji róŜnych imprez organizowanych przez 

GOK np. plener malarski, pchli targ, wystawy itp. 

Struktura zatrudnienia  

W pierwszym półroczu Gminna Biblioteka Publiczna w Sadownem zatrudniała 5 

osób. Dwie osoby w pełnym wymiarze czasu pracy oraz trzy w niepełnym (2- 1/2 etatu, 1-1/4 

etatu), 2,75 etatu działalności podstawowej i 0,5 pracownik gospodarczy. 

Wszyscy pracownicy biblioteki działalności podstawowej uczestniczyli w szkoleniach 

organizowanych przez bibliotekę powiatową ( polityka bezpieczeństwa danych osobowych, 

nowe regulacje prawne dot. bibliotek). 

BudŜet GBP w 2013 roku 

Środki na początek roku 2013                                                                               1.052,27 zł. 

Dotacja budŜetowa 2013                                                                                    190.000,00 zł. 



Dotacja z MKiDN                   8.000,00 zł. 

                                                                                                                              ---------------- 

                                                                                                                              199.052,27 zł. 

Wykonanie wydatków w roku  2013    

 

1. Wydatki osobowe niezal. do wynagr                                                                    464,59 zł. 
2. Wynagr. osobowe pracowników                                                                    107.721,53 zł. 
3. SkładkiZUS                                                                                                      19.691,44 zł. 
4. Składki FP                                                                                                           2.582,69 zł. 
5. Wynagrodzenia bezosobowe                                                                              2.107,00 zł. 
6. Zakup materiałów i wyposaŜenia                                                                      22.966,34 zł. 
7. Zakup energii                                                                                                     5.272,53 zł. 
8. Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych                                                     24 044,00 zł. 
9. Zakup usług pozostałych                                                                                   4.658,58 zł. 
10. Zakup usług dost. do sieci Internet                                                                         943,68 zł. 
11. Zakup usług zdrowotnych                                                                                       40,00 zł. 
12. Opłaty za telefon stacjonarny                                                                                679,80 zł. 
13. RóŜne opłaty i składki                                                                                          713,00 zł. 
14. PodróŜe słuŜbowe krajowe                                                                                    180,54 zł. 
15. Odpisy na ZFŚS                                                                                                   3555,28 zł. 
16. Szkolenia pracowników                                                                                            0,00 zł. 

                                                                                           Razem:                                  195.195,38 zł. 

 

 
Na § zakup materiałów i wyposaŜenia składają się następujące wydatki: 
 
-   zakup prenumeraty,  
-   zakup foli do okładania ksiąŜek, 
-  zakup kart bibliotecznych, 
-  zakup artykułów na poczęstunki podczas imprez, 
-  zakup materiałów na warsztaty, 
-  zakup oleju opałowego, 
-  zakup materiałów biurowych (papier, tonery, teczki, długopisy itd.), 
-  zakup artykułów czyszczących i chemicznych, 
- zakup nagród dla zwycięzców w konkursach, 
- zakup materiałów do remontu pomieszczenia adaptowanego na potrzeby fili w Zarzetce 
 
Na § zakup usług pozostałych składają się następujące wydatki: 
 
- opłaty za konserwację platformy dla niepełnosprawnych, 
- opłaty za monitoring, 
- opłaty za wodę, wywóz odpadów, 
- opłaty przegląd sprzętu gaśniczego, 
- opłaty pocztowe, bankowe, 



 
                                                                               Załącznik Nr 2 

do Zarządzenia                
Wójta Gminy Sadowne  
Nr  171 /2014                                                                                                     
z dnia 21 marca 2014r. 
 

Sprawozdanie opisowe z działalności Muzeum Ziemi Sadowieńskiej  
za 2013 rok. 

Muzeum Ziemi Sadowieńskiej jest instytucją kultury działająca na podstawie ustawy  

z dnia 21listopada1996 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 takŜe w czasie róŜnych wydarzeń organizowanych na terenie Sadownego np. 

podczas dnia dziecka, kiermaszów, pchlich targów, konkursów recytatorskich, spotkań 

autorskich itp. W roku 2013  muzeum odwiedziło około 600 osób. Gościliśmy 

zainteresowanych z róŜnych zakątków Polski. W grupach zwiedzających przewaŜała 

młodzieŜ i dzieci. MłodzieŜ i dzieci zwiedzali muzeum w grupach zorganizowanych. 

Wystawy   

- do końca stycznia 2013 r. oglądać moŜna było wystawę prac przestrzennych z róŜnych 

materiałów ( metalu, drewna, odpadów poprodukcyjnych itp.) artysty Artura Szydlika z 

miejscowości Osuchowa. 

-  maj 2013 r.   wystawa obrazów poplenerowych. Wystawa prezentuje obrazy które zostały 

namalowane podczas plenerów malarskich  odbywających się na terenie gminy Sadowne ( do 

tego roku było ich 12) i pozostawione przez artystów w zbiorach muzeum.  

- w wakacje muzeum prezentowało wystawę prac Krzysztofa Ogonowskiego – mieszkańca 

Piastowa, urodzonego w Sadownem. Autor prac rysuje, maluje i rzeźbi od zawsze. Posługuje 

się swobodnie piórkiem, węglem, kredką, akwarelą, jak i farbami olejnymi. Tworzywem 

artystycznym moŜe być dla niego prawie wszystko, od drewna do modeliny. Najchętniej 

maluje pejzaŜe, kwiaty i martwą naturę. Lubi tworzyć grafiki. 

W październiku i listopadzie gościliśmy wystawę Malarstwa sakralnego Pana 

Mirosława Stępczinskiego oraz kowalstwa artystycznego Pana Edwarda Danaja z 

Krupińskiego. 

Nadal moŜna oglądać mniejsze wystaw zorganizowane z własnych eksponatów tj; 

„Historia włókiennictwa i obróbki lnu”,  



„ Historia kamienia łupanego”.  

  Wymienione wystawy wyeksponowane zostały w Izbie Etnograficznej przy GOK-u. 

Lekcje muzealne tematycznie związane były z historią regionu oraz rocznicami wydarzeń 

historycznych.  

W pomieszczeniu drugim Izby Etnograficznej oglądać moŜna  ekspozycje stałe: radio i 

elektronika, historia Koła Łowieckiego „Kszyk”, wystawa przyrodnicza oraz wystawa 

instrumentów muzycznych świata.  

Lekcje muzealne 

Muzeum zorganizowało kilkanaście lekcji muzealnych. Z zajęć tych korzystali przede 

wszystkim uczniowie szkół z terenu naszej gminy. Gościliśmy takŜe dzieci i młodzieŜ z gmin 

ościennych Stoczka, Prostyni, Broku.  

Lekcje muzealne tematycznie związane były z historią regionu oraz rocznicami wydarzeń 

historycznych.  

Tematy lekcji: „Osadnictwo na terenie sadoweńskim”, „Historia muzyki etnicznej”, „ Historia 

muzyki i instrumentów ludowych”, „Co to jest archeologia”, ”Epoka kamienia łupanego”, 

„Tkactwo jego historia”, „Obróbka lnu”, „Narzędzia uŜywane kiedyś w gospodarstwach 

domowych”, „ Co robić?, aby nie szkodzić”. 

Warsztaty, wycieczki oraz inne formy pracy 

Muzeum pomagało przy organizowaniu Gminnego Dnia Dziecka. 

W okresie od 17.07.2013r. do 26.07.2013r. Caritas Diecezji Siedleckiej w partnerstwie  

z Gminą Sadowne realizowała projekt, „Piękno otacza nas wszędzie – krajoznawstwo i 

turystyka podczas Wakacyjnej Akcji Caritas 2013 r.”, który polegał na organizacji letniego 

wypoczynku w Ośrodku Kolonijno-Wypoczynkowym w Broku. Muzeum w tym projekcie 

brało czynny udział.  Razem z Gok-em i biblioteką  organizowane były spotkania, lekcje 

muzealne, zajęcia plastyczne  na terenie Sadownego oraz w ośrodku w Broku. Muzeum 

opracowało trasy i poprowadziło wycieczki po terenie gminy Sadowne. 

Muzeum pomagało w powstawaniu cyklu artykułów prasowych dotyczących historii 

naszego regionu. W wyniku tej współpracy ukazały się artykuły tj.: 

- Hubal” był na naszym terenie? 

- Trochę o kolonistach niemieckich 

- Jaki był udział POW w wojnie polsko – bolszewickiej? 

- Co łączyło Marię Konopnicką z Ziemią Sadowieńską? 

- Jak powstawała „nasza szkoła”?  



- Wspomnijmy ich … 
- Sadowieńscy śydzi. 

 
  W dniach 18, 19, 20 listopada 2013 r.  Muzeum Ziemi Sadowieńskiej we współpracy z 

Gminnym Ośrodkiem Kultury w Sadownem organizowało warsztaty pisania ikon. Zajęcia 

prowadzone były przez Pana Mirosława Stempczińskiego. Podczas warsztatów uczestnicy 

zapoznali się z zasadami tworzenia ikon następnie przystąpili do części praktycznej. Efektem 

warsztatów były ikony zarówno tradycyjne, jak i nietypowe.  

W październiku odbyło się spotkanie ekologów i leśników z okazji 20 lecia NPK. Z tej 

okazji Muzeum przygotowało prelekcję na temat zasobów i ciekawostek Parku na terenie 

gminy Sadowne.  

W 2013 Muzeum Ziemi Sadowieńskiej złoŜyło wnioski do LGD Równiny 

Wołomińskiej  o dofinasowanie projektu: Zakup wyposaŜenia ekspozycyjnego do Muzeum 

Ziemi Sadowieńskiej. Projekt zostanie zrealizowany w 2014 roku. 

Muzeum kontynuuje „spis z natury” eksponatów na formularzu spisu do którego 

załączane  są zdjęcia. Spis taki będzie spełniał podwójna rolę; będzie spisem inwentarza  a 

zarazem katalogiem eksponatów. 

Muzeum współpracuje z lokalnymi mediami. Informuje je o wydarzeniach 

organizowanych w jednostce. Dostarcza materiałów do artykułów zamieszczanych na stronie 

internetowej infosadowne.  Ponadto jest uczestnikiem projektu „Między Bugiem a Narwią”, 

którego celem jest propagowanie ekologii, tradycji, promocja walorów turystycznych  

i agroturystycznych naszych terenów.  

Struktura zatrudnienia 

Na dzień 31.06.2013r. Muzeum Ziemi Sadowieńskiej zatrudniało 2 osoby w wymiarze 

1/2 etatu i 1/4 etatu. W okresie od 1.10.2013 do 28.02.2014 zorganizowane zostały prace 

interwencyjne dla 1 pracownika.  

BudŜet  

Środki na początek roku 2013                                                                                 1.500,30 zł. 

Dotacja budŜetowa 2013                                                                                       65.000,00 zł. 

                                                                                                                              ---------------- 

                                                                                                                              66.500,30 zł. 

 

 

 



Wykonanie wydatków w 2013 
(sfinansowane otrzymaną dotacją podmiotową) 

 
17. Wynagr. osobowe pracowników                                                            35.859,91 zł. 

18. Składki ZUS                                                                                             5.848,93 zł. 

19. Składki FP                                                                                                   826,75 zł. 

20. Wynagrodzenia bezosobowe                                                                       100,99 zł. 

21. Zakup materiałów i wyposaŜenia                                                             8.077,27 zł. 

22. Badania lekarskie pracowników                                                                   50,00  zł. 

23. Zakup usług pozostałych                                                                        11.186,77 zł. 

24. Opłaty za telefon                                                                                       1.029,91 zł. 

25. Odpisy na ZFŚS                                                                                           820,45 zł. 

26. PodróŜe słuŜbowe                                                                                        308,40 zł. 

27. Zakup energii                                                                                               227,88 zł. 

28.  Nagr. wydatki niezal. do wynagr.                                                               166,53 zł. 

 

                                                                          Razem:                                            64 503,79 zł. 

Na  § zakup materiałów i wyposaŜenia składają się następujące wydatki: 
- zakup oleju opałowego, 
- zakup materiałów do malowania, napraw (farby, kleje, wkręty, wsporniki itp. ), 
- zakup antyram, 
- zakup materiału na zasłony 
- zakup karnisza.  
 
Na § zakup usług pozostałych składają się następujące wydatki: 
- opłata za czynsz dzierŜawny. 
 
 
 
 
 

 
 

                                                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                   Załącznik Nr 3 
                                                                                                                   do Zarządzenia  
                                                                                                                   Wójta Gminy Sadowne  

Nr 171 /2014                                                                                          
z dnia 21 marca 2014r 
 

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNO ŚCI GMINNEGO 
OŚRODKA KULTURY W SADOWNEM ZA 2013 ROK               
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 róŜnych 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 róŜnorodnych formach 

działalności kulturalno -wychowawczej, rozrywkowej. 

5. Wspomaganie organizacji, stowarzyszeń i instytucji upowszechniających kulturę. 

Poza zadaniami wyŜej określonymi GOK moŜe prowadzić działalność gospodarczą, z której 

dochody przeznaczone są na realizację celów statutowych i pokrywanie kosztów działalności 

bieŜącej. Siedzibą GOK jest budynek połoŜony 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 posiada stały dostęp  

do sanitariatu i kotłowni.  

   
WaŜniejsze zadania zrealizowane przez GOK w okresie sprawozdawczym: 
 
1. 4 stycznia 2013 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Sadownem odbyła się lekcja  

o historii fotografii oraz pokaz sprzętu fotograficznego. W lekcji zostały wykorzystane 

fotografie, negatywy, albumy oraz stare aparaty fotograficzne pochodzące ze zbiorów 



Muzem Ziemi Sadowieńskiej. W zajęciach uczestniczyły dzieci ze Szkoły Podstawowej  

w Sadownem z klas IV-VI. Lekcja została poprowadzona nieodpłatnie. 

2. 5 lutego 2013r. w ramach projektu "Sadowne BliŜej Gwiazd" odbyła się wycieczka  

do Centrum Nauki Kopernik. MłodzieŜ uczestnicząca w projekcie miała moŜliwość 

obejrzenia Planetarium oraz filmu pt. Czarne Dziury”. W wycieczce wzięło udział 25 

uczestników  oraz 4 opiekunów. Koszt wycieczki (transport, ubezpieczenie, bilety wstępu) 

– 1 286,00 zł. 

3. W okresie ferii zimowych organizowane były róŜne zajęcia dla dzieci tj. malowanie  

na szkle,  turniej warcabowy, karmniki dla ptaków, projekcje filmów, ognisko, II Turniej 

Fifa 13,  itp. Zajęcia prowadzili instruktorzy kół zainteresowań w ramach swoich 

obowiązków. 

4. 9 lutego 2013 r. odbył się Bal Karnawałowy dla dzieci. Gminny Ośrodek Kultury 

organizował zabawę razem z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych.  

W zabawie uczestniczyło około 200 dzieci z terenu gminy. Podczas balu przeprowadzono 

konkurs na najciekawszy strój. W/w komisja rozstrzygnęła konkurs  „ Przemocy mówię 

nie!” oraz wręczyła nagrody laureatom. GOK sfinansował oprawę muzyczną i 

prowadzenie balu - 600,00 zł. 

5. od 22 lutego do 1 marca 2013 r. w Gok-u moŜna było obejrzeć wystawę „ Z dorzecza 

Bugu i Liwca- prasowe peregrynacje po powiecie węgrowskim ( 1810-1939)”. Wystawa 

jest zbiorem najciekawszych wycinków prasowych z tego okresu. Wystawa przygotowana 

została przez Powiat Węgrowski oraz Bibliotekę Publiczną m. st. Warszawa. Do wystawy 

został wydany katalog.  

6. 15 marca 2013 r. Akademia Młodego Piłkarza uczestniczyła w wycieczce na mecz Legia 

Warszawa z Górnikiem Zabrze. Wstęp dla uczestników był bezpłatny w ramach programu 

„Kibicuj z Klasą”. Koszt organizacja wyjazdu – 200,00zł 

7. 26 kwietnia 2013 r. odbył się koncert Koła Muzycznego Gok-u. 

8. 2 maja 2013 r. odbył się pierwszy „Pchli targ” w Sadownem przed budynkiem GOK. Na 

tym targu moŜna było sprzedać, oddać lub zamienić rzeczy- „nieprzydatne dla mnie a 

mogące przydać się innym”. Udział w „Pchlim Targu” był nieodpłatny. 

9. 2 maja 2013 r. wieczorem zorganizowane zostało ognisko dla uczestników projektu  

„ Sadowne BliŜej Gwiazd”  - koszt poczęstunku 97,22zł. 

10.  9 maja 2013 GOK  z biblioteką publiczną  zorganizował XXX Konkurs recytatorski im. 

Kornela Makuszyńskiego- eliminacje gminne. Laureaci etapu gminnego wzięli udział w 



konkursie powiatowym. Koszt nagród dla uczestników oraz poczęstunku poniesiony przez 

GOK – 364,84zł. 

11. 12 maja 2013 GOK ogłosił konkurs fotograficzny pt. „4 pory roku w obiektywie”. 

Głównym tematem konkursu jest przyroda, jej piękno i zachodzące zmiany w 

poszczególnych porach roku, a dokumentem potwierdzającym udział w konkursie – 

fotografia cyfrowa. KaŜdy z czterech etapów konkursu, obejmując jedną z pór roku, 

będzie oceniany odrębnie, a podsumowanie konkursu nastąpi w kwietniu przyszłego roku. 

12. 28 maja 2013 w Sali wystawowej GOK-u odbył się wernisaŜ XIII Pleneru Malarskiego. 

Prezentowane były obrazy jedenastu malarzy, którzy od 20 maja tworzyli swoje dzieła. 

Obejrzeć moŜna było obrazy wykonane róŜnymi technikami (akwarele, obrazy olejne, 

pastel). Koszt noclegów artystów i poczęstunku na wernisaŜu - 1 830,71zł. 

13. 31 maja 2013 odbył się II Pchli Targ. 

14. 03 czerwca 2013 – współorganizacja wraz z Urzędem Gminy Sadowne, Gminną Komisją 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, SP Sadowne i Gimnazjum w Sadownem 

Gminnego Dnia Dziecka. Wkładem w organizację było prowadzenie zajęć i konkursów 

przez pracowników GOK w Sadownem w ramach obowiązków. 

15. 24 czerwca 2013 - współorganizacja wraz z Gminną Biblioteką Publiczną w Sadownem 

spotkania autorskiego o tematyce „Rola pasji w Ŝyciu człowieka”  z Ewą Szadyn – 

autorką bloga, właścicielką stadniny i gospodarstwa agroturystycznego, której pasją Ŝycia 

są konie, stadnina i wieś. W spotkaniu wzięły udział uczniowie szkół podstawowych. GOK 

udostępnił i przygotował salę na spotkanie z autorką. 

16. 24 czerwca 2013 odbył się koncert koła muzycznego. Młodzi artyści prezentowali swoje 

osiągnięcia przed rodzicami i innym gośćmi. 

17. 27 czerwca 2013 otwarta została wystawa astrofotografii – zdjęcia prezentują niebo nad 

naszą miejscowością. Wystawę oglądać moŜna  przez całe wakacje. Koszt przygotowania 

– 167,00zł. 

18. Dnia 28 lipca 2013r. odbył się Festyn Wakacyjny 2013. Przedsmakiem imprezy były 

zmagania rodzin pod tytułem "Spartakiada Rodzinna"Rywalizacja obywała się w 

konkurencjach: slalom z taczką wypełnioną wodą, rzut ziemniakiem do kosza, rzut 

beretem, bieg w worku i wykop buta na odległość. Pierwszym punktem imprezy było 

wręczenie nagród finalistom pierwszej z czterech części konkursu fotograficznego "Rok w 

Obiektywie".Przeprowadzono równieŜ konkurs wiedzy o regionie, który polegał na 

wypełnieniu testu, a do którego zgłosiło się 16-tu uczestników w dwóch kategoriach 

wiekowych (do lat 12 i powyŜej).  Wszyscy uczestnicy konkursu wykazali się duŜą 



wiedzą o regionie. Oczywiście nie mogło teŜ zabraknąć uczty dla uszu i oczu. 

Zgromadzonej publiczności część folklorystyczną zapewniły zespoły: "Jarzębina" z Broku 

oraz zespół pieśni i tańca z Sadownego "Sadowianki. Natomiast część dyskotekowa to 

zespoły: „Pin Up Girls”, „Oko” i „Vizza. O najmłodszą część publiczności zadbali: Clown 

Kluseczka oraz zespół „Dee Dee & Tonio”, serwujący piosenki specjalnie dla tej 

widowni. Nie zabrakło równieŜ atrakcji w postaci: trampoliny, eurobungee, karuzeli, 

przejaŜdŜki na kucyku oraz lodów i zimnych napojów. Koszt organizacji festynu (występy 

zespołów, atrakcji, obsługa agregatem, ochrona i zabezpieczenie medyczne, abonament  

ZAIKS – 14 838,80zł). 

19. W okresie od 17.07.2013r. do 26.07.2013r. Caritas Diecezji Siedleckiej w partnerstwie  

z Gminą Sadowne realizowała projekt, „Piękno otacza nas wszędzie – krajoznawstwo i 

turystyka podczas Wakacyjnej Akcji Caritas 2013 r.”, który polegał na organizacji 

letniego wypoczynku w Ośrodku Kolonijno-Wypoczynkowym w Broku. Projekt 

skierowany został do 135 dzieci z terenu województwa lubelskiego, a współfinansowany 

był ze środków otrzymanych w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw 

Obywatelskich. Dzieci podczas wypoczynku brały udział w warsztatach filmowych, 

edukacyjno-kulturalnych.  Uczestniczyły w wycieczce do Sadownego, gdzie zwiedzały 

Muzeum Ziemi Sadowieńskiej, Gminny Ośrodek Kultury oraz Gminną Bibliotekę 

Publiczną w Sadownem. Pracownicy w/w instytucji prowadzili zajęcia edukacyjno-

kulturalne z dziećmi, przygotowywali od strony merytorycznej piesze i autokarowe 

wycieczki. Na zakończenie turnusu zorganizowano na terenie ośrodka w Broku dla dzieci 

spotkanie podsumowujące projekt, w którym udział wziął Wójt Gminy Sadowne Pan 

Zdzisław Tracz, osoby prowadzące zajęcia oraz zespół śpiewaczy „Sadowianki”. Celem 

projektu było zapobieganie wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieŜy poprzez 

uprawianie aktywnej turystyki i promocji krajoznawstwa, podniesienie atrakcyjności 

turystycznej i kulturowej Broku poprzez zaprojektowanie ulotki i filmu promującego 

Sadowne i jego okolice. Owocem tego projektu jest film reklamujący Sadowne oraz 

ulotka informacyjna zamieszczone w Internecie. 

20. Dnia 8 i 12 sierpnia 2013 r. GOK zorganizował wycieczkę po Sadownem dla  

zwiedzających dzieci i młodzieŜy z Grodna.  

21. Dnia 16 sierpnia 2013r. Gminny Ośrodek Kultury w Sadownem zorganizował drugi 

"Pchli Targ". 

22. Dnia 16 sierpnia 2013r. przy basenie w Sadownem  GOK zorganizował  turniej plaŜowej 

piłki siatkowej. Koszt zakupu nagród w konkursie 284,00zł. 



23. Dnia 18 sierpnia 2013 r. GOK w  partnerstwie z Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki 

zorganizował Karawanę- wędrujący festiwal sztuki. Najmłodsza część publiczności 

obejrzała spektakl „Śmietnik” w wykonaniu aktorów Teatru AKT z Warszawy, następnie 

dzieci mogły brać udział w rodzinnych animacjach realizowanych przez Polskie 

Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA. Zwieńczeniem Karawany był 

wieczorny spektakl Teatru AKT „In Blue” – przedstawienie o lekkiej, niebanalnej formie, 

stanowiące połączenie teatru pantomimy, tańca, cyrku, teatru ulicznego i happeningu. 

Temat przewodni to podróŜ w krainę wyobraźni, w którą niespodziewanie wyrusza 

główny bohater. Fantazyjny świat wodny inspiruje do stworzenia wielu ciekawych 

wizualnie obrazów; czasem lirycznych, jak spokojna toń wodna, czasem plastycznych jak 

rwący strumień, a czasem gwałtownych, jak wzburzone morze. Środki wyrazu to: 

klasyczna pantomima, taniec z wielkimi pelerynami-skrzydłami, taniec z wachlarzami w 

ogromnych kulach, popis na podwieszonej szarfie, taniec na szczudłach, powerizerach 

oraz akrobatyczny duet w wykonaniu Melkart Ball. Koszt imprezy (ubezpieczenie, nocleg 

i wyŜywienie artystów, ochrona) – 2 677,36 zł. 

24. W okresie wakacji Gminny Ośrodek Kultury w Sadowne wraz z biblioteką publiczną 

zorganizował wiele atrakcji dla dzieci które nie wyjechały na wakacje a takŜe dla 

przyjezdnych. W programie zajęć : mini-kino, zajęcia plastyczne, techniczne, sportowe, 

kulinarne, wyjścia na basen, wycieczki.  

25. We wrześniu został ogłoszony nabór na zajęcia w GOK-u. Instytucja zaproponowała 

swoim uŜytkownikom: zajęcia plastyczno- techniczne dla dzieci, zajęcia plastyczno- 

artystyczne dla dzieci oraz dla młodzieŜy i dorosłych, kółko astronomiczne, zajęcia 

informatyczne, naukę gry na gitarze i keyboardzie, Szkółka piłkarska GOK oraz zajęcia 

korekcyjne. Na wszystkie zajęcia zapisali się chętni. W obszarze niektórych zajęć 

stworzyliśmy kilka grup. 

26. Dnia 24 października 2013 r. podsumowana została letnia edycja konkursu 

fotograficznego "Rok w Obiektywie". Laureatom zostały wręczone nagrody. Koszt 

zakupu nagród – 277,80 zł. 

27. W dniach 18,19,20 listopada 2013 r. Gminny Ośrodek Kultury w Sadownem we 

współpracy z Muzeum Ziemi Sadowieńskiej organizował warsztaty pisania ikon. Zajęcia 

prowadzone były przez Pana Mirosława Stempczińskiego. Podczas warsztatów uczestnicy 

wysłuchali prelekcji o charakterze teologiczno – mistycznym, następnie odbyła się część 

praktyczna. Efektem warsztatów były ikony zarówno tradycyjne, jaki nietypowe. Koszt 



organizacji warsztatów (materiały, wynagrodzenie prowadzącego, nocleg uczestników) – 

1 056,90 zł. 

28. W dniu 28.11.2013 r. GOK wraz z klubem Wicher zorganizował wyjazd na mecz Legii 

Warszawa z Lazio Rzym. Wyjazd w ramach programu Kibicuj z klasą. W meczu 

uczestniczyli chłopcy ze Szkółki piłkarskiej GOK-u.  

29. Dnia 5 grudnia 2013 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Sadownem odbył się kurs 

Decoupage. Decoupage jest to technika zdobienia przedmiotów kawałkami wycinanego 

papieru i lakierów. Zajęcia podzielone były na trzy części. Część I i II skierowana była do 

dzieci uczęszczających na zajęcia plastyczne w Gminnym Ośrodku Kultury w Sadownem, 

natomiast część trzecia skierowana była do dorosłych. Zajęcia prowadziła Pani Magdalena 

Karłowicz – Iwanicka. Koszt warsztatów (materiały, wynagrodzenie prowadzącej) – 

537,15 zł. 

30. Dnia 6 grudnia 2013r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Sadownem odbyła się impreza 

mikołajkowa dla dzieci niepełnosprawnych. Mikołajki zorganizowane zostały wspólnie z 

kierowcą  Panem Markiem Rogozińskim, opiekunką Panią Urszulą Wiechowską oraz 

Urzędem Gminy w Sadownem, który był fundatorem upominków dla dzieci. Koszt 

poczęstunku poniesiony przez GOK – 205,01 zł. 

31. Dnia 7 grudnia w hali sportowej GOK zorganizował  Mikołajkowy Turniej Tenisa 

Stołowego. Koszt ufundowanych nagród – 223,91zł. 

 
W roku 2013  GOK realizował projekt, "Sadowne BliŜej Gwiazd"  który zdobył nagrodę  

w regionalnym konkursie grantowym w programie „Równać Szanse 2012” organizowanym 

przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności. Kwota grantu wynosi 7 000 zł. pozostałe 

koszty wynikające  z realizacji  projektu ponosi Gminny Ośrodek Kultury  

w Sadownem. Na zakończenie projektu odbyła się wystawa oraz został wydany album pt. 

Sadowne BliŜej Gwiazd. 

  

W 2013 GOK złoŜył wnioski do LGD Równiny Wołomińskiej  o dofinasowanie trzech 

projektów:  

1. Festyn wakacyjny 2013 i 2014. 

2.  Zakup wyposaŜenia pracowni ceramicznej. 

3. Zakup strojów ludowych dla zespołu Sadowianki. 

Zakup wyposaŜenia pracowni ceramicznej zakwalifikował się do realizacji w 2014 roku.  

GOK po raz drugi zdobył grant  w wysokości 7.000 zł. w programie „Równać Szanse” 



finansowanym przez Polsko-Amerykańską Wolności. Projekt pt. Faksymile- odkrywamy 

dawne Sadowne zostanie zrealizowany w pierwszym półroczu 2014 .    

W 2013 w GOK działały  następujące koła  zainteresowań: 

- plastyczno-artystyczne dla dzieci – 2  grupy. Skierowane jest dla dzieci młodszych w 

wieku 5-12 lat. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, w dwóch  grupach. Uczestnictwo w nich 

jest odpłatne, opłata miesięczna - 20,00 zł.  

- plastyczno-techniczne- zajęcia usprawniające manualnie dla dzieci – 1 grupa, dzieci w 

wieku 5-10 lat. Zajęcia odpłatne, opłata miesięczna - 20,00 zł. 

- plastyczno-artystyczne dla młodzieŜy i dorosłych – 1 grupa, odbywają się raz w tygodniu. 

Zajęcia odpłatne- opłata miesięczna – 30 zł.  

- ognisko muzyczne – 8 grup, Koło jest podzielone na 8 grup – jedna grupa- nauka gry  

na keyboardzie i 7 grup nauki gry na gitarze z podziałem na stopień zaawansowania. Zajęcia 

odbywają się raz  w tygodniu, są odpłatne, koszt uczestnictwa – 40 zł miesięcznie. 

- Szkółka piłkarska GOK  – 3 grupy.  Zajęcia dobywają się raz w tygodniu, biorą w nich 

udział chłopcy ze szkół podstawowych. Są nieodpłatne. W 2012 działały dwie grupy , jednak  

ze względu na duŜe zainteresowanie w I półroczu 2013 zostały stworzona dodatkowa trzecia 

grupa. Dwie grupy dla początkujących a jedna dla zaawansowanych. Obecnie jest jedna 

grupa. Część dzieci przeniosła się do Akademii Małego Piłkarza oraz do młodzików w Klubie 

Wicher.  

- koło astronomiczne – koło zostało utworzone w styczniu 2013 r. w ramach projektu  

„ Sadowne BliŜej Gwiazd” współfinansowanym przez program grantowy Równać szanse.  

W zajęciach uczestniczyło ok. 30 osób – młodzieŜ gimnazjalna oraz młodzieŜ szkół 

ponadgimnazjalnych. Zajęcia polegały na wykładach teoretycznych oraz obserwacjach 

terenowych podczas, których robiona była dokumentacja z astro fotograficzna. W ramach 

koła zorganizowano wyjazd edukacyjny do Planetarium w Centrum Nauki Kopernik, 

zakupiono teleskopy, odbyła się wystawa zdjęć i wydany został album.    

- zajęcia korekcyjne- zajęcia zorganizowane w listopadzie skierowane do dzieci z wadami 

postawy. Zajęcia prowadzi osoba posiadająca uprawnienia rehabilitanta. 

GOK udostępniał takŜe salę na spotkania organizowane przez inne instytucje np. 

Choinka przedszkolaków, dzień rodzica, zakończenie III klas, szkoleń LGD Równiny 

Wołomińskiej, spotkania informacyjne z zakresu energii odnawialnej.  

 

 Oprócz wyŜej wymienionych działań Gminny Ośrodek Kultury prowadził działalność  

o charakterze ciągłym Od poniedziałku do piątku kaŜdy moŜe przejść do GOK i skorzystać  



z jego usług tj. pooglądać TV, pograć w gry czy skorzystać z komputera 

i sieci Internet. W GOK zorganizowano takŜe kilka „wieczorów filmowych”, podczas których 

wyświetlane były filmy o róŜnej tematyce. Udział w seansach był nieodpłatny. Do działań  

o charakterze ciągłym naleŜy m.in. udostępnianie sali dla potrzeb lokalnego zespołu 

„Sadowianki”. Członkowie mogą tu przeprowadzać próby i spotkania organizacyjne  

a takŜe przechowywać stroje i inne materiały naleŜące do zespołu. W 2013 r. GOK 

zorganizował dla zespołu wyjazd 4 sierpnia 2013 r. na Festiwal Kapel i Zespołów Ludowych 

w Sterdyni gdzie zdobył 3 miejsce oraz do Węgrowa 8 września 2013 r. na Święto Chleba.

   

Na dzień 31.12.2013  Gminny Ośrodek Kultury w Sadownem zatrudniał 6 osób. Byli 

to: dyrektor jednostki w wymiarze ½ etatu, księgowa – ½ etatu, troje instruktorów kulturalno-

oświatowych – dwoje po ½ i jeden w wymiarze 4/7 etatu oraz sprzątaczka – ½ etatu. Na okres 

01.04.2013-30.09.2013 w ramach prac interwencyjnych Powiatowy Urząd Pracy w Węgrowie 

skierował pracownika na stanowisko technik prac biurowych.  Ponadto zajęcia muzyczne oraz 

plastyczne prowadzone były przez wykwalifikowanych instruktorów zatrudnionych w ramach 

umów-zleceń.  

 

Gminny Ośrodek Kultury w Sadownem jest jednostką, która pokrywa koszty swojej 

działalności z dotacji podmiotowej, moŜe tez osiągać przychody własne. Podstawą 

gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy. 

 

Struktura przychodów w roku 2013 przedstawia się następująco: 
1. Stan środków obrotowych na dzień 01.01. 2013 (doch. własne)            

5 189,49zł 
2. Otrzymana dotacja podmiotowa                                                               

200 000,00zł 
3. Przychody własne)                                                                                          

30 307,26zł 
4. Dotacja na realizację projektu „Sadowne bliŜej gwiazd”                          

7 000,00zł 
5. Odsetki bankowe                                                                                                  

141,29zł 
                                                                                        Razem:                                         
242 637,96zł 
 

Na przychody własne w kwocie  30 307,26zł  składają się: 
opłaty za zajęcia plastyczne                                                      5 800,00zł 
opłaty za zajęcia muzyczne   9 440,00zł 
opłaty za zajęcia informatyczne 65,00 



opłaty z zajęcia korekcyjne 440,00 
opłaty za zajęcia astronomiczne 105,00 
refundacja prac interwencyjnych          5 563,26zł 
opłaty xero 270,00zł 
Pozostałe (darowizny, wynagr. z tytułu terminowej zapłaty podatku itp.) 1 624,00zł 
                                                               
Wykonanie wydatków w roku  2013 (sfinansowane  otrzymaną dotacją podmiotową)  

29. Wydatki osobowe niezal. do wynagr                                                             
1 081,82zł 

30. Wynagr. osobowe pracowników                                                                  
97 304,73zł 

31. Składki ZUS                                                                                                        
19 566,42zł 

32. Składki FP                                                                                                            
2 551,29zł 

33. Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          5 
718,17zł 

34. Zakup materiałów i wyposaŜenia                                                                
30 302,35zł 

35. Zakup energii                                                                                                      
3 341,23zł 

36. Badania lekarskie pracowników                                                                          
40,00zł 

37. Zakup usług pozostałych                                                                                
27 638,14zł 

38. Zakup usług dost do sieci Internet                                                                    
527,67zł 

39. Opłaty za telefon komórkowy                                                                           
295,21zł 

40. Opłaty za telefon stacjonarny                                                                            
974,79zł 

41. PodróŜe słuŜbowe krajowe                                                                                 
323,86zł 

42. RóŜne opłaty i składki                                                                                          
866,00zł 

43. Odpisy na ZFŚS                                                                                                    
4 421,32zł 

44. Wydatki inwestycyjne                                                                                       5 
047,00zł 

                                                                                           Razem:                                      
200 000,00zł 
 
 
Wykonanie wydatków w roku 2013 (sfinansowane z dochodów własnych + odsetki 
bankowe) 

1. Wynagrodzenia osobowe                                                                      1 259,70zł 
2. Wynagrodzenia bezosobowe                                                               12 384,83zł 
3. Zakup materiałów i wyposaŜenia                                  

7 136,70zł 
4. Zakup usług pozostałych                                                                          1 860,00zł 



                                                                                Razem:                                       
22 641,23zł 
 
Wykonanie wydatków w roku 2013 (sfinansowane dotacją na realizację projektu 
„Sadowne bliŜej gwiazd”) 

1. Zakup materiałów i wyposaŜenia                                                                  
2 000,00zł 

2. Zakup usług pozostałych                                                                                
5 000,00zł 

                                                                                 Razem:                                         
7 000,00zł 
 
Na  § zakup materiałów i wyposaŜenia składają się następujące wydatki: 

-  zakup wyposaŜenia 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 § 4300 zakup usług pozostałych składają się następujące wydatki: 

- opłaty ZAIKS, 

- wydatki związane z organizacją festynu wakacyjnego, 

- organizacja  Karawany - wędrującego festiwalu sztuki, 

- opłaty za wodę, wywóz odpadów, 

- opłaty pocztowe, bankowe, 

-  zakup licencji na programy, 

- opłaty za TV, 

 - organizacja pleneru malarskiego (wyŜywienie artystów), 

- ocena stanu technicznego budynku, sprawdzenie przewodów kominowych, 

 Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2013 –164,12zł 

Zobowiązania wymagalne na  31.12.2013– 0,00zł 

Stan środków obrotowych na rachunku bankowym na 31.12.2013  – 

5 996,81zł 

 


