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ZARZĄDZENIE NR 157/2013 
WÓJTA GMINY DĄBRÓWKA  
z dnia 15 marca 2013 roku

w sprawie: przekazania sprawozdania z wykonania planów finansowych 
Gminnych Instytucji Kultury za 2012 rok.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach 
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z póź. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1-

Przedstawia się Radzie Gminy Dąbrówka sprawozdanie z wykonania planów finansowych 
Gminnych Instytucji Kultury za rok 2012, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego 
zarządzenia.

§ 2 .

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Zarządzenie wychodzi w życie z dniem podpisania.



Załącznik Nr .4*. 
do Zarządzenia N rA ^/2013  

Wójta Gminy Dąbrówka 
zdnia

S P R A W O Z D A N I E
Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH 

GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY GMINY DĄBRÓWKA

ZA 2012 ROK

Dąbrówka, 28.02.2013 r.



S P R A W O Z D A N I E
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO 

GMINNEGO CENTRUM KULTURY W DĄBRÓWCE

ZA 2012 ROK

Dąbrówka, 28.02.2013 r.



S P R A W O Z D A N I E  

z wykonania planu finansowego 

Gminnego Centrum Kultury w Dąbrówce za 2012 rok

Stosownie do postanowień ustawy o finansach publicznych Dyrektor Gminnego 
Centrum Kultury w Dąbrówce przedkłada sprawozdanie z wykonania planu 
finansowego i realizacji planu pracy za 2012 rok.
Plan finansowy Gminnego Centrum Kultury w Dąbrówce na 2012 rok został 
opracowany i zatwierdzony Zarządzeniem Dyrektora Centrum. Na dzień 31.12.2012 r. 
przedstawiał się następująco:

NAZWA PLAN WYKONANIE %
WYKONANIA

I. Przychody 621.210,44 595988,64 95,9

II. Koszty, w tym: 606.020,00 541.586,53 89,4

1. Koszty bieżące 558.444,48 494.011,01 88,5

2. Wydatki inwestycyjne 47-575,52 47.575,52 100,0

III. Wydzielona 
rezerwa na pierwsze 
miesiące działalności

15.190,44 - -

RAZEM II + III 621.210,44 541586,53 87,2



Wpływy z prowadzonej działalności kulturalnej tj. wpłaty uczestników 
biorących udział w zajęciach języka angielskiego, pracowni plastycznej i rękodzieła, 
karate, aerobiku, wpłaty uczestników kursu nauki gry na gitarze oraz osób 
korzystających z usług Gminnego Centrum Informacji to kwota 51.749,30 zl.

Środki od osób fizycznych - sponsorów przekazujących wpłaty na organizację 
bezpłatnego placu zabaw dla dzieci podczas Festynu historycznego to kwota 7.850,00 
zł.

Środki z innych źródeł, czyli refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy części 
wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego i prowizja od Urzędu Skarbowego to 
łączna kwota 2.819,63 zł.

Przychody z tytułu 2 dotacji celowych w kwocie 45.491,80 zl to przyznane 
środki finansowe na dofinansowanie operacji pt.: „Ocalić tożsamość” -  wydanie 
albumu zawierającego archiwalne zdjęcia i dokumenty społeczności Gminy Dąbrówka 
oraz operacji „Folklor w krainie Bugu II” na podstawie podpisanych umów
o przyznanie pomocy z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie 
lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 -  2013.

Refundacja poniesionych środków finansowych w wysokości 25.000,00 zl 
związanych z realizacją operacji „Śladami historii Dąbróweckiej Ziemi” nastąpiła 
w miesiącu styczniu b r .

Dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub 
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek 
zaliczanych do sektora finansów publicznych dotycząca dofinansowania zadań 
w ramach programu Rozwój infrastruktury kultury, priorytet Infrastruktura domów 
kultury to kwota 34.000 zl na realizację zadania „Usłysz i zobacz Gminne Centrum 
Kultury - zakup nagłośnienia i oświetlenie do sali widowiskowej.

Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez pozostałe jednostki sektora 
finansów publicznych to kwota 1.100 zl przekazana przez Samorząd Województwa 
Mazowieckiego na pokrycie kosztów zorganizowania koncertu „Intermedia 
muzyczne” w ramach XII Finału Konkursu Poetyckiego „Cyprian Norwid Poeta 
Naszej Ziemi.

Plan kosztów zatwierdzony został do wysokości 606.020,00 zł w tym: 
na bieżącą działalność określoną w statucie GCK -  558.444,48 zł. 
na wydatki inwestycyjne -  47.575,52 zł
wydzielona rezerwa na pierwsze miesiące działalności Centrum w 2013 roku 
(do czasu uchwalenia budżetu i przekazania nowej dotacji) -15.190,44 zl. 

Realizacja kosztów w 2012 roku ukształtowała się na poziomie 89,4 % założonego 
planu, tj. w wysokości 541.586,53 zł.
Koszty bieżące zrealizowano w wysokości 494.011,01 zł, co stanowi 88,5 % założonego 
planu, wydatki inwestycyjne zrealizowano w wysokości 47.575,52 zł czyli 100 % 
planu.
Poniższa tabela wraz z częścią opisową prezentuje ich podział i przeznaczenie:

Klasyfikacja Nazwa Plan Wykonanie %
wykonania

II. KOSZTY
1. Koszty bieżące



2. Wydatki inwestycyjne
080/6050 Wydatki inwestycyjne 47-575,52 47-575,52 100,00

Razem wydatki inwestycyjne 47 57 5 ,5 2 47  575,52 1 0 0 ,0 0

RAZEM 1 + 2 606.020,00 5 4 15 8 6 ,5 3 89,4

III. Wydzielona rezerwa na 
pierwsze miesiące działalności

15.190,44 - -

OGÓŁEM II + III 621.210,44 541.586,53 87,2

Koszty nagród i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń to wypłata 
ekwiwalentu za używanie i pranie własnej odzieży roboczej dla pracowników na 
stanowisku sprzątaczka i starszy instruktor plastyczny.

Koszty osobowe pracowników Centrum wraz ze składkami poniesionymi na 
rzecz ZUS i Fundusz Pracy stanowiły 47,9 % kosztów bieżących poniesionych na 
finansowanie Gminnego Centrum Kultury.

Koszty wynagrodzeń bezosobowych to kwota 49.712,10 zł , w ramach których 
finansowane były:
- honoraria dla artystów za wykonanie koncertu podczas XII Finału Konkursu 
Poetyckiego „Cyprian Norwid -  Poeta naszej Ziemi”, wynagrodzenie dla chóru 
występującego podczas Uroczystości upamiętniającej 68 rocznicę zrzutów Żołnierzy 
Cichociemnych na placówkę odbiorczą „Imbryk” pod Kołakowem, wynagrodzenie za 
koncert pieśni i chorałów gregoriańskich podczas Uroczystości 570 rocznicy 
erygowania parafii Dąbrówce, wynagrodzenie za przeprowadzenie warsztatów 
cyrkowych (1) podczas Ferii zimowych.
- honoraria dla członków komisji konkursowych za ocenę uczestników oraz 
poprowadzenie warsztatów aktorskich, interpretacyjnych i artystycznych (eliminacje 
gminne XII Konkursu Poetyckiego „Cyprian Norwid -  Poeta Naszej Ziemi” (1), 
przesłuchania uczestników etapu drugiego w/w Konkursu (9) oraz Konkursu 
Recytatorskiego Twórczości Ks. Jana Twardowskiego (1).
- wynagrodzenie dla instruktorów za prowadzenie kursu języka angielskiego i zajęć 
aerobiku w miesiącach styczeń -  maj oraz wrzesień - grudzień.
Na w/w kwotę składają się również wynagrodzenia:
- wynagrodzenie dla osób obsługujących nagłośnienie i oświetlenie podczas imprez 
organizowanych przez GCK (Koncert Stabat Mater”, Uroczystość upamiętniająca 68 
rocznicę zrzutów Żołnierzy Cichociemnych na placówkę odbiorczą „Imbryk” pod 
Kołakowem, Uroczystość dziękczynna w Wigilię beatyfikacji Jana Pawia II, 
Przesłuchania uczestników XII Konkursu Poetyckiego „Cyprian Norwid Poeta Naszej 
Ziemi”, Finał ww. Konkursu, Uroczystość upamiętniająca 191 rocznicę urodzin C. K. 
Norwida, Obchody 94 rocznicy Odzyskania Niepodległości, Mikołajki z GCK);
- za przewóz artystów Szkoły Muzycznej z Wołomina występującego podczas koncertu 
wielkopostnego „Stabat Mater”, przewóz członków Rembertowskiej Akademii Seniora 
występujących podczas Obchodów Odzyskania Niepodległości oraz przewóz KGW 
z terenu gminy na I Przegląd Kolęd i Pastorałek KWG do Strachówki,
- wynagrodzenie dla członków zespołu „Kapela z Targówka” za koncert zespołu 
podczas Dożynek Diecezjalno -  Powiatowo - Gminnych
- za wykonanie specyfikacji sprzętu nagłośnieniowego i oświetlenia scenicznego do 
sali widowiskowej GCK,
- honorarium za projekt i wykonanie dekoracji sceny na Dożynki Diecezjalno -  
Powiatowo -  Gminne



do przygotowania poczęstunku dla dzieci i młodzieży biorących udział w konkursach, 
warsztatach i imprezach organizowanych przez GCK,
- koszty zakupu 5 mikrofonów, biletów do teatru oraz aparatu fotograficznego dla 
TGW „Nadbużanki”
- koszty zakupu akcesoriów komputerowych, w tym serwera plików wraz z dwoma 
dyskami zewnętrznymi, tuszy do drukarek atramentowych, tonerów do kopiarki 
i drukarek laserowych, laminatora, niszczarki do dokumentów
- koszty zakupu modemu bębna do ksero
- koszty zakupu obiektywu i lampy do aparatu Canon, będącego na wyposażeniu GCK
- koszty zakupu komputera na stanowisko specjalista ds. działalności podstawowej

Koszty zakupu materiałów i wyposażenia związane z realizacją operacji pn. 
„ŚLADAMI HISTORII DĄBROWECKIEJ ZIEMI” tj. działań dydaktyczno
-  wychowawczych w placówkach kulturalno -  oświatowych, sesji historycznej 
i wystawy poświęconej historii gminy Dąbrówka to: zakup 86 nagród dla uczestników
11 konkursów realizowanych w ramach projektu historycznego, zakup materiałów 
biurowych wykorzystanych do organizacji sesji historycznej i wystawy, zakup zdjęć do 
wykonania wystawy dokumentującej historię gminy, zakup 2 ścianek 
wystawienniczych zewnętrznych, zakup 6 ścianek wystawienniczych wewnętrznych.

Koszty zakupu materiałów i wyposażenia związane z realizacją operacji „FOLKLOR 
W KRAINIE BUGU II -  Obchody Nocy Świętojańskiej” to: zakup 86 nagród dla 
osób biorących udział w konkursach i zabawach związanych z odtworzeniem dawnych 
zwyczajów i obrzędów sobótkowych.
W realizację ww. zadań zaangażowano środki unijne w wysokości 6.630,52 zł. 
Udział własny w realizacji ww. operacji to kwota 4.973,82 zł.

W ramach wydatków bieżących realizacji projektu „Usłysz i zobacz Gminne 
Centrum Kultury -  zakup nagłośnienia i oświetlenie do sali 
widowiskowej” zakupiono ekran elektryczny „OPTIKA” wraz z uchwytem 
sufitowym.

Koszty zakupu energii tj. zaopatrzenia GCK w wodę z wodociągu to kwota 
217,02 zł, czyli 15,6 % założonego planu.

Koszty poniesione w ramach zakupu usług remontowych to kwota 1.055,34 zł
i stanowi środki wydatkowane na naprawę, konserwację i regulację kserokopiarki, 
remont gaśnicy oraz naprawę instalacji gazowych w budynku będącym siedzibą GCK.

Na zakup usług zdrowotnych czyli badania okresowe pracowników GCK 
wydatkowano kwotę 148,00 zł.

Na zakup usług pozostałych rozdysponowano kwotę 74.138,78 zł co stanowi 
90,6 % założonego planu. Są to koszty usług wykonanych na rzecz GCK:
- prowadzenia zajęć karate oraz zapewnienie specjalistycznej maty „Tatani”, 
prowadzenie kursu nauki gry na gitarze w miesiącach styczeń -  czerwiec oraz 
wrzesień -  grudzień.
- koszty przygotowania dokumentacji technicznej przebudowy i modernizacji 
instalacji elektrycznej na sali widowiskowej, z uwzględnieniem instalacji 
nagłośnienia, oświetlenia scenicznego i multimediów oraz wizualizacja sali i nowych 
pomieszczeń,
- koszty projektu wykonawczego instalacji sanitarnych na adaptowanym poddaszu

Na w/w kwotę składają się również: koszty całodobowego monitorowania 
sygnału alarmowego budynku świetlicy w Trojanach, koszty przeglądu gaśnic, 
przeglądu instalacji i urządzeń gazowych, szkoleń okresowych Bhp, świadczenia usług



Koszty zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej to 2.350,47 zł.

Na krajowe podróże służbowe pracowników wydano kwotę 668,37 zł.

Środki wydatkowane na ubezpieczenie sprzętu komputerowego, muzycznego, 
nagłośnienia i oświetlenia będącego na wyposażeniu GCK, roczna składka 
członkowska na rzecz Związku Stowarzyszeń „Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego”, 
OC Organizatora imprez plenerowych (Festyn Historyczny, Obchody Nocy 
Świętojańskiej) oraz ubezpieczenie budynku świetlicy wiejskiej w Trojanach to kwota 
3.124,00 zł.

Koszty różnych opłat i składek związane z realizacją operacji „FOLKLOR 
W KRAINIE BUGU II” tj. organizacją imprezy plenerowej Festiwal folklorystyczny 
„Folklor w krainie Bugu” to koszty zawarcia 1 polisy ubezpieczenia OC organizatora 
imprezy plenerowej.
W realizację ww. zadania zaangażowano środki unijne w wysokości 218,40 zł. 
Udział własny w realizacji ww. operacji to kwota 93,60 zł.

Dokonano również obowiązkowego odpisu na fundusz świadczeń socjalnych 
w wysokości 6.198,94 zł.

Na szkolenia pracowników wydatkowano kwotę 1.262,00 zł 

WYDATKI INWESTYCYJNE

W ramach wydatków inwestycyjnych dokonano zakupu sprzętu 
nagłośnieniowego i oświetlenia scenicznego do sali widowiskowej, w ramach realizacji 
zadania „Usłysz i zobacz Gminne Centrum Kultury -  zakup nagłośnienia i 
oświetlenie do sali widowiskowej” . Zadanie uzyskało pozytywną opinię i 
dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu 
„Rozwoju Infrastruktury Kultury’ priorytetu 3 „Infrastruktura domów kultury”, 
którego celem jest poprawa warunków funkcjonowania domów i ośrodków kultury 
poprzez wzbogacenie infrastruktury służącej prowadzeniu edukacji i działalności 
kulturalnej.

W ramach realizacji zadania zakupiono sprzęt nagłośnieniowy tj. (4 kolumny,
2 monitory sceniczne, 1 mikser, 1 stage box, 4 statywy kolumnowe, 8 statywów 
mikrofonowych, 9 mikrofonów, 1 odtwarzacz cd/mp3, 1 case na mikser, 1 case na 
przewody, okablowanie i akcesoria), sprzęt oświetleniowy (1 sterownik do świateł, 
1 dimer do świateł, 11 reflektorów scenicznych (teatralne i ledowe), 2 zestawy 
statywów, okablowanie i akcesoria) oraz sprzęt multimedialny tj. projektor 
multimedialny.

Całkowity koszt realizacji zadania to kwota 47.575,52 zł, w tym dotacja 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 34.000,00 zł.

Całkowite wydatki poniesione w 2012 roku, związane z zarządzaniem budynku 
świetlicy wiejskiej w Trojanach to kwota 2.636,96 zł. Składają się na nią koszty 
całodobowego monitorowania sygnału alarmowego budynku świetlicy oraz 
interwencja patroli ochronnych w przypadku sygnału naruszenia bezpieczeństwa 
obiektu, a także koszty ubezpieczenia budynku.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły należności i zobowiązania 
wymagalne.

D ^ $ / £ K T O R
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II. KONKURSY. IMPREZY. UROCZYSTOŚCI

1.1  Zimowy Zlot Klubów Seniora (12.01.2012)

12 stycznia 20i2r w zajeździe „Przybyszówka” w Kobyłce odbył się „I Zimowy Zlot 
Seniorów” zorganizowany przez Porozumienie Domów i Ośrodków Kultury Powiatu 
Wołomińskiego pod patronatem starosty Piotra Uścińskiego. Gminne Centrum 
Kultury zapewniło środek transportu dla Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy 
Dąbrówka biorących udział w Zlocie.

2. Ferie pełne magii w GCK (16.01- 26.01.2012)

Akcja zimowa przeprowadzona została wspólnie z Gminną Biblioteką 
Publiczną w Dąbrówce i obejmowała łącznie cykl 8 spotkań, odbywających się 
w siedzibie GCK i GBP.
Spotkania zorganizowane przez Centrum to:
- warsztaty filcowania na mokro, podczas których dzieci własnoręcznie 
wykonywały elementy biżuterii: korale, bransoletki itp.
- warsztaty cyrkowe, podczas których dzieci miały okazję poznać techniki 
wykonywania sztuczek cyrkowych, spróbować swoich sił oraz obejrzeć pokaz 
przygotowany przez animatorów
- dzień Babci i Dziadka, podczas którego dzieci pod okiem babć i pań z KGW 
Dąbrowianki wypiekały ciastka, faworki, natomiast wspólnie z dziadkami tworzyli 
i ozdabiali ciuchcię z papierowych kartonów.
- warsztaty scrapbooking, podczas których dzieci poznały technikę 
scrapbookingu, a zarazem miały możliwość wykonania własnej ramki na zdjęcia.
- interaktywny pokaz iluzjonistyczny
- zimowe igrzyska olimpijskie w ramach których dzieci brały udział w licznych 
konkurencjach sportowych z nagrodami

Łącznie , w spotkaniach zorganizowanych przez Centrum udział wzięło 180 dzieci.

3. Bal Karnawałowy „Rewia Bałwanków” (29.01)

Zabawę karnawałową poprowadzili aktorzy z Teatru „Plac Zabaw”. Artyści 
w tematycznych przebraniach poprowadzili zabawę taneczną, urozmaiconą licznymi 
konkursami i zabawami z udziałem dzieci i rodziców. Wszyscy uczestnicy otrzymali 
drobne upominki i słodycze.

W balu uczestniczyło około 100 dzieci.

4. Konkurs Recytatorski Warszawska Syrenka (15.03)

15 marca w Gminnym Centrum Kultury w Dąbrówce odbyły się eliminacje 
gminne 35. Konkursu Recytatorskiego „Warszawska Syrenka”. Konkurs 
realizowany jest przez Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki oraz Mazowieckie 
Kuratorium Oświaty. Na przesłuchania zgłosiło się 16 uczestników z trzech kategorii 
wiekowych: klasy o-III, klasy IV-VI i uczniowie gimnazjum. Do etapu powiatowego 
zakwalifikowało się 6 uczestników. Laureaci konkursu (11) otrzymali nagrody 
książkowe, natomiast pozostali uczestnicy pamiątkowe dyplomy.



8. Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży „20 lat Państwowej Straży 
Pożarnej -  jak nas widza tak nas malują” (19.04.)

Konkurs organizowany był przez Komendanta Głównego Państwowej Straży 
Pożarnej we współpracy z Wydziałami Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 
Urzędów Wojewódzkich. Adresatami konkursu byli uczniowie szkół podstawowych 
i gimnazjów w wieku od 5 do 16 lat. Ze szkół z terenu gminy wpłynęły 24 prace. 
Komisja konkursowa dokonała oceny prac, przyznając 11 wyróżnień i 2 nagrody - 
laureatów etapu powiatowego

9. Powiatowy Konkurs Sprawności Ortograficznej „ Dyktando 2012 ” XVII 
edycja (20.04)

Konkurs Sprawności Ortograficznej „Dyktando 2012” organizowany jest przez 
Marecki Ośrodek Kultury w Markach, w ramach Porozumienia Domów i Ośrodków 
Kultury Powiatu Wołomińskiego. W Gminnym Centrum Kultury w Dąbrówce odbyły 
się eliminacje gminne konkursu, w których udział wzięli uczniowie (11) Publicznego 
Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce oraz Publicznego Gimnazjum im. 
Ks. I. Skorupki w Józefowie. Do etapu powiatowego zakwalifikowało się 5 uczniów, 
którzy otrzymali największą liczbę punktów. Laureaci konkursu (5) otrzymali nagrody 
książkowe, natomiast pozostali uczestnicy pamiątkowe dyplomy.

10. Uroczystość upamiętniająca 68 rocznicę zrzutów żołnierzy 
Cichociemnych na placówkę odbiorczą „ Imbryk” pod Kołakowem
(22.04.)

Uroczystość rozpoczęła Msza Św. w Kościele pw. Miłosierdzia Bożego 
w Józefowie w intencji walczących i poległych w obronie Ojczyzny. Oprawę Mszy 
Świętej wykonał Miejsko-Parafialny Chór Cantanti z Kobyłki pod dyrekcją Aliny 
Stefaniak.

Druga część uroczystości miała miejsce pod pomnikiem Chwały Oręża Polskiego 
w Kolakowie. Wspólnie odśpiewano hymn państwowy. Po krótkiej modlitwie 
poprowadzonej przez Ks. Proboszcza poszczególne delegacje złożyły kwiaty pod 
pomnikiem.

11. Eliminacje gminne XII Konkursu Poetyckiego „Cyprian Norwid -  
Poeta Naszej Ziemi” ( 27.04.)

W konkursie udział wzięli uczniowie szkól podstawowych i gimnazjów z terenu 
gminy (19) , laureaci eliminacji szkolnych. Uczniowie prezentowali twórczość 
Norwida w wybranych kategoriach: recytacja indywidualna, teatr jednego aktora i 
poezja śpiewana.
Powołana Komisja konkursowa dokonała oceny prezentowanych utworów i wyłoniła 
laureatów II etapu konkursu, 10 osób. Na zakończenie odbyły się warsztaty 
i konsultacje indywidualne z członkami komisji- Joanną Trzcionką -  pracownikiem 
naukowym Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Haliną 
Filemonowicz -  Dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury w Jadowie i Łukaszem 
Wójcikiem- pracownikiem merytorycznym GOK Jadów. Zarówno laureaci jak 
i pozostali uczestnicy otrzymali nagrody książkowe (19) oraz pamiątkowe dyplomy.

12. Uroczystość Dziękczynna w Wigilię Beatyfikacji Jana Pawła II (1.05)

Na program uroczystości składała się Msza Św. Dziękczynna oraz montaż 
poetycko- muzyczny „Pytam...Błądzę...Szukam...” w wykonaniu młodzieży 
i absolwentów Publicznego Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce.



15. Finał XII Konkursu Poetyckiego „Cyprian Norwid Poeta naszej Ziemi” 
i Obchody 129 rocznicy śmierci C. K. Norwida (16.05.)

Głównymi organizatorami obchodów byli: Wójt Gminy Dąbrówka oraz Gminne 
Centrum Kultury w Dąbrówce. Honorowy patronat nad Uroczystością objęli Pan 
Adam Struzik - Marszałek Województwa Mazowieckiego, który udzielił również 
wsparcia finansowego oraz Pan Piotr Uściński - Starosta Powiatu Wołomińskiego - 
fundator nagród dla laureatów.
Obchody rozpoczęły się od złożenia kwiatów pod tablicą upamiętniającą chrzest Poety 
w Kościele Parafialnym w Dąbrówce oraz na symbolicznym grobie Matki Norwida - 
Ludwiki Norwid ze Ździeborskich, na miejscowym cmentarzu. Kwiaty złożyły 
delegacje przedstawicieli samorządu powiatowego i gminy Dąbrówka oraz laureaci 
konkursu w asyście sztandaru Szkoły Podstawowej im. C. K  Norwida w Dąbrówce. 
Oficjalna część uroczystości miała miejsce w Sali widowiskowej GCK. Swoją 
obecnością zaszczycili nas: Piotr Uściński -  Starosta Powiatu Wołomińskiego, Wice
dyrektor Departamentu Kultuiy, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego- 
Bożena Żelazowska, Dariusz Kokoszka -  wójt Gminy Jadów, Agnieszka Giyglas -  
Przewodnicząca Rady Gminy Dąbrówka.
Podczas uroczystego finału wręczono nagrody laureatom Konkursu (49). Po ich 
otrzymaniu, przed zgromadzoną publicznością prezentowali się zdobywcy pierwszych 
miejsc poszczególnych kategorii. Wręczono również nagrodę specjalną, ufundowaną 
przez GCK - statuetkę przedstawiającą postać Norwida przyznaną przez komisję 
oceniającą kategorię konkursu teatr jednego aktora, za wybitną interpretację utworu 
Poety. Obchody zakończył koncert Anny Przybysz - tegorocznej dyplomantki klasy 
organów Państwowej Szkoły Muzycznej II st. nr 2 im. F. Chopina w Warszawie oraz 
Wojciecha Przybysza - ucznia Instytutu Muzycznego "Fundacja Bednarska" 
w klasie perkusji i gitary jazzowej.

Na organizację Obchodów Gminne Centrum Kultury otrzymało dotację przedmiotową 
z budżetu samorządu województwa mazowieckiego w kwocie 1.100,00 zł która 
pokiyła koszty koncertu. Nagrody dla laureatów konkursu za kwotę 2.000,00 zł 
ufundował Starosta Wołomiński.

16. Turniej Wiedzy Turystyczno — Ekologicznej o obszarze Gmin Zalewu 
Zegrzyńskiego (09.05.), (3105.)

Głównym organizatorem Turnieju jest Związek Gmin Zalewu Zegrzyńskiego, 
współorganizatorem Lokalna Grupa Rybacka Zalew Zegrzyński. Tegorocznymi 
uczestnikami turnieju byli uczniowie klasy II Publicznego Gimnazjum 
im. T. Kościuszki w Dąbrówce (4), którzy reprezentowali gminę Dąbrówka. Gminne 
Centrum Kultury pokryło koszty przewozu uczniów do Nieporętu -  miejsca spotkania 
uczestników wycieczki krajoznawczej po gminach wchodzących w skład ZGZZ, 
a także koszty przewozu na Turniej finałowy w Stanisławowie Pierwszym.

17. IMPREZA PLENEROWA „Obchody Nocy Świętojańskiej” Chruściele
(23.06)

Impreza była pierwszym etapem projektu „FOLKLOR W KRAINIE BUGU II”.
Projekt w maju 2011 roku był wybrany do dofinansowania przez Radę LGD 

„Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego”.

Obchody mają na celu przybliżenie dawnych tradycji, obrzędów i zabaw ludowych 
związanych z powitaniem lata tj. sobótkowe ognie, poszukiwanie kwiatu paproci, 
wykonanie świętojańskich wianków, puszczanie wianków na wodę,



Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Projekt w maju 2011 roku byl 
wybrany do dofinansowania przez Radę LGD „Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego”. 
W 2012 roku gmina Dąbrówka gościła regionalne i zagraniczne zespoły ludowe - 
uczestników VIII Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego „WARSFOLK”. 
Jako pierwszy zaprezentował się studencki Zespół Pieśni i Tańca Politechniki 
Rzeszowskiej „Połoniny”, następnie „Hora -  Horita” z Republiki Mołdawii, i zespół 
„Gencsapatii” z Węgier. Na festiwalu zaprezentowały się również Koła Gospodyń 
Wiejskich z terenu gminy Dąbrówka.

Festiwal zakończył koncert w wykonaniu Kapeli z Targówka.

20. Jubileusz 50 - lecia KGW z Chajęt (16.09.2012)

16 września odbył się Jubileusz 50-lecia Koła Gospodyń Wiejskich w Chajętach, 
najdłużej działającego KGW z terenu gminy. Uroczystość odbyła się w rodzinnej wsi 
Jubilatek, w sali OSP, w której uczestniczyli: Wójt Gminy Klembów - Kazimierz 
Rakowski, Wójt Gminy Dąbrówka- Tadeusz Bulik, Z-ca Wójta Zenon Zadrożny, 
Proboszcz Parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Dąbrówce- Ks. Jerzy 
Mackiewicz, radny miejscowości Chajęty -  Bogdan Kujawski, sołtys wsi Chajęty- 
Tadeusz Ziółkowski oraz zaproszeni goście. Przedstawiono historię Koła Gospodyń 
Wiejskich w Chajętach. Na scenie zaprezentowały się zaprzyjaźnione Koła Gospodyń 
Wiejskich z terenu gminy i parafii Dąbrówka - KGW z Chruściel, KGW „Dąbrowianki” 
z Dąbrówki, KGW „Norwidzianki” z Głuch i TGW „Nadbużanki” z Kuligowa. Na tę 
okazję przygotowano wystawę poświęconą działalności KGW w Chajętach.

W ramach obchodów jubileuszu 50 - lecia działalności Koła członkinie zorganizowały 
wycieczkę do Krakowa, koszty transportu pokryło GCK, natomiast KGW pozostałe 
koszty.

21. Uroczystość upamiętniająca 191 rocznicę urodzin i chrztu C. K. 
Norwida (01.10.2012)

1 października 2012 roku mieszkańcy gminy Dąbrówka uczcili 191. rocznicę narodzin 
i chrztu Cypriana Kamila Norwida - poety, myśliciela i artysty ziemi dąbróweckiej.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w intencji Cypriana Kamila Norwida, rodziny 
Norwidów i Zdzieborskich w Kościele Podwyższenia Krzyża Świętego w Dąbrówce. 
Celebrował ją proboszcz parafii- Ks. Jerzy Mackiewicz. Wspólnie w intencji Poety 
i jego rodziny modlili się -  Wicestarosta Wołomiński - Konrad Rytel, Wójt Gminy 
Dąbrówka- Tadeusz Bulik, Zastępca Wójta - Zenon Zadrożny, przedstawiciele 
radnych i sołtysów, delegacja młodzieży z LO im. C. K. Norwida w Radzyminie, 
dyrektorzy, delegacje młodzieży szkół z terenu gminy, społeczność uczniowska Szkoły 
Podstawowej im. C. K. Norwida oraz mieszkańcy.

Po mszy, Wicestarosta Wołomiński, Wójt Gminy Dąbrówka wraz z Dyrektorem 
Szkoły Podstawowej im. C. K. Norwida w Dąbrówce, złożyli kwiaty pod tablicą 
upamiętniającą chrzest poety. Następnie wszyscy udali się na cmentarz złożyć kwiaty 
na symbolicznej płycie nagrobnej matki Cypriana Kamila Norwida.

Kolejna część uroczystości odbyła się na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej im. 
C. K. Norwida w Dąbrówce. Rozpoczął ją recital w wykonaniu Piotra Kurpika 
i Adama Tkaczyka pt. „Tęskno mi Panie”. Zaprezentowali się również laureaci 
gminnych eliminacji Konkursu Poetyckiego „Cyprian Norwid Poeta Naszej Ziemi”



Honorowy patronat nad projektem objął Wójt Gminy Dąbrówka 

Realizacja projektu zakłada:
I. Zebranie, opracowanie i zgromadzenie materiałów źródłowych dotyczących historii 
Gminy Dąbrówka. (I - IX 2012)
II. Przeprowadzenie działań dydaktycznych w placówkach kulturalno-oświatowych 
mających na celu zapoznanie uczniów z historią regionu (II-YI)
III. Uroczyste obchody 570 rocznicy powstania parafii oraz Festyn ukazujący historię, 
tradycję i kulturę Gminy z elementami prezentacji najważniejszych wydarzeń 
historycznych, (VI 2012 r.)
IV. Sesję naukową nt. historii gminy (IX 2012)
V. Wystawę historycznych zdjęć i dokumentów (IX 2012)

Gminne Centrum Kultury we współpracy ze szkołami, przedszkolami, instytucjami 
i KGW z terenu gminy Dąbrówka zrealizowało następujące działania kształtujące 
poczucie tożsamości regionalnej.

DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM

1. Cykl zajęć dla dzieci poprowadzonych przez nauczycieli nt. położenie 
miejscowości (na tle gminy, Polski i Europy), rośliny i zwierzęta naszych łąk, pól i 
lasów (+ochrona przyrody), herb gminy i jego symbolika, najważniejsze postaci 
związane z historią gminy, życie mieszkańców wsi w XIX w.

2. Konkurs plastyczny „Moja miejscowość” (04.2012)
skierowany do dzieci w wieku 5 i 6 lat uczęszczających do przedszkoli i oddziałów 
przedszkolnych z terenu gminy Dąbrówka. Celem konkursu było umożliwienie 
dzieciom przedstawienia swojej miejscowości poprzez pryzmat własnej wyobraźni, 
uczuć i przywiązania do miejsca oraz rozwijanie wrażliwości artystycznej 
i umiejętności plastycznych. W konkursie udział wzięło 44 uczestników, wyłoniono 18 
laureatów, którzy otrzymali nagrody rzeczowe.

3. Życie mieszkańców XX -  wiecznej wsi -  spotkania z KGW
W spotkaniach udział wzięły dzieci z Przedszkola Samorządowego „Pod Wesołym 
Ekoludkiem w Dręszewie, dzieci z Przedszkola Niepublicznego „Bajkowy Świat” 
w Chajętach oraz dzieci z oddziałów przedszkolnych Szkól Podstawowych we 
Wszeborach, Józefowie i Guzowatce. Spotkania poprowadzili członkowie KGW 
„Dąbrowianki, panie z KGW z Chruściel, Chajęt oraz TGW „Nadbużanki” z Kuligowa. 
Członkinie Kół Gospodyń Wiejskich opowiadały i prezentowały dawne zwyczaje np. 
zapusty, kiszenie kapusty, przędzenie na kołowrotku; prezentowały przedmioty 
dawnego, codziennego użytku (niecka do kąpania dzieci, kolebka, tara i kijanka do 
prania, żelazko na dusze lub węgle, maselnica, zapaska) demonstrowały sposoby ich 
użycia oraz uczyły tego dzieci.

UCZNIOWIE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH KLAS I -  III

l. Przeprowadzenie przez nauczycieli cyklu zajęć dla dzieci poświęconych 
historii gminy: (miejscowości naszej gminy - mapka (ki. III), rośliny i zwierzęta 
naszych łąk, pól i lasów - ochrona przyrody (ki. I),herb gminy i jego symbolika (Id. I), 
najważniejsze postaci związane z historią gminy (kl. II), zabytki i ciekawe miejsca na 
terenie gminy (kl. II), życie mieszkańców wsi w latach 60-tych i 70-tych XX w. (kl. 
III)



Konkurs poprzedzony bvł warsztatami komputerowymi (16.04. i 18.04.2012) 
poprowadzonymi przez nauczycielkę informatyki Publicznego Gimnazjum im. T. 
Kościuszki w Dąbrówce- Grażynę Podgórską i warsztatami historycznymi (iq -  

20.04.2012). poprowadzonymi przez dziennikarkę, trenerkę dziennikarstwa - 
Agnieszkę Nowińską. W konkursie udział wzięły 4 - osobowe zespoły redakcyjne z 
każdej ze szkół podstawowych, wyłoniono 2 zespoły laureatów, którzy otrzymali 
nagrody rzeczowe.

4. Konkurs wiedzy o historii i dniu dzisiejszym gminy Dąbrówka
(11.05.2012)
Wzięli w nim udział uczniowie klas VI szkół podstawowych z terenu gminy Dąbrówka. 
Celem konkursu było zapoznanie uczniów z najnowszą historią i dniem dzisiejszym 
gminy Dąbrówka, ukazanie przemian politycznych, społecznych, cywilizacyjnych i 
obyczajowych w ostatnich latach oraz kształtowanie poczucia tożsamości 
indywidualnej i regionalnej. W konkursie udział wzięło 20 uczniów, wśród których 
wyłoniono 8 laureatów. Otrzymali oni nagrody rzeczowe.

5. Konkurs na prezentację multimedialną „Zabytki Dąbróweckiej Ziemi”
(05.2012) skierowany do klas VI szkól podstawowych z terenu gminy Dąbrówka. 
Celem konkursu była popularyzacja najciekawszych miejsc i zabytków promujących 
gminę, kształtowanie postawy identyfikacji z miejscem zamieszkania, poczucia 
przynależności do środowiska lokalnego oraz poznawanie i wykorzystywanie 
nowoczesnych technik przekazu informacji. Do konkursu zgłoszono 10 prezentacji 
przygotowanych przez 2 -  osobowe zespoły. Powołana Komisja nagrodziła 6 prac, 
laureaci (12) otrzymali nagrody rzeczowe.

UCZNIOWIE SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH I -  III

1. Przeprowadzenie przez nauczycieli cyklu zajęć dla dzieci poświęconych 
historii gminy: środowisko przyrodniczo -  geograficzne gminy (klasy III), 
cichociemni (klasy III), rozwój gminy po 1990 r., zmiany po wejściu do UE (klasy II), 
najważniejsze postaci związane z historią gminy w XX w. (klasy II), życie codzienne 
pod okupacją (klasy I), parafie na terenie gminy (klasy I)

2. Konkurs literacki Opowiadanie inspirowane wybraną fotografią z 
albumu „Ocalić tożsamość” (05.2012) skierowany był do uczniów klas I i II 
gimnazjów z terenu gminy Dąbrówka. Celem konkursu było zapoznanie młodzieży z 
historią mieszkańców gminy Dąbrówka, rozwijanie wyobraźni i wrażliwości młodych 
autorów, motywowanie do rozwijania własnych talentów twórczych, promowanie 
i prezentowanie twórczości literackiej. Konkurs polegał na napisaniu opowiadania 
inspirowanego wybraną fotografią z albumu „Ocalić tożsamość”. Historia mogła 
opierać się na faktach, może być również wyobrażeniem dotyczącym wybranego 
zdjęcia. W konkursie udział wzięło 12 uczniów, wyłoniono 6 laureatów, którzy 
otrzymali nagrody rzeczowe.

3. Konkurs fotograficzny „Śladami naszej historii” (05.2012) dla uczniów 
klas II gimnazjów z terenu gminy Dąbrówka. Celem konkursu była prezentacja 
i popularyzacja fotografii przedstawiających szeroko rozumiane pojęcie historii 
gminy Dąbrówka, propagowanie fotografii jako formy wyrazu artystycznego 
i wrażliwości estetycznej. Konkurs poprzedzony był warsztatami fotograficznymi
(24.04.2012) przeprowadzonymi przez profesjonalnego fotografa oraz twórcę 
Agencji Fotograficznej BoFoto- Bogdana Śladowskiego, w których udział wzięło
11 uczniów wytypowanych przez szkoły. Wpłynęło 7 zestawów prac, wyłoniono 
5 laureatów, którzy otrzymali nagrody rzeczowe.



Na koszty festynu złożyły się także ochrona uczestników festynu, obsługa sanitarna, 
zapewnienie opieki medycznej oraz opłacenie polisy OC dla organizatora imprezy 
plenerowej.

Współorganizatorem festynu historycznego „Śladami historii Dąbróweckiej Ziemi” 
była Lokalna Grupa Rybacka Zalew Zegrzyński -  stowarzyszenie powołane dla 
wspierania i aktywizacji mieszkańców obszaru Jeziora Zegrzyńskiego, miejscowych 
samorządów, przedsiębiorstw i organizacji pozarządowych.

Sesja historyczna pt. „Nasza historia- nasza pamięć. Dąbrówka na 
historycznej mapie Mazowsza”;
Wystawa poświęcona historii parafii i gminy Dąbrówka (24.09.2012)

24 września w świetlicy wiejskiej w Trojanach odbyła się sesja historyczna pt. „Nasza 
historia- nasza pamięć. Dąbrówka na historycznej mapie Mazowsza”. Program sesji 
opracowała Agnieszka Nowińska.
Sesji towarzyszyła wystawa prezentująca zdjęcia i dokumenty dotyczące historii 
gminy i parafii w Dąbrówce.

Podczas sesji historię regionalną przybliżyli historycy z terenu powiatu 
wołomińskiego: dr Bogdan Chodkiewicz, Piotr Kozioł, Zbigniew Michalski, Marcin 
Ołdak, Tomasz Rurarz, Ks. dr Andrzej Rusinowski, Jarosław Stryjek, Arkadiusz 
Wójcik. Na sesji podano wiele nowych informacji na temat gminy Dąbrówka. 
Opowiadano m.in. o odnalezionych stanowiskach archeologicznych, utworzeniu 
i dziejach parafii w Dąbrówce, życiu codziennym mieszkańców i majątkach ziemskich 
w XIX w, a także instytucjach publicznych i społecznych w okresie międzywojennym, 
działaniach wojennych, które miały miejsce na terenie gminy i trudnych czasach 
Polski Ludowej. Poruszono również temat oświaty i kultury w czasie II wojny 
światowej i po jej zakończeniu.

Na wystawie zaprezentowano efekty kilkuletniej pracy GCK: wybrane zdjęcia 
z wystawy starych fotografii, która odbyła się w 2009 roku, album „Ocalić tożsamość”
-  zdjęcia i dokumenty społeczności gminy Dąbrówka -  publikacja wydana przez 
Gminne Centrum Kultury Dąbrówce w 2011 roku, elementy wystawy z czerwca 2012 
roku przygotowanej w ramach tegorocznych obchodów 570. rocznicy erygowania 
parafii w Dąbrówce m.in. kopię obrazu św. Anny z Madonną i Dzieciątkiem, 
pochodzącego prawdopodobnie z pierwszej dąbróweckiej świątyni oraz bezcenne 
dokumenty pochodzące z XVIII wieku, odnalezione przez pracowników Gminnego 
Centrum Kultury. Zaprezentowano również prace nagrodzone w konkursach
o tematyce lokalnej przeprowadzone w ramach działań edukacyjnych projektu 
historycznego, w których wzięli udział najmłodsi przedstawiciele naszej gminy. 
Centralną część wystawy stanowiły tablice zawierające zdjęcia i dokumenty 
nawiązujące do poszczególnych rozdziałów przygotowywanej monografii.

Na sesji i wystawie obecni byli: Przewodnicząca Rady Gminy Dąbrówka - Agnieszka 
Gryglas, Wójt Gminy -  Tadeusz Bulik, Skarbnik Gminy - Agnieszka Adam, 
przedstawiciele radnych i sołtysów z terenu gminy, radny powiatowy Wiesław 
Mędrzycki, Dyrektor Biblioteki Publicznej im. Zofii Nałkowskiej w Wołominie- 
Elżbieta Remiszewska, Dyrektor LO im. C.K. Norwida w Radzyminie - Urszula 
Zimińska, Dyrektor Biblioteki Publicznej w Tłuszczu- Bogumiła Boguszewska, prezes 
Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Tłuszczańskiej- Tadeusz Sasin, proboszczowie parafii 
w Dąbrówce i Józefowie Ks. Jerzy Mackiewicz i Andrzej Legutko, licznie przybyła 
młodzież szkolna wraz z nauczycielami oraz mieszkańcy.



S P R A W O Z D A N I E
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO 

GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W DĄBRÓWCE

ZA 2012 ROK

Dąbrówka, 28.02.2013 r.



SPRAWOZDANIE
z wykonania planu finansowego 

Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrówce 
za 2012 rok

Stosownie do postanowień ustawy o finansach publicznych Dyrektor Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Dąbrówce przedkłada sprawozdanie z wykonania planu 
finansowego za 2012 rok.

Plan finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrówce na 2012 rok został 
opracowany i zatwierdzony przez Dyrektora. Na dzień 31.12.2012 r. przedstawiał się 
następująco:

NAZWA PLAN WYKONANIE %
WYKONANIA

I. Przychody 203.500,41 2 0 3 .4 9 5 ,4 1 88,5

II. Koszty 203.500,41 203.492,97 99,9

III. Wydzielona 
rezerwa na pierwsze 
miesiące działalności 
2013 r.

- -

RAZEM II + III 203.500,41 203.492,97 99,9

Po stronie przychodów zaplanowano kwotę 203.500,41 zl, na które składają 
się następujące pozycje:
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I. PRZYCHODY

Klasyfikacja Nazwa Plan
Wykonanie %

wykonania

- Stan środków na rachunku 
bankowym na dzień 
01.01.2012r.

17.188,90 17.188,90 -

2480 Dotacja z budżetu na 
finansowanie działalności 
podstawowej

179.000,00 179.000,00 100,0

0970 Środki z innych źródeł 25,00 20,00 80,0

0960 Otrzymane spadki, zapisy, 
darowizny w postaci 
pieniężnej

1.286,51 1.286,51 100,0

2620 Dotacja przedmiotowa z 
budżet otrzymana przez 
pozostałe jednostki 
sektora finansów 
publicznych

6.000,00 6.000,00 100,0

RAZEM 203.500,41 203.495,41 88,5

W 2012 r. plan przychodów zrealizowano w kwocie 203.495,41 zł co stanowi 
88,5 % zaplanowanych wpływów.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2012 r. to kwota 
17.188,90 zł.

Dotacja od Organizatora na finansowanie działalności podstawowej 
zrealizowana została w wysokości 179.000 zł tj. 100,0 %.
Środki z innych źródeł stanowi prowizja od Urzędu Skarbowego w kwocie 20,00 zł.

Kwota 1.286,51 zł to dotacja finansowa przekazana przez Fundację Orange 
z przeznaczeniem na edukację, popularyzację i zwiększenie wykorzystania Internetu 
przez pracowników i użytkowników Biblioteki, a w szczególności na zapewnienie 
dostępu do szerokopasmowych łączy internetowych.

Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez pozostałe jednostki sektora 
finansów publicznych to kwota 6.000,00 zł otrzymana z Biblioteki Narodowej 
zgodnie z zawartą umową dotyczącą dofinansowania zadań w ramach PROGRAMU 
BIBLIOTEKI NARODOWEJ „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek”
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Plan kosztów zatwierdzony został do wysokości 203.500,41 zł, realizacja kosztów 
bieżących w 2012 roku ukształtowała się na poziomie 99,9 % założonego planu, tj. 
w wysokości 203.492,97 zl. Poniższa tabela wraz z częścią opisową prezentuje ich 
podział i przeznaczenie:

Klasyfikacja Nazwa Plan Wykonanie % wykonania

400/3020
Nagrody i wydatki nie 
zaliczane do 
wynagrodzeń

297,50 297,50 100,0

400/4010 Wynagrodzenia osobowe 
pracowników 88.354,13 88.354,13 100,0

400/4040 Dodatkowe 
wynagrodzenia roczne 7.928,61 7.928,61 100,0

400/4110 Składki na ubezpieczenia 
społeczne 16.796,94 16.796,94 100,0

400/4120 Składki na Fundusz Pracy 1523,07 1523,07
100,0

400/4170 Wynagrodzenia
bezosobowe 1.259,00 1.259,00 100,0

400/4210 Zakup materiałów i 
wyposażenia 13.578,23 13.578,23 100,0

400/4240
Zakup pomocy 
naukowych,
dydaktycznych i książek

23.790,63 23.790,63 100,0

400/4260 Zakup energii 650,00 650,00 100,0

400/4270 Zakup usług 
remontowych - - -

400/4280 Zakup usług zdrowotnych 160,00 160,00 100,0

400/4300 Zakup usług pozostałych 38.738,23 38.731,48 99,9

400/4350 Zakup usług do sieci 
Internet 2.252,88 2.252,88 100,0

400/4370 Opłaty z tyt. zak. usług 
telekom, telefonii 
stacjonarnej

1.620,63 1.620,63 100,0

400/4410 Podróże służbowe 
krajowe 989,56 989,56 100,0

400/4430 Różne opłaty i składki 1.252,00 1.252,00 100,0

400/4440 Odpisy za zakł. f-sz 
świadczeń socjalnych 3.009,00 3.008,31 99,9

400/4700 Szkolenia pracowników 
niebędących członkami 
korpusu służby cywilnej

1.300,00 1.300,00 100,0

Razem koszty bieżące 203.500,41 203.492,97 99,9

III. Wydzielona rezerwa na pierwsze 
miesiące działalności w 2013 roku - - -

OGOŁEM II + III
203.500,41 203.492,97 99,9
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Koszty nagród i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń to wyplata 
ekwiwalentu za używanie i pranie własnej odzieży roboczej dla pracowników 
biblioteki.

Koszty wynagrodzeń osobowych pracowników Biblioteki i Filii, w tym również 
składki poniesione na rzecz ZUS oraz Fundusz Pracy stanowiły 56,3 % kosztów 
bieżących poniesionych na finansowanie Biblioteki.

Wydatki poniesione w ramach wynagrodzeń bezosobowych to kwota 1.259,00 zł, 
na którą składają się wynagrodzenia za organizację dwóch spotkań dla uczestników 
Ferii zimowych.

Na zakup materiałów i wyposażenia rozdysponowano kwotę 13.578,23 zł, czyli 
100,0% założonego planu. Środki te zostały wykorzystane na zakup materiałów 
biurowych, zakup wydawnictw z zakresu literatury fachowej, druków bibliotecznych, 
znaczków pocztowych, prenumeratę czasopism (20), aktualizację programu MAK, 
zakup folii do obkładania księgozbioru, zakup materiałów plastycznych
i dekoracyjnych dla dzieci biorących udział warsztatach organizowanych przez 
Bibliotekę podczas Ferii zimowych oraz najmłodszych czytelników biorących udział 
w spotkaniach Klubu Kubusia Puchatka, zakup zdjęć do wykonania wystaw 
ściennych, zakup środków czystości.
Na w/w kwotę składają się także: koszty zakupu akcesoriów komputerowych, papieru 
ksero oraz tuszy do drukarki atramentowej.
W ramach wyposażenia zakupiono komputer na stanowisko pracy młodszy 

bibliotekarz.

W celu uzupełnienia oraz wzbogacenia księgozbiorów Biblioteki i Filii zakupiono 
1026 książek oraz 33 zbiory audiowizualne na łączną kwotę 23.790,63 zł.

Na zakup energii dla Filii w Józefowie wydano kwotę 650 zl, czyli 100,0 % 
założonego planu.

Na zakup usług pozostałych rozdysponowano kwotę 38.731,48 zł, co stanowi 
99,9 % planowanych wydatków. Są to środki przeznaczone na zapłatę za wynajem 
lokalu dla Filii w Józefowie, przegląd gaśnicy znajdującej się w bibliotece, opłaty 
abonamentowe za odbiorniki radiofoniczne i RTV w Bibliotece i Filii, aktualizacja 
programu antywirusowego, koszty szkoleń okresowych Bhp, opłacenie (2) spektakli 
teatralnych dla dzieci, (1) projekcji filmowej, (9) koncertów Filharmonii Narodowej; 
koszty wypożyczenia strojów na potrzeby spotkania organizowanego podczas Ferii 
zimowych, opłata za przeniesienie numeru telefonicznego do budynku obecnie 
zajmowanego przez bibliotekę, koszty wykonania lady bibliotecznej, regałów dla 
księgozbioru młodzieżowego i księgozbioru podręcznego oraz koszty prowizji i opłat 
za prowadzenie rachunku bankowego.

Na opłaty z tytułu zakupu usług dostępu do sieci Internet wydano kwotę 
2.252,88 zł, natomiast na zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 
wydano kwotę 1.620,63 zł.

Na podróże służbowe krajowe pracowników rozdysponowano kwotę 989,56 zł.



Środki wydatkowane na ubezpieczenie księgozbiorów, sprzętu komputerowego
i pozostałego wyposażenia Biblioteki i Filii to 1.252,00 zl.

Dokonano również obowiązkowego odpisu na fundusz świadczeń socjalnych 
w wysokości 3.008,31 zł.

Na szkolenia pracowników rozdysponowano kwotę 1.300,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły należności i zobowiązania 
wymagalne.
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SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU PRACY 
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W DĄBRÓWCE

W 2012 roku. 

I. Działalność biblioteczna. 

1. Zbiory biblioteczne

W 2012 roku księgozbiór Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrówce wzbogacono 
o 686 woluminów, w tym 9 woluminów z darów od czytelnika. Zakupiono również 
33 dokumenty audiowizualne.

W celu uzupełnienia księgozbioru Filii w Józefowie zakupiono 349 książek, 
dodatkowo 2 woluminy zostały przekazane w darze od czytelnika.

Na dzień 31.12.20 12 r. księgozbiór Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrówce 
liczył 13.762 woluminy, natomiast zbiory Filii w Józefowie to 7.230 książek.

2. Czytelnicy

Do dnia 31 grudnia 2012 roku, w obydwu placówkach zarejestrowano 740 
czytelników, w tym 600 osób to czytelnicy Biblioteki Publicznej w Dąbrówce, 
natomiast 140 czytelników korzystało ze zbiorów Filii w Józefowie.

3. Udostępnianie zbiorów.
W Bibliotece Publicznej w Dąbrówce wypożyczono 8.093 książki, 9 czasopism 

oraz 1.013 dokumentów audiowizualnych.
Na miejscu udostępniono 830 pozycji książkowych i 34 czasopisma.

W sumie Bibliotekę odwiedziło 5.492 osoby, (odwiedziny z wypożyczeniem na 
miejscu i na zewnątrz.)

Wypożyczenia w Filii w Józefowie przedstawiały się następująco: 3.007 książek 
wypożyczonych na zewnątrz, 427 czasopism oraz 94 materiały audiowizualne. Na 
miejscu udostępniono 324 woluminy, 160 czasopism oraz 41 dokumentów 
audiowizualnych.

Liczba odwiedzin czytelników Filii to 1.374 osoby, (odwiedziny z wypożyczeniem 
na miejscu i na zewnątrz.)

4. Komputeryzacja Biblioteki.
Księgozbiór Gminnej Biblioteki Publicznej wr Dąbrówce jest w 100% 

skomputeryzowany. Na bieżąco wprowadzane są zakupione książki.

5. Działalność czytelni internetowej „IKONKA”.
W czytelni internetowej Biblioteki w Dąbrówce znajdują się 4 stanowiska 

komputerowe. Korzystanie z komputerów i zasobów sieci Internet jest bezpłatne.



Do 31.08.2012 roku czytelnię odwiedziło 830 osób, głównie uczniowie szkól 
podstawowych, średnio około 130 czytelników w miesiącu, (od września czytelnia 
internetowa jest nieczynna z powodu prac remontowych budynku)

W ramach uczestnictwa w Programie Rozwoju Bibliotek Filia w Józefowie również 
otrzymała jeden zestaw komputerowy (komputer + urządzenie wielofunkcyjne).

Do 31.12.2012 r. liczba odwiedzin czytelni internetowej w Filii wyniosła 418 osób.

II. Działalność kulturalna.

1. Występy artystów Filharmonii Narodowej w ramach cyklu „Spotkania 
z muzyką”.

Spotkania z muzyką” to koncerty edukacyjne realizowane przez Filharmonię 
Narodową prezentujące muzykę polską oraz muzykę innych regionów świata. 
Podczas koncertów artyści przekazywali uczniom wiadomości z zakresu historii 
muzyki, biografii wybitnych kompozytorów, form muzycznych, budowy i techniki gry 
na instrumentach muzycznych. Spotkania (9) organizowane były raz w miesiącu 
(styczeń -  luty, marzec, maj -  czerwiec, wrzesień-grudzień). Wzięli w nich udział 
uczniowie Gimnazjum w Dąbrówce i Józefowie, oraz uczniowie klas V-VI Szkoły 
Podstawowej w Dąbrówce. Średnia liczba uczestników jednego koncertu to 150 osób.

2. Ferie zimowe.

Ferie zimowe zostały zorganizowane wspólnie z Gminnym Centrum Kultury 

w Dąbrówce.

Biblioteka zorganizowała następujące spotkania:

- 86 Urodziny Kubusia Puchatka.
Dzieci otrzymały „puchatkowe” kotyliony, następnie wraz z rodzicami 

przygotowali urodzinowe przyjęcie dla Kubusia - pompowali baloniki, rozwieszali 
serpentyny oraz robili czapeczki urodzinowe. W przygotowaniach i przyjęciu 
uczestniczyli Kubuś Puchatek i przyjaciele (pracownicy Biblioteki i GCK 
w wypożyczonych strojach). Atrakcją dla uczestników spotkania były dwa torty 
urodzinowe, które ufundowali państwo Marzena i Marek Gawlikowie z Marianowa 
oraz Lidia i Sławomir Wronowie z Guzowatki. Na zakończenie wspólnej zabawy dzieci 
samodzielnie malowały koszulki, ozdabiające je ulubionymi postaciami ze 
stumilowego lasu.

W spotkaniu uczestniczyło 50 dzieci

- Wędrowna Wytwórnia Marzeń „Parparusza” — opowieści karnawałowe.
Dzieci wysłuchały nadzwyczajnych historii, które przybliżyły im 

charakterystykę różnych kultur i obyczajów. Poznały tajemnicze, śmieszne i straszne 
istoty, które odwiedzają nasz świat tylko w karnawale. Opowieściom towarzyszył 
akompaniament bębna i akordeonu.

Spektakl obejrzało 20 dzieci.



- „Maszkary” -  wykonywanie masek karnawałowych
Spotkanie było kontynuacją karnawałowych opowieści. Zadanie polegało na 

wykonaniu maski karnawałowej z makulatury - pudła, kartony, gazety itp.
Przez kilka godzin, pod okiem plastyków i artystów Wędrownej Wytwórni 

Marzeń każdy z uczestników zajęć dopracowywał szczegóły swojego dzieła- wycinał, 
doklejał i malował detale. Powstało wiele różnokolorowych masek.

W projekcie uczestniczyło 45 osób.

- Projekcja filmu „Pan Popper i jego Pingwiny”
Dzieci zgromadzone na sali widowiskowej obejrzały film pt. „Pan Popper i jego 

Pingwiny” .
Projekcję obejrzało ąo dzieci.

3. Spotkania w bibliotecznym klubie Kubusia Puchatka

Biblioteczny „Klub Kubusia Puchatka” swoją działalność rozpoczął w 2011
roku.
Od stycznia do czerwca 2012 r. odbyło się 5 spotkań. Zajęcia prowadzone były 
w czytelni biblioteki lub bajkowym Kąciku Małego Czytelnika.

Hasłem przewodnim spotkań było „Kubuś w podróży dookoła świata”. I tak 
dzieci wraz z Kubusiem rozpoczęły swoją podróż od Polski -  krainy muzyki, gdzie 
samodzielnie wykonywały instrumenty: deszczownie, grzechotki i bębenki. 
Następnie dzieci zwiedziły Hiszpanię - dziewczynki wykonały piękne wachlarze 
wykończone koronką, a chłopcy wykonywali maski Zorro. Kolejnym etapem podróży 
była Grecja. Na tym spotkaniu dzieci miały pogadankę nt. teatru, robiły pacynki 
z kolorowych skarpetek. Wyprawa do Włoch obejmowała samodzielne 
przygotowywanie przez dzieci pizzerinek, co okazało się nie lada atrakcją. Każde 
dziecko otrzymało ciasto, które mogło własnoręcznie przyrządzić i udekorować. 
Podczas gdy pizzerinki piekły się w piekarniku, dzieci grały w ulubioną grę, czyli 
kalambury.

Na ostatnim spotkaniu dzieci obejrzały Spektakl krakowskiego teatru Art-Re 
pt. „Koziołek Niematołek”, który przybliżył dzieciom nowe kultury, obyczaje i języki -  
to była podróż po Azji, Ameryce Północnej i Afryce.

W spotkaniach uczestniczyło ioq osób
4. Przedstawienie teatralne pt. „Magiczna Księga Czarodziejki Arielki”.

Z inicjatywy Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrówce 24 maja w sali 
widowiskowej GCK odbył się spektakl pt. „ Magiczna księga Czarodziejki Arielki”. 
Przedstawienie wystawił Teatr Edukacji i Profilaktyki „Maska” z Krakowa.

Spektakl podkreślał potrzebę nauki czytania oraz szereg możliwości 
wynikających z obcowania z literaturą. Dzieci dowiedziały się, że książki mogą nie 
tylko dostarczać nam potrzebnych informacji, ale są także źródłem rozrywki oraz 
rozwijają wyobraźnię zarówno młodych, jak i starszych czytelników.

Przedstawienie obejrzało 70 osób
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5- Andrzejki w Klubie Kubusia Puchatka (29.11)

W listopadzie, wspólnie z GCK zorganizowane zostały „czarodziejskie 
andrzejki”. Impreza odbyła się w sali gimnastycznej Szkoły podstawowej im. C. K. 
Norwida w Dąbrówce. Rozpoczęto ją od krótkiej pogadanki oraz zrobienia 
kubusiowego pudełka, do którego uczestnicy wkładali wszystkie magiczne rzeczy 
zebrane tego dnia podczas andrzejkowych zabaw. Następnie przyszedł czas na 
najmilszą część spotkania. Wróżby! Wróżono butami oraz ogromnymi kostkami, lano 
wosk, wybierano imię ukochanej czy ukochanego, a na kole fortuny losowano swój 
przyszły zawód.

W spotkaniach uczestniczyło 150 osób
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