Zarządzenie Nr 201/2014
Wójta Gminy Sadowne
z dnia 14 sierpnia 2014 roku

w sprawie: opracowania i przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie
Obrachunkowej informacji z wykonania planów finansowych samorządowych
instytucji kultury za I półrocze 2014 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 budŜetu Gminy Sadowne oraz informacji o przebiegu wykonania planów
finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze roku budŜetowego Wójt Gminy
Sadowne, zarządza co następuje:

§ 1
Przedkłada się informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych
instytucji kultury za I półrocze 2014 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
2014 roku.
§ 3
Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4
Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania
przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

i podlega ogłoszeniu w trybie

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia
Wójta Gminy Sadowne
Nr 201/2014
z dnia 14 sierpnia 2014r.

Sprawozdanie opisowe z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej
w Sadownem za I półrocze 2014 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 2007r.
CZYTELNICY I DZIAŁALNOŚĆ PODSTAWOWA
W pierwszym półroczu 2014 r. zarejestrowano 602 czytelników dorosłych i 393 dzieci.
Łącznie wypoŜyczenia – 19.979 vol., udostępnień na miejscu ksiąŜek (w tym korzystanie
z Internetu, udzielanie informacji, czytanie prasy itp.)– 1461.
Księgozbiór wzbogacił się o 501 (w tym 2 vol. –dar) o wartość łączną 10.771,99 zł
(w tym 10.551,99 zakupy). Biblioteka kształtując zbiory konsultuje się ze szkołami z terenu
gminy Sadowne oraz z uŜytkownikami.
W GBP w Sadownem wprowadzany jest katalog komputerowy w systemie „Mateusz”.
Obecnie baza zawiera około 60 % zbiorów biblioteki głównej. Do katalogu wprowadzane są
w pierwszej kolejności na bieŜąc nowości.
DZIAŁALNOŚĆ DODATKOWA
Na początku roku 2014 rozstrzygnięty został konkurs na najlepszego czytelnika roku 2013.
Konkurs przeprowadzony w dwóch kategoriach I- do lat 16 i II powyŜej 16 roku Ŝycia.
Laureaci otrzymali dyplomy i upominki.
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”.
22 stycznia 2014 r. odbył się spektakl teatralny dla dzieci „Król zwierząt” zagrany przez
aktorów Teatru Urwis z Krakowa biblioteka pomagała w organizacji.
W dniach 11 lutego 2014 odbyły się spotkanie autorskie dla dzieci z Panem Rafałem Lasota dziennikarz i publicysta, rzecznik prasowy, autorem bajek i wierszyków dla dzieci.
17 lutego – 2 marca GBP w Sadownem współorganizowała z GOK ferie zimowe dla dzieci.
1 marca 2014 r. odbył się Bal Karnawałowy dla dzieci. Biblioteka pomagała
w organizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury z Gminną Komisją Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych gminny doroczny bal karnawałowy. 27 marca 2014 r. odbyło się
spotkanie autorskie z podróŜnikiem Romanem Pankiewiczem pt. „Matuszka Rasija”.
W spotkaniu uczestniczyła przede wszystkim młodzieŜ gimnazjalna oraz inni czytelnicy
ksiąŜek podróŜniczych.
7 maja 2014 r. GBP w Sadownem zorganizowało spotkanie z autorem ksiąŜek
detektywistycznych, kontynuatorem serii „Pan samochodzik” Arkadiuszem Niemirskim.
6 czerwca 2014 GBP w Sadownem po raz drugi wzięła udział w 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 ciekawe miejsca zabytkowe i przyrodnicze.
Rajd zakończył się ogniskiem któremu towarzyszyły gry, zabawy, i pieczona kiełbaska.
Dla starszych przeprowadzono kilka indywidualnych kursów z zakresu obsługi komputera
w ramach projektu przygotowanego przez bibliotekę „senior- online”.
Biblioteka od stycznia 2014 przeprowadziła kilkanaście lekcji bibliotecznych z zakresu
tworzenia bibliografii przedmiotowej i podmiotowej adresowanych dla uczniów klas
maturalnych. Bibliotekarze pomagali w przygotowaniu prezentacji maturalnych. Dobór
literatury do tematów.
Rok 2014 jest rokiem jubileuszowym – 650 lat w słuŜbie ksiąŜki oraz 65 rocznica utworzenia
Gminnej Biblioteki Publicznej w Sadowne. W związku z tym biblioteka przygotowała dla
czytelników prezentację pt. „Historia ksiąŜki”.
Od czerwca biblioteka bez prowizji zamawia podręczniki szkolne dla dzieci i młodzieŜy.

Odbyło się kilka w spotkań zapoznawczych z biblioteką; jej historią, zbiorami, zasadami
korzystania z czytelni i wypoŜyczalni.
Pracownicy biblioteki pomagają w organizacji róŜnych imprez organizowanych przez GOK
np. plener malarski, pchli targ, wystawy, zawody, bal karnawałowy 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, 11/4 etatu), 2,75 etatu działalności podstawowej i 0,5 pracownik gospodarczy.
Pracownicy

biblioteki

działalności

podstawowej

uczestniczyli

w

szkoleniach

organizowanych przez bibliotekę powiatową (system biblioteczny MATEUSZ, nowe
regulacje prawne dot. bibliotek). Pracownicy biblioteki poza swoimi obowiązkami pracowali
takŜe przy waŜniejszych wydarzeniach i imprezach organizowanych przez Gminny Ośrodek
Kultury w Sadownem.
BudŜet GBP w 2014
Środki na początek roku 2014
Dotacja budŜetowa 2014

3.856,89 zł.
205.000,00 zł.
---------------208.856,89 zł.

Wykonanie wydatków za pierwsze półrocze 2014 roku

1. Wydatki osobowe niezal. do wynagr
zł.
2. Wynagr. osobowe pracowników
zł.
3. Składki
11.523,37 zł.
4. Składki
1.552,05 zł.
5. Wynagrodzenia bezosobowe
zł.
6. Zakup materiałów i wyposaŜenia
zł.
7. Zakup energii
8. Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych
9. Zakup usług pozostałych
10. Zakup usług dost. do sieci Internet
11. Zakup usług zdrowotnych
12. Opłaty za telefon stacjonarny
13. Różne opłaty i składki

335,20
61.736,28
ZUS
FP
1.255,00
8.313,17
1.444,63 zł.
10.751,99 zł.
1.622,81 zł.
471,84 zł.
0,00 zł.
382,94 zł.
0,00 zł.

14. Podróże służbowe krajowe
15. Odpisy na ZFŚS
16. Szkolenia pracowników
Razem:
Na § zakup materiałów i wyposaŜenia składają się następujące wydatki:
- zakup prenumeraty,
- zakup foli do okładania ksiąŜek,
- zakup tablicy informacyjnej,
- zakup oleju opałowego,
- zakup materiałów biurowych (papier, tonery, teczki, długopisy itd.),
- zakup artykułów czyszczących i chemicznych,

Na § zakup usług pozostałych składają się następujące wydatki:
- opłaty za konserwację platformy dla niepełnosprawnych,
- opłaty za monitoring,
- opłata za wynajem podnośnika,
- opłaty za wodę, wywóz odpadów,
- opłaty przegląd sprzętu gaśniczego,
- opłaty pocztowe, bankowe,

60,18 zł.
2.803,22 zł.
450,00 zł.
102.700,68 zł.

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia
Wójta Gminy Sadowne
Nr 201/2014
z dnia 14 sierpnia 2014r.

Sprawozdanie opisowe z działalności Muzeum Ziemi Sadowieńskiej
Za I półrocze 2014 rok.
Muzeum Ziemi Sadowieńskiej jest instytucja 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, plenerów,
wystaw, spotkań autorskich itp. W pierwszym półroczu szacunkowo muzeum odwiedziło 590
osób. Gościliśmy zainteresowanych z róŜnych zakątków Polski. W grupach zwiedzających
przewaŜała młodzieŜ i dzieci. MłodzieŜ i dzieci zwiedzali w grupach zorganizowanych.
Wystawy
W styczniu i lutym moŜna było oglądać dwie wystawy. Tytuły ekspozycji – „Bug w oczach
dziecka” i „Chrońmy lasy”.
W kwietniu 2014 r. oglądać moŜna było wystawę wycinanki i malarstwa. Tym razem swoje
prace prezentowali członkowie Podkarpackiego Oddziału Stowarzyszenia Marynistów
Polskich w Rzeszowie, w którym równieŜ aktywnie działa Gabriela Czarnecka, wycinarka
i jednocześnie malarka (8 kwietnia w naszym Ośrodku Kultury przeprowadziła warsztaty
wycinanki i ozdób wielkanocnych ).
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.
W pomieszczeniu drugim Izby Etnograficznej oglądać moŜna ekspozycje stałe: radio
i elektronika, historia Koła Łowieckiego „Kszyk”, wystawa przyrodnicza oraz wystawa
instrumentów świata.

Lekcje muzealne
Muzeum zorganizowało kilkanaście lekcji muzealnych. Z zajęć tych korzystali przede
wszystkim, ale nie tylko uczniowie szkół z terenu naszej gminy.
Lekcje muzealne tematycznie związane były z historią regionu oraz rocznicami wydarzeń
historycznych, a przede wszystkim z jubileuszem 500- lecia Sadownego.
Tematy lekcji:, „Co robić, Ŝeby nie szkodzić?”- lekcja związana z ochroną środowiska
„Osadnictwo na terenie sadoweńskim”, „Śladami przodków”, „Powstanie styczniowe
w powiecie węgrowskim”, „Ginące zawody- rzemiosło”, „ Małe ojczyzny”, „Historia
osadnictwa na ternie Sadownego”, „Bartnictwo i inne zawody uprawiane na terenie regionu”,
„ Obróbka lnu”, „Narzędzia uŜywane kiedyś w gospodarstwach domowych”.
Muzeum pomagało przy organizowaniu Gminnego Dnia Dziecka. Uczestniczyło w Pikniku
rodzinnym organizowanym przez GKRPA w Sadownem oraz GOK w Sadownem.
Z budŜetu Muzeum Ziemi Sadowieńskiej sfinansowany został koncert muzyki Bolesława
Szabelskiego. Formalności i organizacją koncertu zajął się ZSP w Sadowne. Koncert odbył
się 8 czerwca 2014 r. w kościele parafialnym w Sadownem.
Muzeum kontynuuje „spis z natury”. Do tego czasu zostało opracowane około 2 tyś.
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 31.06.2014r. Muzeum Ziemi Sadowieńskiej zatrudniało 2 osoby w wymiarze
0, 5 etatu i ¼ etatu.
BudŜet
Środki na początek roku 2014
Dotacja budŜetowa 2014

1.996,51 zł.
90.000,00 zł.
---------------91.996, 51 zł.

Wykonanie wydatków w I półroczu 2014
(sfinansowane otrzymaną dotacją podmiotową)

17. Wynagr. osobowe pracowników
18. Składki ZUS

18.524,63 zł.
3.983,71 zł.

19. Składki FP

543,31 zł.

20. Wynagrodzenia bezosobowe

2.824,00 zł.

21. Zakup materiałów i wyposaŜenia

4.925,20 zł.

22. Nagrody i wyd. osobowe nie zal.

56,01 zł.

23. Zakup usług pozostałych

6.271,48 zł.

24. Opłaty za telefon stacjonarny

184,58 zł.

25. Odpisy na ZFŚS

1.093,94 zł.

26. PodróŜe słuŜbowe

190,22 zł.

Razem:

38.597,08 zł.

Na § zakup materiałów i wyposaŜenia składają się następujące wydatki:
- zakup oleju opałowego,
- zakup pieczątek
- zakup materiały biurowe
- zakup laminatora
Na § zakup usług pozostałych składają się następujące wydatki:
- opłata za czynsz dzierŜawny.
Na § Wynagrodzenia bezosobowe składają się wydatki związane z realizacją koncertu
Bolesława Szabelskiego.

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia
Wójta Gminy Sadowne
Nr 201/2014
z dnia 14 sierpnia 2014r.

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO
OŚRODKA KULTURY W SADOWNEM W I PÓŁROCZU 2014
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:
7 stycznia 2014 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Sadownem odbyło się uroczyste
podsumowanie Konkurs na Szopkę BoŜonarodzeniową. Uczestnicy konkursu otrzymali
dyplomy i nagrody.
22 stycznia 2014 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Sadownem odbyło się uroczyste

rozstrzygnięcie jesienne edycji konkursu „Rok w obiektywie”. Tego dnia laureatom wręczono
nagrody. Koszt nagród – 350,00 zł
22 stycznia 2014 r. odbył się spektakl teatralny dla dzieci „Król zwierząt” zagrany przez
aktorów Teatru Urwis z Krakowa.

W królestwie dŜungli następują przełomowe zmiany.

Dotychczasowy król juŜ nie chce dłuŜej być władcą. Kto zostanie nowym królem i uratuje
dŜunglę? Bajka kolorowa, zabawna i interaktywna. Przedstawienie uczy zachowań savoirvivre oraz przestrzega, Ŝe nie powinno się oceniać innych tylko po pozorach. Wszystkim
maluchom bardzo podobały się przygody Ŝabki, małpki, tygryska i słonika. Dzieci aktywnie
brały udział w przedstawieniu, śmiały się z Ŝartów, śpiewały i tańczyły. Przedstawienie
zostało zorganizowane wspólnie z Gminną Biblioteką Publiczną w Sadownem. Koszt
honorarium za wykonanie przedstawienia - 450,00 zł. W styczniu ruszył projekt
współfinasowany przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności w ramach grantu „ Równać
szanse 2013”- Faksymile- odkrywamy dawne Sadowne.W okresie od 12 lutego do końca
miesiąca w GOK-u zorganizowano wystawę „Z odkurzonej szuflady” – Sadowianie na
fotografiach z ubiegłego stulecia. Koszt materiałów do ekspozycji 462,66 zł. W dniach
11 i 12 lutego 2014 odbyły się warsztaty dziennikarskie zorganizowane dla grupy młodzieŜy
biorącej udział w projekcie pt. Faksymile – odkrywamy dawne Sadowne. Warsztaty
prowadził Pan Rafał Lasota - dziennikarz i publicysta, rzecznik prasowy. Koszt
wynagrodzenia za przeprowadzenie warsztatów – 1 000,00 zł, poczęstunek na warsztatach
83,94 zł.W lutym 2014 r. Gminny Ośrodek Kultury w Sadownem, w ramach obchodów 500lecia Sadownego, ogłosił konkurs fotograficzny „Sadowne w obiektywie”. Koszt nagród
w konkursie 356,98zł. 25 lutego 2014 r. został rozstrzygnięty Konkurs na logo – znak
graficzny promujący 500-lecie Sadownego. Laureatem nagrody głównej został Bartłomiej
Rukat. Oficjalne wręczenie nagrody przez Wójta Gminy Sadowne nastąpiło 25 lutego 2014 r.
w Gminnym Ośrodku Kultury w Sadownem. Od tego momentu prezentowany znak
graficzny jest wykorzystywany jako symbol wszystkich wydarzeń związanych z 500-leciem
miejscowości. 17 lutego – 2 marca podczas ferii zimowych, dzieci mogli korzystać z wielu
atrakcji w Gminnym Ośrodku Kultury w Sadownem. MoŜna było uczestniczyć
w nieodpłatnych zajęciach plastycznych dla dzieci oraz młodzieŜy, zajęciach kulinarnych,
uczestniczyć w turnieju gier video, karaoke, grać w gry planszowe oraz tenisa stołowego.
1 marca 2014 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. Uroczyste spotkanie rozpoczął
Teatr Króla z Łodzi przedstawieniem dla dzieci pt. „Zaczarowany komputer”. Jest to bajka

profilaktyczna, która ma na celu przeciwdziałanie uzaleŜnieniom i zniechęcenie do sięgania
po papierosy, alkohol, tabletki odurzające. Problem uzaleŜnień przedstawiony jest w formie
zagadek, na które odpowiadała wspólnie z widownią Wiedźma Strojnisia. W bajce dość
istotną rolę odgrywa równieŜ Dziecko, którego wolny czas zajęty jest grami komputerowymi.
Z jednej strony komputer pokazany jest jako „poŜeracz” czasu, z drugiej zaś wyjaśnia
wszystkim niebezpieczeństwa wynikające z uzaleŜnień. Oprócz wyciągania wniosków
z treści bajki, dzieci miały okazję podziwiać wspaniałą grę aktorską oraz kolorową dekorację,
piękne stroje i muzykę, w rytm której rozgrywała się wartka akcja. Naszym dzieciom się to
spodobało i chętnie „pomagały” bohaterom przedstawienia w rozwiązywaniu zagadek–
chwała za to aktorom. Następnie gry, zabawy, tańce poprowadził profesjonalny wodzirej.
Dzieci podczas balu otrzymały słodki poczęstunek. Mogły równieŜ pomalować buzie w róŜne
charakterystyczne wzory.
3 marca 2014 r. odbył się koncert młodzieŜy uczestniczącej w zajęciach muzycznych
prowadzonych przez Panią Ewę Jakubik. Koncert podzielony był na dwie części.
W części pierwszej dominowały utwory wykonywane na gitarze, natomiast część druga
poświęcona była instrumentom klawiszowym.
7 marca 2014 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Sadownem odbył się drugi koncert koła
muzycznego. Tym razem podopieczni Pani Ewy Jakubik wykonywali utwory na gitarze
a klimaty muzyczne ukierunkowane były głównie na polską muzykę rozrywkową oraz
klasyczne utwory rockowe.
25 marca 2014 r. Grupa młodzieŜy z projektu Faksymile… uczestniczyła w wycieczce do
radia. W programie zwiedzanie – kulisty powstawania audycji radiowych, charakterystyka
poszczególnych anten, zwiedzanie archiwum Polskiego Radia, spotkanie z dziennikarzem.
Koszt wycieczki - 1057,90 zł (365,00 bilety, 152,90 – posiłek dla uczestników, 540,00 –
usługa transportowa).
27 marca w Gminnym Ośrodku Kultury w Sadownem odbył się wernisaŜ prac dzieci z Koła
Plastycznego. Młodzi artyści – plastycy od października 2013 roku wykonywali swoje prace
pod okiem p. Marty Karłowicz – wykwalifikowanego instruktora Gminnego Ośrodka Kultury
w Sadownem. Do dnia wystawy powstało ich ok. 360. Swoje prace wystawiły dzieci w wieku
od 4 do 9 lat: Maja Bubrzyk, Wiktoria Decyk, Julka Góral, Iza Ilczuk, Hania Karłowicz,
Patrycja Koroś, Wiktoria Kowalczyk, Julka Nowakowska, Amelka Puścion, Kuba Puścion,
Zosia Rukat, Sylwia Skarpetowska, Michalina Zakrzewska, Szymon Zakrzewski, Ola
Ziółkowska, Julka Zawadzka i Natalka Zyśk.
W marcu ogłoszony został konkurs pt. „Pobudź wyobraźnię – Sadowne 500 lat temu” - hasło

przewodnie nowego konkursu plastycznego, który został ogłoszony w ramach obchodów 500lecia Sadownego. Koszt nagród dla laureatów - 318,60 zł.W konkursie mogły wziąć udział
dzieci i młodzieŜ, posiadający choć trochę wyobraźni, dzięki której powstanie wizja naszej
miejscowości w przeszłości – 100, 200, a nawet 500 lat temu. W kwietniu 2014 r. GOK
ogłosił nowy konkurs w ramach obchodów 500-lecia Sadownego.„Olimpiada wiedzy
o regionie” - konkurs przeznaczony dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej, gimnazjum
i szkół ponadgimnazjalnych. Organizowany był wspólnie przez Gminną Komisję
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminny Ośrodek Kultury i szkoły gminy
Sadowne. 8 kwietnia 2014 r. w GOK-u przy współpracy Muzeum Ziemi Sadowieńskiej
odbyły się warsztaty wycinanki i ozdób wielkanocnych dla dzieci i dorosłych. Zajęcia
prowadziła p. Gabrieli Czarnecka – wycinarka i malarka.
2 maja 2014 r. Gminny Ośrodek Kultury w Sadownem organizował "Pchli Targ".
czwarta edycja popularnej imprezy na zasadach „ sprzedaj, oddaj, zamień”. W maju GOK
w Sadownem wprowadził do kalendarza zajęć stałych zajęcia dla dzieci taneczne
z elementami rytmiki oraz dla młodzieŜy

lekcje wokalne. 18 maja 2014 r. w ramach

obchodów światowego dnia rodziny oraz 500 - lecia Sadownego odbył się Piknik Rodzinny
organizowany wspólne z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Piękne niedzielne popołudnie skierowane było w szczególności dla najmłodszych, a pobyt na
Pikniku umilały dzieciom takie atrakcje jak: Eurobungee, Dmuchana ZjeŜdŜalnia, Dmuchany
Plac Zabaw, Kule Wodne, Strzelnica Łukowa "dino safari", Kącik Fryzjerski, Malowanie
Twarzy, Zabawa z animatorami (Ciocia Klown i Wujek Szczudlarz), Konkursy, Turnieje,
Pląsy, Wata Cukrowa, Popcorn oraz aktywność ruchowa na świeŜym powietrzu. Podczas
pikniku wręczone zostały nagrody ostatniej juŜ edycji- konkursu „ Rok w obiektywie”.
W odsłonie zima laureatami zostali Maja Smolewska- I miejsce, Justyna Gryglas- II miejsce,
Arleta Mianowicz – III miejsce. Na koniec odbył się spektakl Grupy Edwarda - "Odsunął się
Jan...".
Młodzi aktorzy pracujący pod kierownictwem Pani Doroty Gałązki oraz Anny Gierej
przedstawili nam historię św. Jana Nepomucena oraz jednego z symboli Naszej Gminy
kapliczki poświęconej świętemu. Cała imprezę nagłaśniam nieodpłatnie zespół „ Wiktoria”.
Ubezpieczenie imprezy 62,00 zł., poczęstunek dla organizatorów – 60,00 zł
27 maja 2014 odbył się gminny etap konkursu „Olimpiada wiedzy o regionie”. W kategorii
kl.

IV-VI

wzięło

udział

17

uczestników,

w

kategorii-

młodzieŜ

gimnazjalna

i ponadgimnazjalna wzięło udział 6 uczestników wyłonionych w eliminacjach szkolnych.

W dniach 18 – 31 maja 2014 r. trwa na terenie gminy Sadowne XIV plener malarski, którego
głównymi wydarzeniami były wystawy organizowane w szkole (spotkanie uczniów
z artystami) oraz w GOK (wernisaŜ 28 maja). Uczestnikami XIV Pleneru Malarskiego
w Sadownem są: Wanda Falencik – Masznicz – Komisarz Pleneru, Regina Balinow, Gabriela
Czarnecka, Romana Freudenreich – Ślubowska, Małgorzata Wiktoria Gajewska –
Margasińska, ElŜbieta Kaniecka – Siegoczyńska, Adam Kunikowski, Ryszard Marian
Owczarek,

Kinga

Ramus,

Danuta

Rasińska,

Lidia

Snitko

–

Pleszko,

Krystyna Sommer, Lucyna Starczewska i Ryszard Stryjewski. Poczęstunek dla uczestników
wernisaŜu - 446,49, wyŜywienie artystów na czas pobytu - 2 366,00 zł
2 czerwca 2014 roku GOK wziął udział w Gminnym Dniu Dziecka. Podczas tej uroczystości
zostały wręczone nagrody w dwóch konkursach organizowanych w ramach obchodów 500
lecia Sadownego – 1. „Pobudź wyobraźnię- Sadowne 500 lat temu”, (koszt nagród
sfinansowanych przez GOK - 218,69 zł) 2. „Gminny konkurs wiedzy przyrodniczej”.
Pracownicy GOK-u prowadzili zajęcia plastyczne pt. „Plakat- stop nałogom”, oraz
artystyczne malowanie twarzy. Na prośbę GOK-u Jednostka strzelecka 5001 zaprezentowała
pokazy samoobrony oraz działania patrolu medycznego a takŜe spektakularne zatrzymanie
samochodu. 17 czerwca 2014 w GOKU odbyło się spotkanie ze Zbigniewem Kołbą –
autorem ksiąŜki „Krioterapia – to warto wiedzieć”. Koszt wynagrodzenia autorskiego 490,00 zł. 27 czerwca w Gminnym Ośrodku Kultury w Sadownem odbyło się spotkanie
poetycko – muzyczne. Wyjątkowo liczna tym razem publiczność wysłuchała koncertu
czterech grup gitarzystów i jednej grupy keyboardowej Koła Muzycznego, które prowadzi
w Gminnym Ośrodku Kultury p. Ewa Jakubik. Dzieci pięknie wykonywały po dwa utwory
oraz śpiewały wspólne piosenki z akompaniamentem. Ich występy przeplatane były poezją
przybyłych na koncert członków Grupy Poetyckiej IWA. Panie: Danuta Kobylińska – Konik
i Anna Gierej oraz Pan Wiesław Maliszewski prezentowali słuchaczom swoje wiersze. Na
zakończenie rozdano równieŜ nagrody zwycięzcom konkursu poetyckiego „Wiersze
o Sadownem”, który organizowany był przez Gminny Ośrodek Kultury. Komisja, której
przewodniczył P. Wiesław Maliszewski, postanowiła przyznać nagrody w kategorii uczniów
Gimnazjum – Marii Wrzosek za wiersze pt. „Wszystko tu jest…” i „Mała moja Ojczyzna”,
a w kategorii szkół ponadgimnazjalnych i osób dorosłych – Pani ElŜbiecie Dębkowskiej –
Akonom za wiersz bez tytułu. Koszt nagród dla uczestników 120,00 zł
W czerwcu 2014 r. Gminny Ośrodek Kultury w Sadownem, w ramach obchodów 500-lecia
Sadownego, ogłosił konkurs na najlepszą prezentację multimedialną o historii Sadownego.
Konkurs przeznaczony jest dla młodzieŜy i dorosłych. Autor najlepszej pracy otrzyma

nagrodę i zaprezentuje ją podczas uroczystej Sesji Rady Gminy związanej z jubileuszem 500lecia Sadownego. 29 czerwca 2014 r. Gminny Ośrodek Kultury w Sadownem, Nadleśnictwo
Łochów, Klub Sportowy „Wicher” Sadowne, Zarząd Powiatowy Szkolnego Związku
Sportowego w Węgrowie, Koło Łowieckie „Kszyk” Warszawa i Koło Wędkarskie nr 27
Sadowne zorganizował w ramach obchodów 500- lecia Sadownego I bieg ku czci Bł.
Edwarda Grzymały. Na początku przybliŜona została postaci błogosławionego Edwarda
Grzymały oraz oddano hołd ok. 300 więźniom z obozu w Treblince zamordowanych
w pobliŜu startu-mety zapalono symboliczne znicze. W biegu na ok. 10 km. wzięło udział 53
osoby. Koszt nagród dla zwycięzców 976,32 zł, przygotowanie trasy biegu 53,51 zł.
W I półroczu 2014 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 dla dzieci – 1 grupa dla dzieci do lat 12. Zajęcia raz w tygodniuopłata miesięczne-20,00 zł.
- plastyczne dla dorosłych i młodzieŜy – 1 grupa, Zajęcia skierowane są do młodzieŜy
zainteresowanej egzaminami do szkół plastycznych oraz na uczelnie artystyczne, a takŜe
do osób, które chcą doskonalić swój warsztat artystyczny pod okiem artysty plastyka. Zajęcia
odpłatne, opłata miesięczna – 20,00 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 – 2 grupy. Zajęcia dobywają się raz w tygodniu, biorą w nich
udział chłopcy ze szkół podstawowych. Są nieodpłatne.
- koło astronomiczne – koło zostało utworzone w styczniu 2013 r. w ramach projektu
„ Sadowne BliŜej Gwiazd” współfinansowanym przez program grantowy Równać szanse. –
kontynuacja projektu.
- zajęcia taneczno – rytmiczne dla dzieci do 8 lat- 1 grupa. Zajęcia raz w tygodniu –
odpłatne 30 zł. miesięcznie.
- zajęcia wokalne dla młodzieŜy. Zajęcia raz w tygodniu – odpłatne 30 zł. miesięcznie.
- zajęcia informatyczne – zajęcia raz w tygodniu- odpłatne
- zajęcia korekcyjne – zajęcia raz w tygodniu – 2 grupy. – odpłatne 30 zł/ m-c.
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.
Na dzień 30.06.2014 Gminny Ośrodek Kultury w Sadownem zatrudniał 6 osób. Byli
to: dyrektor jednostki w wymiarze ½ etatu, księgowa – ½ etatu, troje instruktorów kulturalnooświatowych – dwoje po ½ i jeden w wymiarze 4/7 etatu oraz sprzątaczka – ½ etatu. Ponadto
zajęcia muzyczne, plastyczne, wokalne i rytmiki 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 2014 przedstawia się następująco:
1. Stan środków obrotowych na dzień 01.01. 2014
2. Otrzymana dotacja podmiotowa
3. Przychody własne
4. Dotacja na realizację projektu „Faksymile…”
5. Odsetki bankowe
Razem:
Na przychody własne w kwocie 14 447,00 zł składają się:
opłaty za zajęcia plastyczne
opłaty za zajęcia muzyczne
opłaty za zajęcia informatyczne
opłaty za zajęcia korekcyjne
opłaty za zajęcia astronomiczne
opłaty za zajęcia wokalne i rytmiki
opłaty xero
darowizny, wynagr. z tytułu terminowej zapłaty podatku

5 996,81zł
90 000,00zł
14 447,00zł
7 000,00zł
36,03zł
117 479,84zł

3 030,00zł
6 900,00zł
80,00 zł
617,00zł
120,00zł
420,00zł
870,00zł
2 410,00zł

Wykonanie wydatków w roku 2014 (sfinansowane otrzymaną dotacją podmiotową)
27. Wydatki osobowe niezal. do wynagr
329,84zł
28. Wynagr. osobowe pracowników
51 207,92zł
29. Składki ZUS
10 190,02zł
30. Składki FP
1 216,04zł
31. Wynagrodzenia bezosobowe
2 997,00zł
32. Zakup materiałów i wyposaŜenia
8 038,01zł
33. Zakup energii
1 418,86zł
34. Badania lekarskie pracowników
0,00zł
35. Zakup usług pozostałych
5 424,21zł
36. Zakup usług dost do sieci Internet
412,05zł
37. Opłaty za telefon komórkowy
141,45zł
38. Opłaty za telefon stacjonarny
421,26zł
39. PodróŜe słuŜbowe krajowe
95,28zł
40. RóŜne opłaty i składki
745,00zł
41. Odpisy na ZFŚS
2 598,06zł

42. Szkolenia pracowników
Razem:

0,00zł
85 235,00zł

Wykonanie wydatków w roku 2014 (sfinansowane z dochodów własnych + odsetki
bankowe)
1.
Wynagrodzenia bezosobowe
8 753,00zł
2.
Zakup materiałów i wyposaŜenia
8 061,81zł
3.
Zakup usług pozostałych
3 356,17zł
4.
Zakup usług dost do sieci Internet
97,00zł
5.
Opłaty za telefon komórkowy
24,60zł
6. Opłaty za telefon stacjonarny
61,37zł
Razem:
20 353,95zł
Wykonanie wydatków w roku 2014 (sfinansowane dotacją na realizację projektu
„Faksymile – odkrywamy dawne Sadowne”)
1. Zakup materiałów i wyposaŜenia
1 440,00zł
2. Wynagrodzenia bezosobowe
1 000,00zł
3. Zakup usług pozostałych
1 010,00zł
Razem:
3 450,00zł
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,
- opłaty za wodę, wywóz odpadów,
- opłaty pocztowe, bankowe,
- zakup licencji na programy,
- opłaty za TV,
- organizacja pleneru malarskiego (wyŜywienie artystów),
Zobowiązania niewymagalne na 30.06.2014 – 107,01 zł
Zobowiązania wymagalne na 30.06.2014– 0,00 zł
Stan środków obrotowych na rachunku bankowym (konto główne) na
30.06.2014 – 4 890,89 zł

