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ZARZĄDZENIE NR 252/2014 
WÓJTA GMINY DĄBRÓWKA 
z dnia 26 marca 2014 roku

w sprawie: przekazania sprawozdania z wykonania planów finansowych 
Gminnych Instytucji Kultury za 2014 rok.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach 
publicznych (j.t. z 2013 roku, poz. 855 z póź. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1-

Przedstawia się Radzie Gminy Dąbrówka sprawozdanie z wykonania planów finansowych 
Gminnych Instytucji Kultury za rok 2013, 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 1 
do Zarządzenia Nr 252/2014 

Wójta Gminy Dąbrówka 
z dnia 26 marca 2014 r.

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

GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY GMINY DĄBRÓWKA

ZA 2013 ROK

o
Gminne Centrum Kultury Gminna Biblioteko Publiczno

DĄBhÓVhA

Dąbrówka, 28.02.2014 r.



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

GMINNEGO CENTRUM KULTURY W DĄBRÓWCE

ZA 2013 ROK

Gminne Centrum fiultury

DĄBPiÓVhA

Dąbrówka, 28.02.2014 r.



S P R A W O Z D A N I E
z wykonania planu finansowego 

Gminnego Centrum Kultury w Dąbrówce za 2013 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 2013 rok.
Plan finansowy Gminnego Centrum Kultury w Dąbrówce na 2013 rok został 
opracowany i zatwierdzony Zarządzeniem Dyrektora Centrum. Na dzień 31.12.2013 
r. przedstawiał się następująco:

NAZWA PLAN WYKONANIE % wykonania

I. Przychody 486.506,54 485.065,04 99,7

II. Koszty, w tym:
471.406,95 447.360,04

94,9

1. Koszty bieżące 464.518,95 440.472,04 94,8

2. Wydatki inwestycyjne 6.888,00 6.888,00 100,0

III. Wydzielona rezerwa na pierwsze 
miesiące działalności 15.099,59 - -

RAZEM II + III 486.506,54 447.360,04 92,0

Po stronie przychodów zaplanowano kwotę 486.506,54 zł. Składają się na nie 
następujące pozycje:

I. PRZYCHODY

Klasyfikacja Nazwa Plan
Wykonanie % wykonania

Stan środków na rachunku 
bankowym na dzień 01.01.2013r.

54.049,59 54.049,59 “

2480
Dotacja z budżetu na finansowanie 
działalności podstawowej

358.000,00 358.000,00 100,0

0830
Wpływy z prowadzonej działalności 
kulturalnej 32.973,00 31.782,50 96,4

0960
Środki od osób fizycznych -  
imprezy plenerowe 6.000,00 5.749,00 95,8

0970
Środki z innych źródeł 647,95 647,95 100,0

2007 Dotacje celowe w ramach 
programów finansowanych z 
udziałem środków europejskich 
oraz środków lub płatności w 
ramach budżetu środków 
europejskich

34.836,00 34.836,00 100,0

Razem 486.506,54 485.065,04 99,7

W roku 2013 plan przychodów zrealizowano w wysokości 485.065,04 tj. 99,7 % 
zaplanowanych wpływów.



Stan środków na rachunku bankowym jednostki na dzień 01.01.2013 r. to 
kwota 54.049,59 zł.

Dotacja od Organizatora na finansowanie działalności podstawowej 
zrealizowana została w wysokości 358.000,00 zł tj. 100,0 %.

Wpływy z prowadzonej działalności kulturalnej tj. wpłaty uczestników 
biorących udział w zajęciach języka angielskiego, karate, aerobiku, wpłaty 
uczestników kursu nauki gry na gitarze oraz osób korzystających z usług Gminnego 
Centrum Informacji to kwota 31.782,50 zł.

Środki od osób fizycznych tj. sponsorów przekazujących wpłaty na organizację 
placu zabaw dla dzieci podczas Festynu z okazji Dnia Dziecka to kwota 5.749,00 zł.

Środki z innych źródeł, czyli prowizja od Urzędu Skarbowego, kapitalizacja 
odsetek na rachunku bankowym oraz środki z rachunku pomocniczego wraz 
z odsetkami to kwota 647,95 zł.

Przychody z tytułu dotacji celowych w kwocie 34.836,00 zł to przyznane środki 
finansowe na dofinansowanie operacji pt.: „Śladami historii Dąbróweckiej Ziemi” oraz 
operacji „Poznaj magię Nocy Świętojańskiej” -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.

Plan kosztów zatwierdzony został do wysokości 486.506,54 zł w tym: 
na koszty bieżące -  464.518,95 zł

-  wydatki na zakupy inwestycyjne -  6.888,00
-  wydzielona rezerwa na pierwszy miesiąc działalności Centrum w 2014 roku 

(do czasu uchwalenia budżetu i przekazania nowej dotacji) - 15.099,59 zł.

Realizacja kosztów w 2013 roku ukształtowała się na poziomie 92,0 % założonego 
planu, tj. w wysokości 447.360,04 zł.
Koszty bieżące zrealizowano w wysokości 440.472,04 zł, co stanowi 94,8 % 
założonego planu, wydatki inwestycyjne zrealizowano w wysokości 6.888,00 zł czyli 
100 % planu.



Poniższa tabela wraz z częścią opisową prezentuje ich podział i przeznaczenie:

II. KOSZTY
1. Koszty bieżące

Klasyfikacja Nazwa Plan Wykonanie % wykonania
400/3020 Nagrody i wydatki nie zaliczane do 

wynagrodzeń
616,00 615,95 99,9

400/4010 Wynagrodzenia osobowe 
pracowników

192.515,00 185.188,61 96,2

400/4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 15.735,00 14.837,37 94,3

400/4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 38.714,00 37.214,58 96,1
400/4120 Składki na Fundusz Pracy 5.214,00 4.127,85 79,2
400/4170 Wynagrodzenia bezosobowe - 

pozostałe
47.123,00 45.962,20 97,5

400/4179 Wynagrodzenia bezosobowe -  środki 
własne

1.413,20 1.413,20 100,0

400/4177 Wynagrodzenia bezosobowe -  środki 
PROW

5.652,80 5.652,80 100,0

400/4210 Zakup materiałów i wyposażenia 41.582,00 41.581,90 99,9

400/4260 Zakup energii 1.000,00 76,67 7,7

400/4270 Zakup usług remontowych 500,00 307,50 61,5

400/4280 Zakup usług zdrowotnych 150,00 150,00 100,0

400/4300 Zakup usług pozostałych 92.484,71 82.162,35 88,8

400/4309 Zakup usług pozostałych -  środki 
własne

2.732,04 2.732,04 100,0

400/4307 Zakup usług pozostałych -  środki 
PROW

4.183,20 4.183,20 100,0

400/4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 
telekomunikacyjnych telefonii 
komórkowej

450,00 450,00 100,0

400/4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekom, 
telefonii stacjonarnej

1.500,00 1.166,04 77,7

400/4410 Podróże służbowe krajowe 1.515,00 1.514,94 99,9

400/4430 Różne opłaty i składki 2.615,00 2.312,00 88,4

400/4440 Odpisy na zakładowy fundusz 
świadczeń socjalnych

5.744,00 5.743,14 99,9

400/4700 Szkolenia pracowników niebędących 
członkami korpusu służby cywilnej

3.080,00 3.079,70 99,9

Razem koszty bieżące 464.518,95 440.472,04 94,8

2. Wydatki inwestycyjne
080/6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne 6.888,00 6.888,00 100,0

Razem wydatki inwestycyjne 6.888,00 6.888,00 100,0
Razem 1. i 2. 471.406,95 447.360,04 94,9

III. STAN NA DZIEŃ 31.12.2013 r.
III. Wydzielona rezerwa na pierwsze miesiące 

działalności 2014 r.
15.099,59 “

OGOŁEM 11 + III 486.506,54 447.360,04 92,0

Koszty nagród i wydatków osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń to 
kwota 615,95 zł, czyli wypłata ekwiwalentu za używanie i pranie własnej odzieży 
roboczej dla pracownika gospodarczego (sprzątaczka) oraz zwrot kosztów zakupu



okularów korekcyjnych dla pracownika zatrudnionego na stanowisku z monitorem 
ekranowym ( zalecenie lekarza medycyny pracy).

Koszty osobowe pracowników Centrum wraz ze składkami poniesionymi na 
rzecz ZUS i Fundusz Pracy stanowiły 54,8 % kosztów bieżących poniesionych na 
finansowanie Gminnego Centrum Kultury.

Koszty wynagrodzeń bezosobowych to kwota 45.962,20 z ł , w ramach których 
finansowane były:
- wynagrodzenie dla instruktorów za prowadzenie kursu języka angielskiego 
w miesiącach styczeń - czerwiec i zajęć aerobiku w miesiącach styczeń -  maj oraz 
wrzesień - grudzień
- honoraria dla członków komisji konkursowych za ocenę uczestników oraz 
poprowadzenie warsztatów aktorskich, interpretacyjnych, artystycznych, 
recytatorskich i malarskich (eliminacje gminne XIII Konkursu Poetyckiego „Cyprian 
Norwid -  Poeta Naszej Ziemi” (1), przesłuchania uczestników etapu drugiego w/w 
Konkursu (9), Konkurs Recytatorski Warszawska syrenka (1), X Powiatowy Plener 
Malarski „Wspomnienie miejsc dzieciństwa Cypriana Norwida (3), Konkurs 
Recytatorski twórczości Ks. Twardowskiego (1))
- honorarium dla pianisty za wykonanie koncertu muzyki F. Chopina podczas XIII 
Finału Konkursu Poetyckiego „Cyprian Norwid -  Poeta naszej Ziemi”,
- honorarium za wykonanie 2 egzemplarzy statuetek -  nagród specjalnych za 
laureatów ww. konkursu,
- wynagrodzenie dla Chóru męskiego z Zielonki występującego podczas 
Uroczystości upamiętniającej 69 rocznicę zrzutów Żołnierzy Cichociemnych na 
placówkę odbiorczą „Imbryk” pod Kołakowem,
- wynagrodzenie za przeprowadzenie warsztatów ekologicznych (2), pokazu magii 
i iluzji (1), stanowisk „malowania buzi” (4) podczas festynu z okazji Dnia Dziecka, 
przygotowanie terenu i obsługa techniczna festynu (3),
- wynagrodzenie za wykonanie 17 szt. ram wystawienniczych zewnętrznych,
- za przygotowanie z własnych materiałów tradycyjnych potraw wigilijnych na 
spotkanie opłatkowe KGW oraz potraw regionalnych dla zespołów ludowych 
występujących podczas imprez plenerowych (2)
Na w/w kwotę składają się również wynagrodzenia:
- dla osób obsługujących nagłośnienie i oświetlenie podczas imprez organizowanych 
przez GCK (Uroczystość upamiętniająca 69 rocznicę zrzutów Żołnierzy 
Cichociemnych na placówkę odbiorczą „Imbryk” pod Kołakowem, Obchody 222 
rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja, Przesłuchania uczestników XIII Konkursu 
Poetyckiego „Cyprian Norwid Poeta Naszej Ziemi”, Finał ww. Konkursu, Impreza 
plenerowa „Dzień Dziecka w ekologicznej wiosce smerfów”, Jubileusz 100 -  lecia 
działalności OSP w Dąbrówce);
- za przewóz dzieci występujących podczas festynu z okazji Dnia Dziecka oraz KGW 
występujących podczas imprez plenerowych „Poznaj magię Nocy Świętojańskiej” , 
Dożynki Powiatowo - Gminne
- za przygotowanie i sprzątanie sali, w której odbywały się zajęcia aerobiku i karate 
oraz sprzątanie sal dydaktycznych, w których odbywały się zajęcia języka 
angielskiego, kurs nauki gry na gitarze
- za administrowanie strony internetowej GCK
- podłączenie i przetestowanie sieci LAN oraz sieci telefonicznej w budynku będącym 
siedzibą Gminnego Centrum Kultury do szafy serwerowej oraz instalacja sprzętu 
serwerowego
- opracowanie projektu, przygotowanie oraz uruchomienie na serwerze nowej strony 
internetowej Gminnego Centrum Kultury w Dąbrówce wraz z przeniesieniem 
zawartości ze strony dotychczasowej
- nadzór nad instalacją i prawidłowym funkcjonowaniem nagłośnienia i oświetlenia w 
sali widowiskowej GCK



- montaż odbojników do drzwi oraz akcesoriów łazienkowych w pomieszczeniach 
GCK

Koszty wynagrodzeń bezosobowych operacji pn. „POZNAJ MAGIĘ NOCY 
ŚWIĘTOJAŃSKIEJ” tj. organizacji imprezy plenerowej w Chruścielach to: honorarium 
za zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów wykonywania wianków 
świętojańskich, artystyczny pokaz tańca z ogniem, przeprowadzenie zabawy ludowej. 
W realizację ww. zadań zaangażowano środki unijne w wysokości 5.652,80 zł. 
Udział własny w realizacji ww. operacji to kwota 1.413,20 zł.

Koszty zakupu materiałów i wyposażenia to 41.581,90 zł, czyli 99,9% 
założonego planu. Środki te zabezpieczyły wydatki na bieżące funkcjonowanie 
jednostki tj.: zakup materiałów kancelaryjnych i biurowych, zakup druków księgowych 
i ZUS, zakup wydawnictw z zakresu literatury fachowej, znaczków pocztowych, 
środków czystości.
Na w/w kwotę składają się także:
- koszty zakupu materiałów plastycznych i dekoracyjnych wykorzystanych do 
przeprowadzenia spotkań organizowanych w czasie ferii zimowych, warsztatów 
ekologicznych organizowanych podczas festynu „Dzień Dziecka w ekologicznej 
wiosce smerfów"
- koszty zakupu papieru ksero oraz materiałów przeznaczonych do wykonania 
zaproszeń, plakatów, ulotek, dyplomów,
- koszty zakupu wiązanek i kwiatów, jak również materiałów wykorzystanych do 
wykonania dekoracji sceny na imprezy, konkursy, uroczystości organizowane przez 
Centrum,
- koszty zakupu zdjęć dokumentujących działalność placówki,
- koszty zakupu 43 nagród książkowych dla laureatów konkursów gminnych: 
eliminacje konkursu Poetyckiego „Cyprian Norwid...” oraz konkursów powiatowych: 
’’XXXVI Konkurs Recytatorski „Warszawska Syrenka”, XVIII Powiatowy Konkurs 
Sprawności Ortograficznej „Dyktando ‘2013”, Konkurs Recytatorski twórczości Ks. 
Twardowskiego, (171 nagród książkowych dla uczestników i laureatów XIII Konkursu 
Poetyckiego „Cyprian Norwid -  Poeta Naszej Ziemi” oraz uczestników X Pleneru 
Malarskiego „Wspomnienie miejsc dzieciństwa Cypriana Norwida” ufundowało 
Starostwo Powiatu Wołomińskiego).
- nagrody dla dzieci występujących podczas organizowanych imprez kulturalnych, 
nagrody do konkursów i zabaw, jak również koszty zakupu artykułów 
przeznaczonych do przygotowania poczęstunku dla dzieci i młodzieży biorących 
udział w konkursach, warsztatach i imprezach organizowanych przez GCK,
- koszty zakupu skrzyni transportowej na instrument Yamaha Clavinova CLP - 230
- koszty zakupu akcesoriów komputerowych, tuszy do drukarek atramentowych, 
tonerów do kopiarki i drukarek laserowych,
- koszty zakupu apteczki i tablic informacyjnych dotyczących udzielania pierwszej 
pomocy,
- Koszty zakupu telefonu komórkowego, 2 telefonów bezprzewodowych, 
oprogramowania do serwera, urządzeń zabezpieczających UPS, sprzętu sieciowego 
wraz z skrzynką sieciową, centrali telefonicznej oraz modułów analogowych linii 
wewnętrznych, drukarki atramentowej
- koszty zakupu namiotu -  altany ogrodowej na potrzeby GCK, mebli do pracowni 
artystycznej, ¿foteli biurowych, karniszy, kinkietów, akcesoriów łazienkowych.

Koszty zakupu energii tj. zużycie wody w budynku GCK to kwota 76,67 zł, czyli 
7,7 % założonego planu.



Koszty poniesione w ramach zakupu usług remontowych to kwota 307,50 zł 
i stanowi środki wydatkowane na konserwację systemu alarmowego oraz 
monitoringu w świetlicy w Trojanach.

Na zakup usług zdrowotnych czyli badania okresowe pracowników GCK 
wydatkowano kwotę 150,00 zł.

Na zakup usług pozostałych rozdysponowano kwotę 82.162,35 zł co stanowi
88,8 % założonego planu. Są to koszty usług wykonanych na rzecz GCK:
- prowadzenia zajęć karate, prowadzenie kursu nauki gry na gitarze w miesiącach 
styczeń -  czerwiec oraz wrzesień - grudzień
- koszty okablowania budynku będącego siedzibą GCK pod system alarmowy 
i p/pożarowy oraz montażu systemu alarmowego
- koszty sprawdzenia przewodów spalinowych w budynku świetlicy wiejskiej 

w Trojanach
- koszty serwisu i naprawy aparatu Canon oraz drukarki
- koszty zakupu i montażu drzwi aluminiowych , nagłośnienia i oświetlenia na sali 
widowiskowej GCK
- koszty wykonania mebli biurowych
Na w/w kwotę składają się również: koszty całodobowego monitorowania sygnału 
alarmowego budynku świetlicy w Trojanach, świadczenia usług serwisowych 
oprogramowania pakietu dla administracji, aktualizacji programu antywirusowego, 
odnowienia podpisu elektronicznego, dopłata do czesnego na edukację pracownika 
GCK, a także koszty organizacji i prowadzenia Balu Karnawałowego, koszty 
współorganizacji II Zimowego Zlotu Seniora, organizacja (4) zajęć i warsztatów 
artystycznych podczas Ferii zimowych, realizacja koncertu pieśni patriotycznych 
„Wiwat! Krzyczą wszystkie stany”, oprawa muzyczna uroczystości upamiętniającej 
130 rocznicę śmierci C. Norwida; wykonanie zaproszeń i roll-up’u na obchody 100 
lecia OSP w Dąbrówce, opracowanie projektów i wykonanie 2 szt. roll-up 
promujących uroczystości norwidowskie w gminie Dąbrówka, wynajem urządzeń 
rekreacyjnych i rozrywkowych dla dzieci oraz organizacja i przeprowadzenie zabaw 
i konkurencji przez smerfy podczas Festynu z okazji Dnia Dziecka, opracowanie 
koncepcji wystawy dokumentującej 100 lecie OSP w Dąbrówce, druk materiałów 
promocyjnych (plakaty, ulotki), przewóz członków KGW na „Zimowy Zlot Klubów 
Seniora”, Regionalny Przegląd Zespołów Ludowych oraz Dni Powiatu 
Wołomińskiego, przewóz dzieci i młodzieży biorącej udział w konkursach 
powiatowych (6), catering dla dzieci biorących udział w plenerze malarskim, obsługa 
sanitarna (3), opieka medyczna (3), ochrona uczestników (2) imprez plenerowych, 
fotoreportaż imprez i usługi fotograficzne (4), udostępnienie terenu wokół dworku w 
Głuchach na uroczystości norwidowskie.
Wydatki ponoszone w ramach usług pozostałych to także wydatki stałe tzn.: 
odprowadzanie, oczyszczanie i likwidacja ścieków, utrzymanie serwera i strony 
gck.dabrowka.net.pl GCK, uiszczanie tantiem autorskich w ZAIKSIE, koszty opłat i 
przesyłek pocztowych, koszty prowizji i opłaty za prowadzenie rachunku bankowego.

Koszty zakupu usług pozostałych operacji pn. „POZNAJ MAGIĘ NOCY 
ŚWIĘTOJAŃSKIEJ” tj. organizacji imprezy plenerowej w Chruścielach to koszty 
wynajmu sceny z zadaszeniem, wynajmu oraz obsługi nagłośnienia i oświetlenia, 
organizacji opieki medycznej i ochrony.

W realizację ww. zadań zaangażowano środki unijne w wysokości 4.183,20 zł. 
Udział własny w realizacji ww. operacji to kwota 2.732,04 zł.

Koszty opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 
to kwota 450,00 zł.

Koszty zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej to 1.166,04 zł.



Na krajowe podróże służbowe pracowników wydano kwotę 1.514,94 zł.

Środki wydatkowane w ramach różnych opłat i składek to kwota 2.312,00 
poniesiona na roczną składkę członkowską na rzecz Związku Stowarzyszeń 
„Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego”, OC Organizatora imprez plenerowych (Poznaj 
magię Nocy Świętojańskiej) oraz ubezpieczenie budynku świetlicy wiejskiej w 
Trojanach

Dokonano również obowiązkowego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń 
socjalnych w wysokości 5.743,14 zł.

Na szkolenia pracowników wydano kwotę 3.079,70 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych dokonano zakupu serwera na kwotę 6.888,00 
zł.

Całkowite wydatki poniesione w pierwszym półroczu 2013 roku, związane 
z zarządzaniem budynku świetlicy wiejskiej w Trojanach to kwota 3.537,46 zł. 
Składają się na nią koszty całodobowego monitorowania sygnału alarmowego 
budynku świetlicy oraz interwencja patroli ochronnych w przypadku sygnału 
naruszenia bezpieczeństwa obiektu, konserwacji systemu alarmowego oraz 
monitoringu oraz koszty sprawdzenia przewodów spalinowych oraz ubezpieczenie 
budynku

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły należności i zobowiązania 
wymagalne.



SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY 
GMINNEGO CENTRUM KULTURY W DĄBRÓWCE

ZA 2013 r.

I. ZAJĘCIA STAŁE

Zajęcia, dzięki życzliwości dyrektorów szkół w Dąbrówce, odbywały się 
w salach lekcyjnych gimnazjum oraz Sali gimnastycznej szkoły podstawowej. 
Kierowane były zarówno do dzieci, młodzieży jak i dorosłych z terenu gminy. 
Mieszkańcy mogli uczęszczać m.in. na zajęcia: języka angielskiego, które odbywały 
się raz w tygodniu, w miesiącach styczeń -  czerwiec, uczestniczyły w nich dzieci 
i młodzież w wieku od 9 do 17 lat.; kursu nauki gry na gitarze, które odbywały się 
raz w tygodniu i obejmowały indywidualne lekcje, uczestniczyły w nich osoby w wieku 
od 12 do 20 lat, program zajęć obejmował naukę gry na gitarze klasycznej, 
kształcenie słuchu muzycznego oraz rozwój umiejętności muzycznych; zajęcia 
karate prowadzone przez instruktora Międzyszkolnego Klubu Karate Kyokushin 
z Radzymina obejmowały ćwiczenia ogólnorozwojowe z elementami karate, 
spotkania odbywały się dwa razy w tygodniu; zajęcia aerobiku obejmowały 
ćwiczenia gimnastyczne przy muzyce prowadzone przez instruktora fitness. Zajęcia 
odbywały się dwa razy w tygodniu i skierowane były do osób dorosłych.

II. KONKURSY. IMPREZY. UROCZYSTOŚCI

1. Zawodowe ferie z GCK (28.01- 08.02.2013)

Akcja zimowa przeprowadzona została wspólnie z Gminną Biblioteką 
Publiczną w Dąbrówce i obejmowała łącznie cykl 8 spotkań, odbywających się 
w szkołach z terenu gminy Dąbrówka.

Spotkania zorganizowane przez Centrum to:
- warsztaty tańca nowoczesnego -  dzieci uczyły się kroków i układów tanecznych. 
Zajęcia poprowadziła instruktorka tańca nowoczesnego (30 osób)
- wyścigi zdalnie sterowanymi maszynami -  dzieci miały do dyspozycji stołowy tor 
wyścigowy na którym zmagały się ze sobą zdalnie sterowanymi pojazdami. (15 osób)
- zimowe igrzyska olimpijskie -  dzieci grupowo zmagały się ze sobą w konkurencjach 
sportowych. Olimpiadę zwieńczyło oficjalne otrzymanie medali. Zajęcia 
poprowadzone przez GCK. (15 osób)
- warsztaty projektowania mody -  zadaniem dzieci było zaprojektowanie i stworzenie 
własnego stroju, zakończone pokazem mody. Elementem spotkania była także 
krótka pogadanka na temat warsztatu pracy projektanta. Zajęcia poprowadzone 
przez GCK (20 osób)

W spotkaniach udział wzięło łącznie ok 80 dzieci.



2. Bal Karnawałowy (03.02)

Zabawa Karnawałowa odbyła się w świetlicy wiejskiej w Trojanach. Artyści 
z teatru z Białegostoku prowadzili konkursy i zabawy z udziałem dzieci i rodziców. 
Wszyscy uczestnicy otrzymali drobne upominki i słodycze.
W balu uczestniczyło około 150 dzieci.

3. 36. Konkurs Recytatorski Warszawska Syrenka (15.03)

15 marca w Gminnym Centrum Kultury w Dąbrówce odbyły się eliminacje gminne 
36. Konkursu Recytatorskiego „Warszawska Syrenka”. Konkurs realizowany jest 
przez Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki oraz Mazowieckie Kuratorium Oświaty. 
Na przesłuchanie zgłosiło się 24 uczestników z trzech kategorii wiekowych: klasy 
O-III, klasy IV-VI i uczniowie gimnazjum. Laureaci konkursu (11) otrzymali nagrody 
książkowe, natomiast pozostali uczestnicy pamiątkowe dyplomy. Do etapu 
powiatowego, który odbył się w Zielonce zakwalifikowało się 6 uczestników. 
Transport i opiekę nad uczestnikami II etapu zapewniało GCK.

4. Uroczystość upamiętniająca 69. rocznicę zrzutów żołnierzy Cichociemnych 
na placówkę odbiorczą „ Imbryk” pod Kołakowem (14.04.)

Uroczystość rozpoczęła Msza Św. w Kościele pw. Miłosierdzia Bożego 
w Józefowie w intencji walczących i poległych w obronie Ojczyzny. Po Mszy Świętej 
odbył się koncert wykonany przez chór męski im. Józefa Gromali z Zielonki pod 
dyrekcją Macieja Cegielskiego

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

5. XIII Powiatowy Konkurs Sprawności Ortograficznej „ Dyktando 2013 ”
(23.04)

Konkurs Sprawności Ortograficznej „Dyktando 2013” 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 (9) 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. Transport i opiekę 
nad laureatami którzy zakwalifikowali się do finałowego etapu zapewniało GCK.

6. Eliminacje gminne XIII Konkursu Poetyckiego „Cyprian Norwid -  Poeta 
Naszej Ziemi” (29.04.)

W konkursie udział wzięli uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów z terenu 
gminy laureaci eliminacji szkolnych. Uczniowie prezentowali twórczość Norwida



w wybranych kategoriach: recytacja, teatr jednego aktora i poezja śpiewana. 
Powołana Komisja konkursowa dokonała oceny prezentowanych utworów i wyłoniła 
laureatów II etapu konkursu, 11 osób. Na zakończenie odbyły się warsztaty 
i konsultacje indywidualne z członkami komisji- Joanną Trzcionką -  pracownikiem 
naukowym Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Dorotą 
Kacprowicz -  nauczycielką języka polskiego w Publicznej Szkole Podstawowej im. 
Jana Pawła II w Guzowatce i Marzeną Przybysz- nauczycielką nauczania 
zintegrowanego w Szkole Podstawowej im. C. K. Norwida w Dąbrówce. Zarówno 
laureaci jak i pozostali uczestnicy otrzymali nagrody książkowe (17) oraz pamiątkowe 
dyplomy.

7. Uroczyste Obchody 222. Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja ( 03.05.)

Obchody rozpoczęły się uroczystą Mszą Św., w intencji Ojczyzny. Wzięły 
w nich udział poczty sztandarowe jednostek OSP Gminy Dąbrówka i młodzieży 
szkolnej, władze samorządowe oraz licznie zebrani mieszkańcy. Po mszy odbył się 
koncert pieśni patriotycznych pt. „Wiwat! Krzyczą wszystkie stany”. Występ artystów 
był interpretacją wydarzeń majowych. Operową rekonstrukcję historyczną wykonali: 
Maciej Gronek (uczeń klasy dyplomowej w klasie wokalnej Leszka Świdzińskiego 
w Prywatnej Szkole Muzycznej im. Witolda Lutosławskiego w Wołominie), Sylwia 
Krzywda (chórmistrzyni Chóru Komendy Stołecznej Policji), Katarzyna Bielińska 
(absolwentka prywatnej Szkoły Muzycznej II stopnia im. Witolda Lutosławskiego w 
Wołominie) i Grzegorz Mańkowski (student Uniwersytetu Muzycznego im. F. Chopina 
w Warszawie). Po nabożeństwie złożono kwiaty pod pomnikiem Tadeusza 
Kościuszki, na cmentarzu parafialnym na grobie żołnierzy z 1939r. oraz pod 
kamieniem upamiętniającym postać porucznika Zygmunta Siennickiego, 
zamordowanego w Charkowie w 1940 r.

8. Wycieczka XII Turnieju Wiedzy Turystyczno- Ekologicznej o Obszarze 
Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego (10.05)

10 maja odbyła się wycieczka po regionie przygotowująca do Turnieju Wiedzy 
Turystyczno- Ekologicznej o Obszarze Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego. 
W konkursie wzięli udział uczniowie Publicznego Gimnazjum im. ks. I. Skorupki 
w Józefowie. Gminne Centrum Kultury w Dąbrówce organizowało transport dzieci do 
Wieliszewa skąd wyruszała wycieczka.
Gminne Centrum Kultury w Dąbrówce organizowało również transport uczniów 
z Publicznego Gimnazjum im. Ks. I. Skorupki w Józefowie na finał Turnieju Wiedzy 
Turystyczno- Ekologicznej o Obszarze Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego, który 
odbył się w Wieliszewie. (12.06)

9. XIII Konkurs Poetycki „Cyprian Norwid -  Poeta Naszej Ziemi” ( 16.05.)

Z uwagi na 130. rocznicę śmierci poety rok 2013 został ogłoszony Rokiem 
Cypriana Kamila Norwida na Mazowszu. Z tej okazji na terenie powiatu 
organizowane są liczne konkursy, koncerty i wydarzenia związane z poetą, w ramach 
projektu „Dziedzictwo Norwida w Powiecie Wołomińskim”. W program projektu
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wpisany jest także Konkurs Poetycki „Cyprian Norwid- Poeta Naszej Ziemi” 
organizowany pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego
-  Adama Struzika oraz Starosty Wołomińskiego -  Piotra Uścińskiego.

16 maja 2013 r. odbyły się przesłuchania uczestników Konkursu, w których 
udział wzięło 100 uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich 
głównie z terenu powiatu wołomińskiego, ale także wyszkowskiego, węgrowskiego 
oraz legionowskiego. Uczestnicy konkursu zostali wyłonieni w drodze gminnych 
bądź miejskich eliminacji przeprowadzonych przez Ośrodki Kultury i placówki 
oświatowe poszczególnych miast i gmin. Prezentowali utwory Norwida w jednej z 
trzech kategorii: recytacji indywidualnej, teatrze jednego aktora oraz poezji 
śpiewanej.
Z uwagi na liczbę zgłoszeń tegoroczne przesłuchania odbywały się w czterech 
salach: sali artystycznej, historycznej i gimnastycznej Szkoły Podstawowej im. C.K. 
Norwida w Dąbrówce, a także sali konferencyjnej Urzędu Gminy. Prezentacje 
oceniały 4 komisje złożone z ekspertów w swoich dziedzinach: Justyna Sieńczyłło- 
aktorka teatralna i telewizyjna, Izabela Zając- wokalistka jazzowa, Grzegorz 
Gadziomski- aktor Teatru Polskiego w Warszawie, Andrzej Ferenc- aktor głosowy, 
lektor i narrator, Hubert Zimoląg- aktor, reżyser, literaturoznawca, dr Tomasz 
Korpysz- pracownik naukowy Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
w Warszawie, kierownik Pracowni Słownika Języka Cypriana Norwida (Wydział 
Polonistyki UW), Marcin Będkowski- doktorant wydziału filologii, Wiceprezes 
Warszawskiego Koła Norwidologicznego przy UW, dr Joanna Trzcionka i Ewangelina 
Skalińska z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz 
nauczyciele szkół z terenu gminy Dąbrówka- Dorota Rurarz, Iwona Waliszewska- 
Bulik i Marzena Przybysz.
Po przesłuchaniach „młodzi artyści” mieli możliwość wzięcia udziału w warsztatach 
aktorskich i interpretacyjnych prowadzonych przez członków jury. Przesłuchania 
zakończyły się ogłoszeniem listy laureatów, którym wręczono zaproszenia na 
uroczysty Finał Konkursu. Pozostali uczestnicy otrzymali nagrody książkowe (52) za 
udział w Konkursie, ufundowane przez Starostwo Powiatu Wołomińskiego.

10. Finał XIII Konkursu Poetyckiego „Cyprian Norwid Poeta naszej Ziemi” 
i Obchody 130. rocznicy śmierci C. K. Norwida (23.05.)

Głównymi organizatorami obchodów byli: Wójt Gminy Dąbrówka oraz Gminne 
Centrum Kultury w Dąbrówce. Honorowy patronat nad Uroczystością objęli Adam 
Struzik - Marszałek Województwa Mazowieckiego oraz Piotr Uściński - Starosta 
Powiatu Wołomińskiego - fundator nagród dla laureatów.

Na symbolicznym grobie Matki Norwida - Ludwiki Norwid ze Ździeborskich 
delegacje przedstawicieli samorządu gminy Dąbrówka w asyście sztandaru Szkoły 
Podstawowej im. C. K. Norwida w Dąbrówce złożyły kwiaty oraz odmówiły krótką 
modlitwę.

W Kościele p.w. Podwyższenia Krzyża Św. w Dąbrówce została odprawiona 
uroczysta Msza Św. w intencji Cypriana Norwida - w 130 rocznicę śmierci poety oraz 
rodziny Norwidów i Ździeborskich celebrowana przez ojca Jacka Salija, profesora 
teologii dogmatycznej, wykładowcę UKSW, autora wielu książek i publikacji, 
rekolekcjonistę. Podczas wspólnej modlitwy przedstawiciele samorządu 
województwa mazowieckiego, powiatu wołomińskiego oraz samorządu gminy 
Dąbrówka złożyli kwiaty pod tablicą upamiętniającą chrzest Poety. Dopełnieniem



uroczystości były słowa C. Norwida w interpretacji muzycznej Grzegorza 
Mańkowskiego, w wykonaniu Sylwii Krzywdy oraz Macieja Gronka.

Dzięki uprzejmości p. Karoliny Wajdy zaproszeni goście oraz laureaci 
konkursu mogli zobaczyć dworek w Głuchach, poznać jego historię, zrobić 
pamiątkowe zdjęcia, a także zapoznać się z wystawą dotyczącą twórczości Non/vida. 
Uroczysty Finał Konkursu w Sali gimnastycznej SP w Dąbrówce rozpoczęła Anna 
Maniecka- Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Dąbrówce. Występy zdobywców 
pierwszych miejsc w konkursie poprzedziło wręczenie nagród wszystkim laureatom w 
poszczególnych kategoriach. Nagrody wręczali m.in. Leszek Celej, Bożena 
Żelazowska, Piotr Uściński, Tadeusz Bulik, Zenon Zadrożny.
Wójt Dąbrówki wręczył również nagrodę specjalną -  statuetkę Norwida, przyznaną 
Annie Wiśniewskiej z Miejskiego Ośrodka Kultury w Ząbkach za wybitną interpretację 
utworu poety. Dodatkową niespodzianką były okolicznościowe monety z wizerunkiem 
Norwida wręczone zdobywcom pierwszych miejsc poszczególnych kategorii przez 
Starostę Wołomińskiego.
Finał zakończył się spektaklem teatralnym „Lekcja polskiego” w wykonaniu uczniów 
Szkoły Podstawowej im. C. K. Norwida w Dąbrówce oraz Publicznego Gimnazjum 
im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce.
Charakter uroczystości podkreśliły utwory Chopina w wykonaniu Przemysława 
Lechowskiego, laureata i jurora krajowych i międzynarodowych konkursów 
pianistycznych. Dzięki uprzejmości Piotra Rotkiewicza - Przewodniczącego 
Społecznego Komitetu Budowy pomnika Cypriana Norwida zebrani mogli również 
obejrzeć wystawę grafik i akwareli autorstwa Poety „Cyprian Norwid Prorok 
Niechciany”

11. Dzień Dziecka w ekologicznej wiosce smerfów (02.06.)

„Dzień Dziecka w ekologicznej wiosce smerfów” odbył się 2 czerwca na placu przy 
sali OSP w Dąbrówce. Podczas imprezy zaprezentowano krótkie programy 
artystyczne. Na scenie wystąpiły dzieci z Samorządowego Przedszkola „Pod 
Wesołym Ekoludkiem”, uczniowie Publicznego Gimnazjum im. Ks. Ignacego Skorupki 
w Józefowie oraz z Publicznego Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce. 
Główna atrakcją festynu były smerfy i Gargamel. Bohaterzy prowadzili konkursy, 
śpiewy i tańce. Tematykę festynu przybliżył zebranym pracownik Urzędu Gminy 
Dąbrówka, który przybliżył nowe zasady opłat śmieciowych dotyczących 
mieszkańców naszej gminy. Dodatkowo rodziny w skupieniu obejrzały show 
teatralno- ekologiczny pt. „To ci hałas!”. Przedstawienie poruszało treści związane ze 
szkodliwym oddziaływaniem hałasu oraz z problemem groźnych odpadów jakimi są 
baterie i zużyte przedmioty elektroniczne. Podczas festynu dzieci z poszczególnych 
szkół zaprezentowały ekologiczne stroje własnego projektu- było to częścią konkursu 
„Eko-szafa”.
Po spektaklu odbyło się wręczenie nagród laureatom konkursów ekologicznych 
zorganizowanych przez Starostwo Wołomińskie, Urząd Gminy Dąbrówka i Gminne 
Centrum Kultury w Dąbrówce. Dzieci i młodzież z terenu gminy brały udział w 
konkursie plastycznym „Małe dzieci nie chcą śmieci” (49) , „Ekoszafa” czyli 
zaprojektowanie stroju wykonanego z materiałów wtórnych (37) ; „Wiosenne 
inspiracje” -  projekt nadruku na torbę ekologiczną promujący ekologiczny styl życia 
(26), oraz „Zakręcona ekoszkoła” -  zbiórka plastikowych nakrętek. Nagrody, 
ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Wołominie oraz Wójta Gminy Dąbrówka, 
wręczyli: Barbara Zajkowska- Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa



Powiatowego w Wołominie, Tadeusz Bulik- Wójt Gminy Dąbrówka, Anna Maniecka- 
Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Dąbrówce oraz Joanna Jabłonowska -  
podinspektor ds. ochrony środowiska UG Dąbrówka. 
Przed publicznością, tradycyjnie, zaprezentowały się również sekcje GCK- czyli 
grupa karate Kyokushin i reprezentantka sekcji nauki gry na gitarze- Emilia 
Szymanowska z Małopola.
Jedną z kulminacyjnych atrakcji był pokaz magii i iluzji, który przygotował Tom „As”. 
Ostatnim punktem programu, było losowanie w loterii rodzinnej. Do wygrania były: 
nowoczesna wieża firmy Philips, aparat firmy Samsung i rodzinna gra „Scrabble”. 
Nagrody ufundowała firma JFC Polska Sp. z o. o. z Karpina.

Podczas imprezy wszystkie dzieci mogły korzystać z darmowych atrakcji- malowania 
buzi, kącika konstrukcyjnego, kącika balonowego, a także artystycznych warsztatów 
ekologicznych „recykling z wyobraźnią” bądź malowania własnych ekotoreb. 
Wszystkie dzieci mogły również bez ograniczeń korzystać z placu zabaw, 
współfinansowanego był przez sponsorów, którzy od lat wspierają organizację imprez 
dla dzieci na terenie gminy Dąbrówka.

12. Jubileusz 100-lecia działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrówce
(16.06)

Uroczystość rozpoczęła Msza św. przed przewodnictwem ks. biskupa Marka 
Solarczyka. Poczty sztandarowe, goście i strażacy przybyli do dąbróweckiej świątyni 
w defiladzie prowadzonej przez Młodzieżową Orkiestrę Dętą z Wyszkowa. Defiladzie 
towarzyszyła wystawa przygotowana przez Gminne Centrum Kultury z okazji 100- 
lecia OSP Dąbrówka. Projekt wystawy opracowała Agnieszka Nowińska. 
Wielkoformatowe wydruki zdjęć dokumentujące historię dąbróweckiej straży zostały 
zawieszone przy kościele, przy ul. Kościuszki i Kościelnej na posesjach rodzin 
strażackich. Gminne Centrum Kultury wykonało projekt zaproszeń, plakatów i roll- 
upów. Zajęło się również dekoracja placu, na którym odbywała się główna część 
uroczystości, a także zapewniło opiekę medyczną oraz obsługę sanitarną na czas jej 
trwania.

13. Impreza plenerowa „Poznaj Magię Nocy Świętojańskiej” Chruściele (22.06)

Impreza zorganizowana była przy udziale finansowym Europejskiego Funduszu 
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Projekt wybrany do finansowania 
przez LGD „Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego”. Współfinansowany ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER (działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii 
rozwoju”) Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -  2013.

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, odpędzanie złych 
mocy itp. Podczas imprezy prezentowały się zespoły ludowe z terenu gminy 
Dąbrówka.
Prezentacje Kół przeplatały występy taneczne uczniów ze Szkoły Podstawowej im. 
Jana Pawła II w Kruszu. Dodatkowo przeprowadzono szereg zabaw i konkursów 
z nagrodami, ściśle powiązanych z wróżbami i świętojańskimi obrzędami.



Przez cały czas trwania imprezy uczestnicy z materiałów zapewnionych przez GCK 
mogli wykonać własny wianek świętojański. Warsztaty wykonywania wianków 
przygotowała i prowadziła Elżbieta Rączka -  artysta, plastyk. Punktem 
kulminacyjnych obchodów był obrzęd puszczania wianków na wodę, któremu 
towarzyszyły tańce i pieśni ludowe. Następnie odbyła się zabawa taneczna, którą 
poprowadził zespół „Manekiny”. Kulminacyjną atrakcją wieczoru był teatr ognia 
zaprezentowany przez grupę ogniową „SAURION”

Nad bezpiecznym przebiegiem imprezy czuwali pracownicy Agencji Ochrony 
„Dragon”. Organizatorzy zapewnili także opiekę medyczną.

14. Plener malarski „Wspomnienie miejsc dzieciństwa Cypriana Norwida”
(18.09)

Plener Malarski „Wspomnienie miejsc dzieciństwa Cypriana Norwida” był 
jednym z punktów programu projektu „Dziedzictwo Norwida w Powiecie Wołomińskim 
w roku Cypriana Kamila Norwida na Mazowszu w 130. rocznicę śmierci poety”. 
Organizatorami projektu byli: Starostwo Powiatowe w Wołominie, Gminne Centrum 
Kultury w Dąbrówce, Stowarzyszenie Rzeczpospolita Norwidowska w Strachówce, 
Stowarzyszenie AXA z Rysia. Honorowy patronat pełnił Marszałek Województwa 
Mazowieckiego i Starosta Wołomiński.

Tegoroczna edycja pleneru odbyła się 18 września w Dworze Sulejów (gmina 
Jadów). 38 uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich z gmin: 
Dąbrówka, Strachówka, Jadów, Poświętne; miasta i gminy Tłuszcz oraz Wołomin, 
miasta Marki, Zielonka oraz Łochowa (powiat węgrowski) malowało wnętrze dworu 
oraz jego okolice. Uczestnicy pleneru mogli liczyć na pomoc specjalistów w 
dziedzinie malarstwa: pani Magdaleny Karłowicz -  Iwanickiej -  rzeźbiarki, 
absolwentki Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, Lidii Wnuk, absolwentki 
Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku oraz Bartłomieja Kownackiego, absolwenta 
Wydziału Malarstwa na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie oraz Wydziału Sztuk 
Pięknych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Na zakończenie odbyła się wystawa poplenerowa, na której zaprezentowano prace 
uczestników. Wręczono również dyplomy i nagrody książkowe wszystkim 
uczestnikom pleneru. Albumy z dziedziny malarstwa ufundował Starosta Wołomiński. 
Dodatkowo, atrakcyjne nagrody rzeczowe dla uczestników wyróżnionych prac 
ufundował marszałek Województwa Mazowieckiego.

Swoją obecnością zaszczycili nas członkowie Komisji Edukacji, Sportu, Kultury 
i Pamięci Narodowej Rady Powiatu Wołomińskiego, przedstawiciele Wydziału 
Edukacji, Kultury i Promocji Starostwa Wołomińskiego na czele z Naczelnikiem Panią 
Magdaleną Soszyńską Kalinowską, Wiceburmistrz Tłuszcza - Waldemar Banaszek, 
Z-ca wójta Gminy Dąbrówka -  Zenon Zadrożny oraz norwidolodzy -  prof. Jadwiga 
Puzynina z Uniwersytetu Warszawskiego oraz dr Tomasz Korpysz -  Uniwersytet 
Kard. ST. Wyszyńskiego w Warszawie.



15. V Konkurs Recytatorski Twórczości ks. Jana Twardowskiego (17.10.2013)

17 października w Szkole Podstawowej im. C. K. Norwida w Dąbrówce odbyły się 
eliminacje gminne V Konkursu Recytatorskiego Twórczości ks. Jana Twardowskiego 
organizowanego przez Miejski Ośrodek Kultury w Ząbkach. W kategorii recytacja 
zaprezentowali się uczniowie z grup wiekowych: klas O-III, IV-VI i klas 
gimnazjalnych. Wręczono 10 nagród książkowych. Laureaci (8) zakwalifikowali się do 
finału konkursu który odbył się w Miejskim Ośrodku Kultury w Ząbkach.

16. Gminne eliminacje XIV Powiatowego Konkursu Literackiego „Liryki
o Niepodległej” (28.10.2013)

28 października odbyły się gminne eliminacje XIV Powiatowego Konkursu 
Literackiego „Liryki o Niepodległej”. Wzięli w nich udział uczniowie klas IV-VI szkół 
podstawowych i klas I-III gimnazjów. Wręczono 5 nagród książkowych

Laureaci eliminacji gminnych zakwalifikowali się do powiatowego etapu Konkursu, 
który odbył się 11 listopada w Miejskim Ośrodku Kultury w Kobyłce. Uczennica 
Szkoły Podstawowej w Guzowatce zajęła I miejsce w Finale Konkursu w kategorii 
uczniów szkół podstawowych

16. Prezentacja multimedialna „Rok z Norwidem” oraz podsumowanie Roku 
Cypriana Kamila Norwida na Mazowszu (8.12.2013)

Gminne Centrum Kultury w Dąbrówce było współautorem koncepcji, autorem 
scenariusza i koordynatorem realizacji prezentacji multimedialnej „Rok z Norwidem” 
zaprezentowanej podczas uroczystego podsumowania projektu „Dziedzictwo 
Norwida w Powiecie Wołomińskim. Nagranie, w którym krótko zaprezentowano 
przedsięwzięcia zrealizowane w roku norwidowskim, zawierało również wypowiedzi 
mieszkańców gmin Dąbrówką, Jadów, Strachówka dotyczące poglądu na temat 
poety, jego tożsamości oraz wpływu na społeczność lokalną. W nagraniu znalazły się 
również wypowiedzi dzieci z przedszkola w Chajętach i Dręszewie, które 
prezentowały swoją wiedzę na temat poety i wierszy. Dodatkowo przedstawiono 
laureatów konkursu poetyckiego oraz miejsca dzieciństwa i młodości Norwida

Podsumowanie Roku Norwida w Powiecie Wołomińskim odbyło się w Powiatowym 
Centrum Dziedzictwa i Twórczości w Wołominie. Uroczystość zgromadziła ok. setki 
uczestników, w tym przedstawicieli z terenu gminy Dąbrówka. Obchody rozpoczęto 
prezentacją multimedialną przygotowaną przez Gminne Centrum Kultury w 
Dąbrówce. Kolejnym punktem podsumowania były prezentacje publikacji 
„Rzeczpospolita Norwidowska” przygotowanej przez Stowarzyszenie Rzeczpospolita 
Norwidowska w Strachówce, oraz „Czy można tęsknocie nakazać- zniknij!” autorstwa 
Marii Mojzesowicz. Wszystkie trzy publikacje zostały wydane staraniem Starostwa 
Powiatowego w Wołominie. Zwieńczeniem uroczystości był koncert przygotowany 
przez Stowarzyszenie AXA z Rysia pt.: „Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba...”.



III. DZIAŁALNOŚĆ ZESPOŁÓW LUDOWYCH I KGW

Przy Gminnym Centrum Kultury w Dąbrówce działają: Koło Gospodyń 
Wiejskich z Chajęt, KGW z Chruściel, KGW „Dąbrowianki” oraz Towarzystwo 
Gospodyń Wiejskich „Nadbużanki” z Kuligowa.

W 2013 roku Gminne Centrum Kultury w Dąbrówce współfinansowało 
organizację następujących wydarzeń dla KGW z terenu gminy: II Powiatowy Zimowy 
Zlot Klubów Seniora, spotkanie opłatkowe KGW, spotkanie integracyjne w skansenie 
w Kuligowie, a także zapewniło środek transportu dla uczestników II Powiatowego 
Zlotu Klubów Seniora, Święta Pieśni Ludowej -  Regionalny Przegląd Zespołów 
Ludowych w Tłuszczu, Obchodów Nocy Świętojańskiej, Dożynek Powiatowo- 
Gminnych w Lipinkach i Obchodów Dni Powiatu Wołomińskiego.
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S P R A W O Z D A N I E
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO 

GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W DĄBRÓWCE

ZA 2013 ROK

Gminna Biblioteko Publiczno

DĄBPiÓYKA

Dąbrówka, 28.02.2014 r.



SPRAWOZDANIE
z wykonania planu finansowego 

Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrówce 
za 2013 rok

Stosownie do postanowień ustawy o finansach publicznych Dyrektor 
Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrówce przedkłada sprawozdanie z wykonania 
planu finansowego za 2013 rok.

Plan finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrówce na 2013 rok został 
opracowany i zatwierdzony przez Dyrektora Biblioteki. Na dzień 31.12.2013 r. 
przedstawiał się następująco:

NAZWA PLAN WYKONANIE %
WYKONANIA

1. Przychody 266.606,81 266.606,81 100,0

II. Koszty 266. 584,37 266.545,64 99,9
III. Rezerwa na pierwszy 
miesiąc działalności 2014 r. 22,44 _ _

RAZEM II + III 266.606,81 266.545,64 99,9

Po stronie przychodów zaplanowano kwotę 266.606,81 zł, na które składają 
się następujące pozycje:

I. PRZYCHODY

Klasyfikacja Nazwa Plan Wykonanie %
wykonania

-
Stan środków na rachunku 

bankowym na dzień 01.01.2013 r. 2,44 2,44 -

2480
Dotacja z budżetu na 

finansowanie działalności 
podstawowej

257.000,00 257.000,00 100,00

0960 Otrzymane spadki, zapisy, 
darowizny w postaci pieniężnej 3.527,52 3.527,52 100,00

0970

Środki z 
innych 
źródeł

Prowizja 
od Urzędu 

Skarbowego
25,00 25,00 100,00

Odsetki na 
rachunku 

bankowym 32,14 32,14 100,00

Inne przychody
19,71 19,71 100,00

2620
Dotacja przedmiotowa z budżetu 

otrzymana przez pozostałe 
jednostki sektora finansów 

publicznych
6.000,00 6.000,00 100,00

RAZEM 266.606,81 266.606,81 100,00
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W 2013 r. plan przychodów zrealizowano w kwocie 266.606,81 zł co stanowi 100,0 
% zaplanowanych wpływów.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2013 r. to kwota 2,44 zł. 
Dotacja od Organizatora na finansowanie działalności podstawowej zrealizowana 
została w wysokości 257.000,00 zł tj. 100,00 %.

Kwota 3.527,52 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.
Środki z innych źródeł stanowi prowizja od Urzędu Skarbowego, kapitalizacja 
odsetek na rachunku bankowym oraz inne przychody w łącznej kwocie 76,85 zł.

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”

Plan kosztów zatwierdzony został do wysokości 266.606,81 zł w tym:
-  266.584,37 zł na bieżącą działalność Biblioteki w Dąbrówce i Filii w Józefowie, 

określoną w Statucie
-  22,44 zł rezerwa na pierwszy miesiąc działalności Biblioteki w 2014 roku.
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Realizacja kosztów bieżących w 2013 roku ukształtowała się na poziomie 99,9 % 
założonego planu, tj. w wysokości 266.545,64 zł. Poniższa tabela wraz z częścią 
opisową prezentuje ich podział i przeznaczenie:

II. KOSZTY BIEŻĄCE

Klasyfikacja Nazwa Plan Wykonanie %
wykonania

400/3020 Nagrody i wydatki nie zaliczane 
do wynagrodzeń - - -

400/4010 Wynagrodzenia osobowe 
pracowników 103.534,95 103.530,93 99,9

400/4040 Dodatkowe wynagrodzenia 
roczne 7.270,25 7.270,25 100,0

400/4110 Składki na ubezpieczenia 
społeczne 19.498,00 19.485,24 99,9

400/4120 Składki na Fundusz Pracy 1.905,00 1.902,63 99,9

400/4170 Wynagrodzenia bezosobowe 350,00 350,00 100,0

400/4210 Zakup materiałów i 
wyposażenia 10.536,75 10.535,39 99,9

400/4240 Zakup pomocy naukowych, 
dydaktycznych i książek 23.000,00 23.000,00 100,0

400/4260 Zakup energii 800,00 800,00 100,0

400/4270 Zakup usług remontowych 67.928,57 67.928,57 100,0

400/4280 Zakup usług zdrowotnych 305,00 305,00 100,0

400/4300 Zakup usług pozostałych 22.441,85 22.424,76 99,9

400/4350 Zakup usług do sieci Internet 2.499,00 2,498,83 99,9

400/4370 Opłaty z tyt. zak. usług telekom, 
telefonii stacjonarnej 1.803,00 1.802,55 99,9

400/4410 Podróże służbowe krajowe 470,00 469,69 99,9

400/4430 Różne opłaty i składki 680,00 680,00 100,0

400/4440 Odpisy za zakł. f-sz świadczeń 
socjalnych 3.282,00 3.281,80 99,9

400/4700 Szkolenia pracowników 
niebędących członkami korpusu 
służby cywilnej

280,00 280,00 100,0

Razem koszty bieżące 266.584,37 266.545,64 99,9

III. Wydzielona rezerwa na pierwsze 
miesiące działalności w 2014 roku 22,44 - -

OGÓŁEM II + III 266.606,81 266.545,64 99,9

Koszty wynagrodzeń osobowych pracowników Biblioteki i Filii, w tym również 
składki poniesione na rzecz ZUS oraz Fundusz Pracy stanowiły 49,59 % kosztów 
bieżących poniesionych na finansowanie Biblioteki.
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Koszty wynagrodzeń bezosobowych to kwota 350,00 zł przeznaczona na 
honorarium za montaż karniszy, oświetlenia, odbojników do drzwi, akcesoriów 
łazienkowych w pomieszczeniach Biblioteki.

Na zakup materiałów i wyposażenia rozdysponowano kwotę 10.535,39 zł, czyli
99.9 % założonego planu. Środki te zostały wykorzystane na zakup materiałów 
biurowych, zakup wydawnictw z zakresu literatury fachowej, druków bibliotecznych, 
znaczków pocztowych, prenumeratę czasopism (19), folie do obkładania książek 
zakup materiałów plastycznych i dekoracyjnych dla dzieci biorących udział 
w warsztatach tworzenia kukiełek oraz turnieju bajkowym organizowanych przez 
Bibliotekę podczas Ferii zimowych, zakup środków czystości.
Na w/w kwotę składają się także: koszty zakupu papieru ksero, akcesoriów 
komputerowych oraz tuszy do drukarki atramentowej. W ramach wyposażenia 
zakupiono: telefaks, karnisze, telewizor wraz z anteną, aparat telefoniczny 
bezprzewodowy, oświetlenie, akcesoria łazienkowe.

W celu uzupełnienia oraz wzbogacenia księgozbiorów Biblioteki i Filii 
zakupiono 1.095 książek na łączną kwotę 23.000,00 zł.

Na zakup energii dla Filii w Józefowie wydano kwotę 800 zł, czyli 100,0 % 
założonego planu.

W ramach zakupu usług remontowych zrealizowano zadanie pn. 
„Remont i modernizacja pomieszczeń Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrówce” na 
kwotę 67.928,57. Wykonawcę zadania wybrano w drodze zapytania ofertowego 
zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych, których wartość nie 
przekracza wyrażonej w złotych polskich równowartości kwoty 14 tys. euro.

Na zakup usług zdrowotnych (badania kontrolne i okresowe) pracowników 
Biblioteki wydano kwotę 305,00 zł.

Na zakup usług pozostałych rozdysponowano kwotę 22.424,76 zł, co stanowi
99.9 % planowanych wydatków. Są to środki przeznaczone na zapłatę za wynajem 
lokalu dla Filii w Józefowie, opłaty abonamentowe za odbiorniki radiofoniczne i RTV 
w Bibliotece i Filii, aktualizację programu antywirusowego, opłacenie (3) spektakli 
teatralnych dla dzieci, (10) koncertów Filharmonii Narodowej oraz koszty prowizji 
i opłat za prowadzenie rachunku bankowego. W ramach zakupu usług pozostałych 
wykonano przeróbkę i nową adaptację regału dla księgozbioru dziecięcego „Drzewo”, 
renowację regałów bibliotecznych z wypożyczalni dla dorosłych oraz wykonanie 3 
szt. regałów do biblioteki dla dzieci (księgozbiór, zbiory audiowizualne, gry 
planszowe) „Miasto”

Na opłaty z tytułu zakupu usług dostępu do sieci Internet dla Biblioteki i Filii 
wydano kwotę 2.498,83 zł, natomiast na zakup usług telekomunikacyjnych telefonii 
stacjonarnej wydano kwotę 1.802,55 zł.

Na podróże służbowe krajowe rozdysponowano kwotę 469,69 zł.



Koszty różnych opłat i składek to kwota 680,00 za ubezpieczenie księgozbioru 
i wyposażenia filii bibliotecznej w Józefowie.

Dokonano również obowiązkowego odpisu na Zakładowy Fundusz świadczeń 
socjalnych w wysokości 3.281,80 zł.

Na szkolenia pracowników rozdysponowano kwotę 280,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły należności i zobowiązania 
wymagalne.
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SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY 
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W DĄBRÓWCE ZA 2013 rok.

I. Działalność biblioteczna. 

1. Zbiory biblioteczne

Do 31.12.2013 r. księgozbiór Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrówce 
wzbogacono o 666 woluminów.

W celu uzupełnienia księgozbioru Filii w Józefowie zakupiono 429 książek.
Na dzień 31.12.2013 r. księgozbiór Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrówce 

liczył 14.428 woluminów, natomiast zbiory Filii w Józefowie to 5.455 książek.

2. Czytelnicy

Do dnia 31 grudnia 2013 roku, w obydwu placówkach zarejestrowano 657 
czytelników, w tym 525 osób to czytelnicy Biblioteki Publicznej w Dąbrówce, 
natomiast 132 czytelników korzystało ze zbiorów Filii w Józefowie.

3. Udostępnianie zbiorów.

W Bibliotece Publicznej w Dąbrówce wypożyczono 8.115 książek, 61 czasopism 
oraz 543 dokumenty audiowizualne.
Na miejscu udostępniono 436 pozycji książkowych i 25 czasopism.

W sumie Bibliotekę odwiedziło 5.123 osoby, (odwiedziny z wypożyczeniem na 
miejscu i na zewnątrz.)

Wypożyczenia w Filii w Józefowie przedstawiały się następująco: 3.371 książek 
wypożyczonych na zewnątrz, 331 czasopism oraz 201 materiałów audiowizualnych. 
Na miejscu udostępniono 365 woluminy, 180 czasopism oraz 124 dokumenty 
audiowizualne.

Liczba odwiedzin czytelników Filii to 1.442 osoby, (odwiedziny z wypożyczeniem 
na miejscu i na zewnątrz.)

4. Komputeryzacja Biblioteki.

Księgozbiór Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrówce w 100% wprowadzony 
jest do komputerowej bazy zbiorów bibliotecznych. Na bieżąco katalogowane są 
nowo zakupione pozycje.

Filia w Józefowie posiada jeden zestaw komputerowy (komputer + urządzenie 
wielofunkcyjne), który placówka otrzymała dzięki uczestnictwu w Programie Rozwoju 
Bibliotek.

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 (10) organizowane były raz w miesiącu 
(styczeń -  czerwiec , wrzesień-grudzień)
W spotkaniach udział wzięli uczniowie Publicznego Gimnazjum im. T. Kościuszki 
w Dąbrówce i Gimnazjum im. Ks. Ignacego Skorupki w Józefowie, uczniowie klas V- 
VI Szkoły Podstawowej im. C. K. Norwida w Dąbrówce. Dwa koncerty odbyły się 
w Szkole Podstawowej im. Adeli Goszczyńskiej we Wszeborach.

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:

- Spektakl „Szachrajskie przygody”. Wykonywanie kukiełek.
Spektakl „Szachrajskie przygody” w wykonaniu Teatru „Jaś” wystawiony był 

w Publicznej Szkole Podstawowej im. Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Józefowie. 
Zabawna inscenizacja pełna cytatów muzycznych i literackich, w niebanalny sposób 
przedstawiła dzieciom dzisiejsze realia, promując tym samym postawy 
asertywności i pozytywnego myślenia. Spektakl poprzedzony został warsztatami 
wykonywania kukiełek oraz krótką pogadanką na temat teatru i lalkarstwa 
przygotowanymi przez pracowników Biblioteki i Centrum Kultury.

W spotkaniu uczestniczyło 9 osób.

- Spektakl „Zielona karuzela”. Wykonywanie kukiełek.

Spektakl „Zielona karuzela” w wykonaniu Teatru „Jaś”, tym 
razem zaprezentowanym w Szkole Podstawowej im. C. K. Norwida w Dąbrówce oraz 
Publicznej Szkole Podstawowej im. Adeli Goszczyńskiej we Wszeborach. 
Przedstawienie opowiadało o cykliczności zjawisk w przyrodzie przez wszystkie 

cztery pory roku. Spektakl poprzedzony został warsztatami wykonywania kukiełek i 
krótką pogadanką na temat lalkarstwa przygotowanymi przez pracowników Biblioteki 
i Centrum Kultury.

W obydwu spotkaniach uczestniczyło 32 osoby.

- „Turniej Bajkowy w Stumilowym Lesie”

Turniej odbył się w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej im. C. K. Norwida 
w Dąbrówce. Scenariusz turnieju, konkurencje oparte na bohaterach literatury 
dziecięcej, scenografie i kostiumy dla prowadzących przygotowali pracownicy GBP
i GCK. W turnieju wzięło udział 7 drużyn (dzieci z rodzicami), z których każda miała 
swojego bajkowego patrona. Turniej zakończono degustacją tortu Królowej Bajek 
wykonanego przez cukiernię państwa Witkowskich z Guzowatki.

W turnieju wzięło udział 25 osób.


