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ZARZĄDZENIE NR 24/2015 
WÓJTA GMINY DĄBRÓWKA

z dnia 02 marca 2015 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 2014, 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 24/2015 

Wójta Gminy Dąbrówka 
z dnia 02 marca 2015 r.

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

Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH 

GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY GMINY DĄBRÓWKA

ZA 2014 ROK

o
Gminne Centrum hultury Gminno Biblioteko Publiczno

DĄBftÓYliA

Dąbrówka, 27.02.2015 r.



1

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

Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO 

GMINNEGO CENTRUM KULTURY W DĄBRÓWCE

ZA 2014 ROK

Gminne Centrum Kultury

DĄBhÓVhA

Dąbrówka, 27.02.2015 r.



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

z wykonania planu finansowego 

Gminnego Centrum Kultury w Dąbrówce za 2014 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 2014 rok.

Plan finansowy Gminnego Centrum Kultury w Dąbrówce na 2014 rok został 

opracowany i zatwierdzony Zarządzeniem Dyrektora Centrum. Na dzień 31.12.2014 

r. przedstawiał się następująco:

NAZWA PLAN WYKONANIE % wykonania

1. Przychody
639.921,83 639.921,83 100,0

II. Koszty, w tym:
624.921,83 623.817,49 99,8

1. Koszty bieżące 562.082,36 560.978,02 99,8

2. Wydatki inwestycyjne 62.839,47 62.839,47 100,0

III. Wydzielona rezerwa na pierwsze 
miesiące działalności 15.000,00 - -

RAZEM II + III 639.921,83 623.817,49 97,5
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Po stronie przychodów zaplanowano kwotę 639.921,83 zł. Składają się na nie 
następujące pozycje:

I. PRZYCHODY

Klasyfikacja Nazwa Plan
Wykonanie % wykonania

“ Stan środków na rachunku 
bankowym na dzień 01.01.2014 r.

37.705,00 37.705,00

2480 Dotacja podmiotowa z budżetu 
Organizatora na finansowanie 
działalności podstawowej

435.060,00 435.060,00 100,0

622 Dotacja celowa z budżetu 
organizatora na finansowanie 
zakupów inwestycyjnych

32.264,00 32.264,00 100,0

0830 Wpływy z prowadzonej 
działalności kulturalnej i inne 68.613,00 68.613,00 100,0

0960
Środki od osób fizycznych -  
imprezy plenerowe 3.850,00 3.850,00 100,00

0970 Środki z innych źródeł 166,38 166,38 100,0

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

42.263,45 42.263,45 100,0

6260
Dotacje otrzymane z 
państwowych funduszy celowych 
na finansowanie lub 
dofinansowanie kosztów realizacji 
inwestycji i zakupów 
inwestycyjnych jednostek sektora 
finansów publicznych

20.000,00 20.000,00 100,00

Razem 639.921,83 639.921,83 100,0

W roku 2014 plan przychodów zrealizowano w wysokości 639.921,83 tj. 100,0 % 

zaplanowanych wpływów.

Stan środków na rachunku bankowym jednostki na dzień 01.01.2014 r. to 

kwota 37.705,00 zł.



Dotacja podmiotowa od Organizatora na finansowanie działalności 

podstawowej zrealizowana została w wysokości 435.060,00 zł tj. 100,0 %.

Dotacja celowa z budżetu Organizatora na finansowanie zakupów 

inwestycyjnych to kwota 32.264,00 zł.

Wpływy z prowadzonej działalności kulturalnej to kwota 68.613,00 zł, na którą 

składają się wpłaty od osób uczęszczających na zajęcia języka angielskiego, 

warsztaty wokalne, warsztaty teatralne, szachy, kurs nauki gry na gitarze, zajęcia 

plastyczne z elementami rękodzieła, sekcja karate, fitnessu, sekcja tańca 

nowoczesnego, balet, zajęcia ruchowe dla seniorów, wpłaty od uczestników ferii 

zimowych i akcji letniej oraz członków Klubu kulturalnego, opłaty za korzystanie z 

usług GCI.

3.850,00 to środki finansowe przekazane od sponsorów na organizację 

festynu z okazji Dnia Dziecka oraz akcji letniej.

Środki z innych źródeł, czyli prowizja od Urzędu Skarbowego oraz odsetki na 

rachunku bankowym to kwota 166,38 zł.

Przychody z tytułu dotacji celowych w kwocie 42.263,45 zł to przyznane środki 

finansowe na dofinansowanie operacji pt.: „Żołnierze niezłomni. Kołaków 1944. 

Pamiętamy” oraz operacji „Magia 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.

Przychody z tytułu dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych na 

finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 

inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych to dotacja w wysokości 

20.000,00 zł, przyznana ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego na dofinansowanie zadania pn. „KULTURA w roli głównej. Zakup i 

montaż wyposażenia teatralnego do sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury” -  

na podstawie podpisanej umowy dotyczącej dofinansowania zadań w ramach 

Programu „Rozwój infrastruktury kultury”, priorytetu: Infrastruktura domów kultury.

Plan kosztów zatwierdzony został do wysokości 639.921,83 zł w tym: 

na koszty bieżące -  562.082,36 zł 

wydatki na zakupy inwestycyjne -  62.839,47



-  wydzielona rezerwa na pierwszy miesiąc działalności Centrum w 2015 roku 

(do czasu uchwalenia budżetu i przekazania nowej dotacji) - 15.000,00 zł.

Realizacja kosztów w 2014 roku ukształtowała się na poziomie 97,5 % założonego 

planu, tj. w wysokości 623.817,49 zł.

Koszty bieżące zrealizowano w wysokości 560.978,02 zł, co stanowi 99,8 % 

założonego planu, wydatki inwestycyjne zrealizowano w wysokości 62.839,47 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

401-1-1 Zakup materiałów i wyposażenia 47.233,44 47.233,44 100,0
401-2-1 Zakup materiałów i wyposażenia- 

udział własny „Cichociemni”
4.328,76 4.328,76 100,0

401-2-2 Zakup materiałów i wyposażenia- 
środki PROW „Cichociemni”

8.053,50 8.053,50 100,0

401-1-2 Zakup energii 17.217,09 17.217,09 100,0
402-1-1 Zakup usług remontowych - - -

402-1-2 Zakup usług zdrowotnych 330,00 330,00 100,0
402-1-3 Zakup usług pozostałych 108.013,00 107.996,77 99,9
402-2-1 Zakup usług pozostałych- udział 

własny „Cichociemni”
7.639,66 7.639,66 100,0

402-2-2 Zakup usług pozostałych- środki 
PROW „Cichociemni”

18.158,75 18.158,75 100,0

402-3-1 Zakup usług pozostałych- udział 
własny „Noc Świętojańska”

2.790,20 2.790,20 100,0

402-3-2 Zakup usług pozostałych- środki 
PROW „Noc Świętojańska”

6.432,00 6.432,00 100,0

402-1-4 Opłaty z tytułu zakupu usług 
telekomunikacyjnych telefonii 
komórkowej

600,00 600,00 100,0

402-1-5 Opłaty z tytułu zakupu usług 
telekomunikacyjnych telefonii 
stacjonarnej

1.400,00 1.386,59 99,0

404-1-1 Wynagrodzenie osobowe 
pracowników

233.786,03 233.780,07 99,9

404-1-2 Wynagrodzenie bezosobowe- 
pozostałe

36.021,09 35.349,00 98,1

404-2-1 Wynagrodzenie bezosobowe- 
udział własny „Cichociemni”

645,60 645,60 100,0

404-2-2 Wynagrodzenie bezosobowe- 
środki PROW „Cichociemni”

2.582,40 2.582,40 100,0
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404-3-1 Wynagrodzenie bezosobowe- 
udział własny „Noc Świętojańska”

1.688,00 1.688,00 100,0

404-3-2 Wynagrodzenie bezosobowe- 
środki PROW „Noc 
Świętojańska"

6.720,00 6.720,00 100,0

405-1 Nagrody i wydatki nie zaliczane 
do wynagrodzeń

474,00 279,92 59,1

405-2 Składki na ubezpieczenie 
społeczne

41.881,92 41.881,91 99,9

405-3 Składki na Fundusz Pracy 4.603,05 4.511,17 98,0
405-4 Odpisy na zakładowy fundusz 

świadczeń socjalnych
5.879,87 5.879,87 100,0

405-5 Szkolenia pracowników 
niebędących członkami korpusu 
służby cywilnej

470,00 470,00 100,0

409-1-1 Podróże służbowe krajowe 600,00 489,80 81,6
409-1-2 Różne opłaty i składki 4.138,00 4.137,52 99,9
409-2-1 Różne opłaty i składki- udział 

własny „Cichociemni”
79,20 79,20 100,0

409-2-2 Różne opłaty i składki- środki 
PROW „Cichociemni”

316,80 316,80 100,0

Razem koszty bieżące 562.082,36 560.978,02 99,8
2. Wydatki inwestycyjne

080/6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne 62.839,47 62.839,47 100,0
Razem wydatki inwestycyjne 62.839,47 62.839,47 100,0

Razem 1. i 2. 624.921,83 623.817,49 99,8
III. STAN NA DZIE N 31.12.2014 r.

III. Wydzielona rezerwa na pierwsze miesiące 
działalności 2015 r.

15.000,00 - -

OGOŁEM II + III 639.921,83 623.817,49 97,5

Koszty zakupu materiałów i wyposażenia to 47.233,44 zł, czyli 100,0% 
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, balu 
karnawałowego, spotkania z okazji Dnia Kobiet, warsztatów wykonywania palm 
wielkanocnych, festynu „Ulica Twoja i Moja Dzień Dziecka 2014” , konkursu 
muzycznego „Skąd znam ta twarz”, warsztatów bożonarodzeniowych;
- koszty zakupu papieru ksero oraz materiałów przeznaczonych do wykonania 
zaproszeń, plakatów, ulotek, dyplomów;
- koszty zakupu folii do faksu;
- koszty zakupu wiązanek i kwiatów, jak również materiałów wykorzystanych do 
wykonania dekoracji sceny na imprezy, konkursy, uroczystości organizowane przez 
Centrum;
- koszty zakupu nagród książkowych dla laureatów konkursów gminnych: eliminacje 
Konkursu Poetyckiego „Cyprian Norwid...” oraz konkursów powiatowych: ”XXXVII 
Konkurs Recytatorski „Warszawska Syrenka”, XIX Powiatowy Konkurs Sprawności 
Ortograficznej „Dyktando ‘2014”, Konkurs recytatorski twórczości Ks. 
J. Twardowskiego, ( nagrody książkowe dla uczestników i laureatów XIV Konkursu
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Poetyckiego „Cyprian Norwid -  Poeta Naszej Ziemi” 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;
- bilety wstępu dla uczestników wycieczek organizowanych podczas akcji letniej oraz 
bilety wstępu członków Klubu kulturalnego m.in. do TVP, Teatru Narodowego, 
Muzeum Historii Żydów Polskich;
- koszty zakupu swich’a do serwera, akcesoriów komputerowych, tuszy do drukarek 
atramentowych, tonerów do kopiarki i drukarek laserowych;
- koszty zakupu krzeseł dla KGW Dąbrowianki oraz bluzek dla KGW Chruściele;
- koszty zakupu czytnika do podpisu elektronicznego;
- koszty zakupu płytek ceramicznych do wykończenia pomieszczenia socjalnego oraz 
pracowni plastycznej, zamków do drzwi.

W ramach wyposażenia zakupiono: drabinki i radioodtwarzacz do sali sportowej, 
karnisze, fotel obrotowy oraz krzesła, rolety i żaluzje do pracowni plastycznej 
i sekretariatu, gablotę sucho magnetyczną i tablicę informacyjną, sterownik 
oświetlenia scenicznego.

Koszty zakupu materiałów i wyposażenia operacji pn. Ż o łn ie r z e  n iez łom n i. K o ła k ó w  

1944. Pam iętam y” to: koszty zakupu wody oraz nagród dla uczestników gry 
terenowej.
W realizację ww. zadań zaangażowano środki unijne w wysokości 8.053,50 zł. 
Udział własny w realizacji ww. operacji to kwota 4.328,76 zł.

Koszty zakupu energii tj. zużycie energii i gazu w pomieszczeniach 
zajmowanych przez Centrum to kwota 17.217,09 zł, czyli 100,0 % założonego planu.

Koszty zakupu usług zdrowotnych -  badania lekarskie wstępne to kwota
330,00 zł.

Na zakup usług pozostałych rozdysponowano kwotę 107.996,77 zł co stanowi 
99,9 % założonego planu. Są to koszty usług wykonanych na rzecz GCK:
- prowadzenia zajęć karate, nauki gry na gitarze w miesiącach styczeń -  czerwiec, 
wrzesień -  grudzień;
- prowadzenia zajęć tanecznych, zajęć języka angielskiego -  w miesiącach marzec -  
czerwiec, wrzesień -  grudzień, fitness -  w miesiącach marzec -  czerwiec oraz zajęć 
ruchowych dla seniorów w miesiącach październik -  grudzień;
- koszty konserwacji systemu alarmowego i monitoringu w budynku świetlicy wiejskiej 
w Trojanach,
- koszty sprawdzenia przewodów spalinowych w budynku świetlicy wiejskiej 

w Trojanach oraz budynku będącego siedzibą GCK;
- koszty modernizacji instalacji c.o. w GCK;
- koszty zakupu oraz montaż szafki zlewozmywakowej oraz baterii do zlewozmywaka 
do pracowni plastycznej, montażu drabinek w sali sportowej;
- koszty zakupu luster łazienkowych wraz z montażem oraz zakupu i montażu luster 
w sali sportowej;



- koszty wykonania materiałów promocyjnych (roll-up’u z logo GCK, banerów 
reklamowych, plakatów, ulotek, kalendarzy);
Na w/w kwotę składają się również koszty: całodobowego monitorowania sygnału 
alarmowego budynku świetlicy w Trojanach oraz budynku będącego siedzibą GCK, 
świadczenia usług serwisowych oprogramowania pakietu dla administracji, przeglądu 
kserokopiarki, przeglądu gaśnic i hydrantów, aktualizacji programu antywirusowego, 
dopłata do czesnego na edukację pracownika GCK, koszty szkoleń wstępnych 
i okresowych z zakresu Bhp, opracowania Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego; 
koszty organizacji i prowadzenia Balu Karnawałowego, organizacji warsztatów (5) 
podczas Ferii zimowych oraz Akcji letniej, realizacji występu artystycznego „Cały 
Twój”, koncertu patriotycznego podczas obchodów Odzyskania Niepodległości oraz 
programu artystycznego dla dzieci „Spotkanie ze Św. Mikołajem”; wynajmu namiotu 
na imprezę plenerową, wynajmu urządzeń rekreacyjnych i rozrywkowych dla dzieci, 
organizacji widowiska akrobatycznego, pokazu tanecznego Break Dance, organizacji 
i przeprowadzenia zabaw i konkurencji przez bohaterów ulicy Sezamkowej podczas 
Festynu z okazji Dnia Dziecka „Ulica twoja i moja”, organizacji usługi rejsu statkiem 
po Zalewie Zegrzyńskim dla uczestników wycieczki organizowanej podczas Akcji 
letniej, koszty przewozu członków KGW na imprezy o zasięgu powiatowym (4), 
przewozu dzieci i młodzieży biorącej udział w konkursach powiatowych oraz 
członków Klubu kulturalnego (9); obsługi sanitarnej, opieki medycznej, ochrony 
uczestników festynu gminnego z okazji Dnia Dziecka „Ulica Twoja i moja”, koszty 
wykonania fotoreportażu imprez (2), usługi cateringowej dla uczestników XI 
Powiatowego Pleneru Malarskiego oraz uczestników wycieczek organizowanych 
podczas akcji letniej, usługi renowacji strojów ludowych dla członkiń KGW z Chajęt 
(7 szt.) oraz wykonania statuetki -  nagrody specjalnej.
Wydatki ponoszone w ramach usług pozostałych to także wydatki stałe tzn.: 
odprowadzanie, oczyszczanie i likwidacja ścieków, utrzymanie serwera strony 
internetowej GCK i przedłużenie okresu rejestracji domeny, uiszczanie tantiem 
autorskich w ZAIKSIE, koszty opłat pocztowych, koszty prowizji bankowych od 
operacji i opłaty za prowadzenie rachunku bankowego.

Koszty zakupu usług pozostałych operacji pn. Ż o łn ie r z e  n iez łom n i. K o ła k ó w  1944. 
Pam iętam y” to: koszty druku zaproszeń oraz materiałów promocyjnych (plakatów, 
ulotek, banerów, cyfrowych druków wielkoformatowych na płótnie); koszty organizacji 
gry terenowej; koszty wykonania koszulek z nadrukiem dla uczestników gry 
terenowej; usługa cateringowa dla uczestników gry terenowej oraz członków 
Orkiestry Wojska Polskiego, usługa organizacji miasteczka wojskowego i części 
nadziemnej odbioru zrzutów, koszty ochrony, opieki medycznej, obsługi sanitarnej, 
wykonania fotoreportażu z przebiegu uroczystości.
W realizację ww. zadań zaangażowano środki uniine w wysokości 18.158,75 zł. 
Udział własny w realizacji ww. operacji to kwota 7.639,66 zł.

Koszty zakupu usług pozostałych operacji pn. „MAGIA NOCY ŚWIĘTOJAŃSKIEJ” tj. 
organizacji imprezy plenerowej w Chruścielach to: koszty wynajmu sceny 
z zadaszeniem, wynajmu oraz obsługi nagłośnienia i oświetlenia; koszty organizacji 
i przeprowadzenia warsztatów „Świętojańskie wianki”, koszty zapewnienia porządku 
i bezpieczeństwa uczestników, koszty opieki medycznej.

W realizację ww. zadań zaangażowano środki uniine w wysokości 6.432,00 zł. 
Udział własny w realizacji ww. operacji to kwota 2.790,20 zł.



Koszty opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 
to kwota 600,00 zł, czyli 100,0 % założonego planu.

Koszty opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 
to kwota 1.386,59 zł.

Koszty wynagrodzeń osobowych pracowników Centrum wraz ze składkami 
poniesionymi na rzecz ZUS i Fundusz Pracy stanowiły 49,9 % kosztów bieżących 
poniesionych na finansowanie Gminnego Centrum Kultury.

Koszty wynagrodzeń bezosobowych to kwota 35.349,00 z ł , w ramach których 
finansowane były:
- wynagrodzenie dla instruktorów za prowadzenie zajęć: aerobiku w miesiącach 
styczeń -  luty, fitness - październik -  grudzień; baletu, warsztatów wokalnych, 
warsztatów teatralnych, szachów -  w miesiącach październik - grudzień
- wynagrodzenie za przygotowanie z własnych materiałów tradycyjnych potraw 
wigilijnych na spotkanie opłatkowe KGW, tradycyjnych potraw na spotkanie KGW z 
terenu parafii i gminy Dąbrówka z okazji Jubileuszu 10 -lecia działalności KGW 
Dąbrowianki” oraz przeglądu piosenki i zwyczajów ludowych podczas imprezy 
plenerowej Magia Nocy Świętojańskiej.
- honoraria dla członków komisji konkursowych za ocenę uczestników oraz 
poprowadzenie warsztatów aktorskich, interpretacyjnych i artystycznych oraz 
wokalnych (eliminacje gminne XIV Konkursu Poetyckiego „Cyprian Norwid -  Poeta 
Naszej Ziemi” (2), przesłuchania uczestników etapu drugiego w/w Konkursu (9), 
eliminacje gminne Konkursu Recytatorskiego Warszawska Syrenka oraz Konkursu 
Recytatorskiego twórczości ks. J. Twardowskiego (2), warsztaty wokalne oraz 
przesłuchania uczestników Konkursu muzycznego „Skąd znam tą twarz” (1);
- wynagrodzenie za przeprowadzenie pokazu sprzętu spadochronowego z okresu II 
wojny światowej podczas Uroczystości upamiętniającej 70 rocznicę zrzutów Żołnierzy 
Cichociemnych,
- wynagrodzenie za przeprowadzenie warsztatów malowania graffiti, gry w szachy, 
wykonywania biżuterii, wykonania ekspozycji „Satyry kolejowe” podczas festynu 
z okazji Dnia Dziecka oraz warsztatów bębniarskich podczas Akcji letniej
- honoraria dla członków komisji XI Powiatowego Pleneru Malarskiego (3)
- przygotowanie terenu i obsługa techniczna uroczystych obchodów „Żołnierze 
niezłomni. Kołaków 1944. Pamiętamy” (3) oraz festynu z okazji Dnia Dziecka(1);
- położenie glazury w pomieszczeniu socjalnym oraz pracowni plastycznej, 
wykonanie instalacji elektrycznej oraz oświetlenia na poddaszu pełniącym funkcje 
magazynu materiałów dekoracyjnych i scenografii.
Na w/w kwotę składają się również wynagrodzenia:
- dla osób obsługujących nagłośnienie i oświetlenie podczas imprez organizowanych 
przez GCK;
- za przewóz członków Radzymińskiej Orkiestry Dętej występującej podczas 
uroczystości upamiętniającej rocznicę Uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz Święta 
strażaków, przewóz uczestników obchodów „Żołnierze niezłomni..” wozami konnymi, 
przewóz KGW do Chruściel,
- za przewóz własnym środkiem transportu wystawy „Cichociemni” z Wojskowego 
Centrum Edukacji Obywatelskiej
- za administrowanie strony internetowej GCK.



Koszty wynagrodzeń bezosobowych operacji pn. Ż o łn ie r z e  n iez łom n i. K o ła k ó w  
1944 . Pam iętam y” to: wynagrodzenie za opracowanie materiałów źródłowych 
poświęconych Cichociemnym oraz honoraria dla artystów operowych występujących 
podczas części oficjalnej obchodów.
W realizację ww. zadań zaangażowano środki uniine w wysokości 2.582,40 zł. 
Udział własny w realizacji ww. operacji to kwota 645,60 zł.

Koszty wynagrodzeń bezosobowych operacji pn. „MAGIA NOCY ŚWIĘTOJAŃSKIEJ” 
tj. organizacji imprezy plenerowej w Chruścielach to: honorarium za przygotowanie
i realizację pokazu obrzędu kupalnego przez grupę rekonstrukcyjną, koszty 
wynagrodzenia dla zespołu za przeprowadzenie zabawy tanecznej dla uczestników 
imprezy oraz koszty organizacji warsztatów z wykorzystaniem słowiańskich 
zwyczajów i obrzędów.
W realizację ww. zadań zaangażowano środki uniine w wysokości 6.720,00 zł.
Udział własny w realizacji ww. operacji to kwota 1.688,00 zł.

Koszty nagród i wydatków osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń to 
kwota 279,92 zł, czyli wypłata ekwiwalentu za używanie i pranie własnej odzieży 
roboczej dla pracownika gospodarczego (sprzątaczka).

Koszty poniesione z tytułu odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń 
Socjalnych to kwota 5.879,87 zł.

Na szkolenia pracowników wydano kwotę 470,00 zł

Na krajowe podróże służbowe pracowników wydano kwotę 489,80 zł.

Środki wydatkowane w ramach różnych opłat i składek to kwota 4.137,52 
poniesiona na roczną składkę członkowską na rzecz Związku Stowarzyszeń 
„Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego”, koszty ubezpieczenia wyposażenia Gminnego 
Centrum Kultury, OC Organizatora imprez plenerowych (Festyn z okazji dnia 
Dziecka, Magia Nocy Świętojańskiej), koszty ubezpieczenia uczestników wycieczek 
organizowanych podczas akcji zimowej i letniej oraz uczestników zajęć stałych i 
wydarzeń kulturalnych odbywających się na terenie budynku będącego siedzibą 
GCK oraz ubezpieczenie budynku świetlicy wiejskiej w Trojanach.

Koszty różnych opłat i składek operacji pn. Ż o łn ie r z e  n ie z ło m n i. K o ła k ó w  1944. 
Pam iętam y” to koszty opłaty O C  organizatora imprezy plenerowej.
W realizację ww. zadań zaangażowano środki uniine w wysokości 316,80 zł. 
Udział własny w realizacji ww. operacji to kwota 79,20 zł.

Całkowite wydatki poniesione w 2014 roku, związane z zarządzaniem 
budynku świetlicy wiejskiej w Trojanach to kwota 3.075,46 zł. Składają się na nią 
koszty całodobowego monitorowania sygnału alarmowego budynku świetlicy oraz 
interwencji patroli ochronnych w przypadku sygnału naruszenia bezpieczeństwa 
obiektu, koszty konserwacji systemu alarmowego i monitoringu, koszty przeglądu 
przewodów spalinowych oraz koszty ubezpieczenia budynku świetlicy.



WYDATKI INWESTYCYJNE

Wydatki na zakupy inwestycyjne to kwota 62.839,47 zł.

Plan wydatków inwestycyjnych obejmował:
- zakup komputerowego programu księgowego „Finanse i księgowość”,
- zakup wyposażenia sali widowiskowej tj. żyrandola podwójnego, kotary przedniej,
2 stopni do sceny; podestów scenicznych oraz materiałów inscenizacyjnych 
i akustycznych, w ramach realizacji zadania „KULTURA w roli głównej -  zakup 
i montaż wyposażenia teatralnego do sali widowiskowej Gminnego Centrum 
Kultury”.
Ww. 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.
Realizacja ww. zadania, dofinansowanego ze środków finansowych MKiDN, 
obejmowała: wykonanie projektu konstrukcji scenicznej oraz zakup i montaż 
podestów scenicznych; wykonanie projektu, zakup i montaż materiałów 
inscenizacyjnych i akustycznych (kotara tylna, 2 kulisy boczne, 2 wysłony okien 
i ścian wraz z szynami i mechanizmami).

Całkowity koszt realizacji zadania pn. „KULTURA w roli głównej -  zakup i 
montaż wyposażenia teatralnego do sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury 
to kwota 58.165,47 zł, w tym dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 
wysokości 20.000,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły należności i zobowiązania 
wymagalne.
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SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY 
GMINNEGO CENTRUM KULTURY W DĄBRÓWCE

ZA 2014 r.

I. ZAJĘCIA STAŁE

W sali edukacyjnej odbywały się zajęcia:

- języka angielskiego, (miesiące marzec -  czerwiec, wrzesień - grudzień). 
Uczestniczyły w nich dzieci i młodzież w wieku od 6 do 16 lat; uczestnicy podzieleni 
byli na grupy wiekowe z uwzględnieniem stopnia znajomości języka;

W sali taneczno - sportowej:

- zajęcia taneczne, które odbywały się dwa razy w tygodniu, w miesiącach marzec -  
czerwiec oraz wrzesień - grudzień. Uczestnicy zajęć mieli możliwość poznania 
różnych form tańca nowoczesnego m.in. disco dance, hip - hop, jazz, dance show 
i dodatkowo elementów akrobatyki. Uczestniczyły w nich dzieci w wieku od 4 do 13 
lat;

- fitness, zajęcia prowadzone przez instruktorkę fitness obejmowały ćwiczenia 
gimnastyczne Total Body Conditioning przy muzyce. Był to ogólnorozwojowy trening 
skupiający się na ćwiczeniach wszystkich partii ciała z elementami treningu CARDIO. 
Zajęcia odbywały się dwa razy w tygodniu, w miesiącach styczeń -  czerwiec, 
wrzesień -  grudzień;

- zajęcia karate, prowadzone przez instruktora Międzyszkolnego Klubu Karate 
Kyokushin z Radzymina, które obejmowały ćwiczenia ogólnorozwojowe 
z elementami karate. Spotkania odbywały się dwa razy w tygodniu, w miesiącach 
styczeń -  czerwiec, wrzesień -  grudzień, brały w nich udział dzieci w wieku od 5 do
16 lat;

- zajęcia baletu, odbywały się dwa razy w tygodniu w miesiącach październik - 
grudzień. Brały w nich dzieci w wieku od 5 do 9 lat. Uczestniczki miały możliwość 
rozbudzenia zamiłowań tanecznych, wyrobienia koordynacji ruchowej i kształtowania 
prawidłowej sylwetki.

- zajęcia ruchowe dla seniorów, odbywały się 1 raz w tygodniu w miesiącach 
październik — grudzień. Uczestnicy zajęć mieli możliwość wykonywania ćwiczeń 
wpływających na usprawnienie wykonywania codziennych obowiązków, poprawę 
oddechu, pamięci i pracy serca.

W pracowni artystycznej prowadzono:



-zajęcia plastyczne z elementami rękodzieła - rozwijające sprawność manualną, 
kształtujące estetyczną wrażliwość, pozwalające wyrazić emocje oraz uczucia. 
Zajęcia odbywały się raz w tygodniu od początku kwietnia do czerwca. Uczestniczyły 
w nich dzieci w wieku od 6 do 10 lat.

- szachy -  zajęcia odbywały się 1 raz w tygodniu, w miesiącach październik -  
grudzień. Brały w nich udział dzieci w wieku od 6 do 11 lat. Uczestnicy mieli 
możliwość rozwijania logicznego myślenia, ćwiczenia pamięci, nauki podejmowania 
decyzji jak również przegrywania i wygrywania.

W sali widowiskowej odbywały się:

-zajęcia indywidualne nauki gry na gitarze, odbywały się raz w tygodniu, 
w miesiącach styczeń -  czerwiec, wrzesień -  grudzień, uczestniczyły w nich dzieci 
i młodzież w wieku od 7 do 17 lat. Program zajęć obejmował naukę gry na gitarze 
klasycznej, kształcenie słuchu muzycznego oraz rozwój umiejętności muzycznych;

- zajęcia wokalne, odbywały się raz w tygodniu, w miesiącach październik - 
grudzień. Uczestnicy zajęć pracowali nad emisją głosu, dykcją, interpretacją piosenki, 
ruchem scenicznym oraz higieną głosu.

- zajęcia teatralne, odbywały się raz w tygodniu, w miesiącach wrzesień -  grudzień. 
Zajęcia prowadzone były w formie warsztatów: miały na celu rozwijanie ekspresji, 
pomóc w wyrażaniu emocji i uczuć. Uczestnikami były dzieci w wieku 7-10 lat.

II. Klub kulturalny

Klub Kulturalny powstał we wrześniu br. Oferta skierowana została do uczniów 
gimnazjów oraz absolwentów. Obecnie należy do niego 32 członków. Głównym 
założeniem i celem utworzenia grupy, była chęć zaznajomienia uczestników z kulturą 
wyższą, umożliwienie spotkań z interesującymi ludźmi, pobudzenie do kreatywności, 
twórczego myślenia a także wypełnienia czasu w interesujący sposób. Spotkania/ 
wyjazdy odbywają się raz w m-cu. Koszty zajęć/ wyjazdów ponosi GCK oraz PG im. 
T. Kościuszki w Dąbrówce. Koszt biletu wstępu w całości ponosi uczestnik.

- Zwiedzanie budynku TVP w Warszawie (23.09.2014)

Członkowie Klubu Kulturalnego mieli okazję zwiedzać budynek TVP 1, 
mieszczący się w Warszawie przy ul. Woronicza 17. Celem wyjazdu było zapoznanie 
się z charakterem pracy w telewizji. Uczestnicy wycieczki byli na planie znanych 
programów telewizyjnych, m.in. „ Pytanie na śniadanie” oraz „Świat się kręci”. 
Młodzież poznała strukturę pracy w telewizji, urządzenia i ciekawostki dotyczące 
powstawania programu. Gimnazjaliści byli również w gmachu, gdzie mieści się 
muzeum TVP. Znajdowały się tam m.in. najstarsze kamery telewizyjne, telewizory, 
pierwsze scenografie, oryginalne, legendarne postaci z bajek i programów dla dzieci 
tj. Kulfon i Monika, Jacek i Agatka itp..

- Spotkanie z reżyserem (17.10.2014)



17 października, w Sali widowiskowej GCK odbyło się spotkanie z Jolantą 
Denejko -  reżyserem teatralnym. Spotkanie rozpoczęło się od ćwiczenia na 
pobudzenie aktywności uczestników. Następnie miał miejsce wykład na temat pracy 
reżysera. Uczestnicy otrzymali wiele wskazówek dotyczących tego zawodu.

-Wyjazd do Teatru Narodowego (16.11.2014)

16 XI 2014r. uczestnicy Klubu Kulturalnego wybrali sie do Teatru Narodowego 
na spektakl "Śluby panieńskie" Aleksandra Fredry. Reżyserem jest Jan Englert - 
polski aktor teatralny i filmowy, profesor Akademii Teatralnej im. Aleksandra 
Zelwerowicza w Warszawie.

- Wyjazd do Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie (12.12.2014)

12 grudnia członkowie Klubu Kulturalnego wybrali się do warszawskiego Muzeum 
Historii Żydów Polskich, aby lepiej poznać zarówno ich przeszłość jak i współczesną 
kulturę. Muzeum jest podzielone na 8 galerii, z których każda opowiada o kolejnych 
etapach w historii -  począwszy od przybycia Żydów na ziemie polskie, przez rozwój 
kultury, wydarzenia i współczesność. Uczestnicy mieli możliwość zwiedzenia m.in. 
galerii „ Ulica”, gdzie przedstawione zostało życie kulturalne i polityczne okresu po I 
wojnie światowej oraz wstrząsającej galerii „ Zagłada”, która przedstawiała jak w 
rzeczywistości wyglądało życie w getcie. Największe wrażenie wywarła rekonstrukcja 
malowanego sklepienia synagogi wykonana m.in. przez wolontariuszy posługujących 
się tradycyjnymi materiałami, narzędziami i technikami.

III. KONKURSY. IMPREZY. UROCZYSTOŚCI

1. Bal Karnawałowy (26.01)

Zabawa Karnawałowa odbyła się na sali widowiskowej Gminnego Centrum 
Kultury w Dąbrówce. Artyści z teatru „Bajlandia” prowadzili konkursy i zabawy 
taneczne z udziałem dzieci i rodziców. Wszyscy uczestnicy konkursów otrzymywali 
drobne upominki i słodycze.
W balu uczestniczyło około 150 dzieci.

2. Baśniowe ferie z GCK (17.02- 27.02.2014)

Akcja zimowa przeprowadzona została wspólnie z Gminną Biblioteką 
Publiczną w Dąbrówce i obejmowała łącznie cykl 8 spotkań, odbywających się 
w Gminnym Centrum Kultury w Dąbrówce. Odbyła się również jedna wycieczka do 
Warszawy.

Spotkania zorganizowane przez Centrum to:
-spotkanie kulinarne - z królem Julianem, czyli wspólne przygotowywanie sałatek 
i dipów. Dzieci samodzielnie, wg własnego uznania dobierały składniki



i komponowały zestawy sałatek warzywnych i owocowych, jak również sosów. 
(Zajęcia poprowadzone przez GCK, liczba uczestników 30 osób)
- dzień z wojowniczymi żółwiami Ninja, czyli wprowadzenie w tajniki karate oraz 
zajęcia rękodzieła. Dzieci uczyły się podstawowych zasad karate. Poznały chwyty 
i uderzenia wykorzystywane w tej dziedzinie.
Tego samego dnia dzieci brały także udział w zajęciach rękodzieła, podczas których 
przygotowywały tzw. „Gniotki”. (25 osób)
- III Olimpiada zimowa -  dzieci grupowo zmagały się ze sobą w konkurencjach 
sportowych. Olimpiadę zwieńczyło oficjalne otrzymanie medali. Zajęcia 
poprowadzone przez GCK. (30 osób)
- „Dobrze widzi się tylko sercem”- wycieczka autokarowa do Warszawy.
Wycieczka była lekcją empatii dla najmłodszych. Dzieci (26 osób) poprzez 
zwiedzanie interaktywnej „Niewidzialnej wystawy” miały możliwość zapoznania się 
z problemami z jakimi borykają się osoby niewidome oraz spróbować poradzić sobie 
w codziennych sytuacjach bez pomocy wzroku -  wyłącznie za pomocą zmysłu 
słuchu, węchu, równowagi. Przewodnikami wystawy były osoby niewidome lub 
niedowidzące.
Dzieci mimo swojego wieku, z wrażliwością podeszły do trudnego tematu.
- warsztaty tańca nowoczesnego i modelarstwo kartonowe -  dzieci uczyły się 
podstawowych kroków i układów tanecznych różnych rodzajów tańca nowoczesnego. 
Warsztaty były rodzajem prezentacji zajęć tanecznych zorganizowanych od marca 
w GCK. Tego samego dnia dzieci brały udział w zajęciach twórczych podczas 
których wykonywali modelarstwo kartonowe (30 osób).
- warsztaty chemiczne- studenci z Politechniki Warszawskiej przeprowadzili dla 
dzieci eksperymenty z użyciem ciekłego azotu (30 osób)

W akcji zimowej udział wzięło łącznie ok 170 dzieci.

3. Rodzinne Zapusty z Jasiem i Małgosią ( 02.03)

Na początku marca Gminne Centrum Kultury w Dąbrówce zorganizowało 
rodzinne zapusty na sali widowiskowej. Miały one na celu przypomnieć tradycje 
związane z zapustami, a także zintegrować rodziców z dziećmi. Podczas spotkania 
najmłodsi wspólnie z rodzicami piekły i dekorowały pierniki oraz wspólnie zbudowały 
i ozdobiły domek „Baby Jagi. Na zakończenie wszyscy uczestnicy zapustów mieli 
możliwość skosztowania pączków i faworków przygotowanych przez Koła Gospodyń 
Wiejskich

4. Niezwykły Dzień Niezwykłych Kobiet w GCK (08.03.)

Gminne Centrum Kultury w Dąbrówce, we współpracy z renomowaną firmą 
kosmetyczną Artistry zorganizowało spotkanie dla kobiet. Panie dowiedziały się, jak 
prawidłowo dbać o swoją cerę, mogły skorzystać z porady specjalisty ds. zdrowia 
i urody, a także wzięły udział w warsztacie, na który składał się zabieg pielęgnacyjno
- upiększający.

5. 37. Konkurs Recytatorski Warszawska Syrenka ( 10.03)



10 marca w Gminnym Centrum Kultury w Dąbrówce odbyły się eliminacje gminne 
37. 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 (9) 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.

6. Projekt artystyczny „Palmy wielkanocne w gminie Dąbrówka” (30.03. 
i 06.04.)

W ramach Projektu Artystycznego "Palmy Wielkanocne w Gminie Dąbrówka" 
Gminne Centrum Kultury w Dąbrówce zorganizowało warsztaty wykonywania palm 
dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Pierwsze z nich odbyły się w niedzielę 30.03. w sali 
widowiskowej GCK. Drugie zaś 06.04. w Zespole Szkół w Józefowie. Patronat objęli 
proboszczowie parafii Dąbrówka, Kuligów oraz Józefów. Ogłoszenie wyników 
Projektu odbyło się w poszczególnych Parafiach na terenie gminy Dąbrówka 
w Niedzielę Palmową (13.04.). Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni (18 osób).

7. „Makijaż w kilku prostych krokach” warsztaty dla Pań ( 05.04.)

Panie w ramach warsztatów organizowanych przez Gminne Centrum Kultury 
i Artistry dowiedziały się, jak prawidłowo wykonać makijaż dzienny i wieczorowy. 
Dodatkowo mogły skorzystać z porady wizażystki.

8. Eliminacje gminne XIV Konkursu Poetyckiego „Cyprian Norwid -  Poeta 
Naszej Ziemi” (15.04.)

W konkursie udział wzięli uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów z terenu 
gminy (19 - w tym jedna 2-osobowa drużyna), laureaci eliminacji szkolnych. 
Uczniowie prezentowali twórczość Norwida w wybranych kategoriach: recytacja 
i poezja śpiewana. Powołana Komisja konkursowa dokonała oceny prezentowanych 
utworów i wyłoniła laureatów II etapu konkursu, 9 osób. Na zakończenie odbyły się 
warsztaty i konsultacje indywidualne z członkami komisji- Joanną Trzcionką -  
pracownikiem naukowym Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w 
Warszawie i Małgorzatą Puzio -  aktorką telewizyjną. Zarówno laureaci jak i pozostali 
uczestnicy otrzymali nagrody książkowe (19) oraz pamiątkowe dyplomy.

9. XIV Powiatowy Konkurs Sprawności Ortograficznej „ Dyktando 2014 ”
( 15.04)

Konkurs Sprawności Ortograficznej „Dyktando 2014” 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 (7) 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. Gminne Centrum Kultury 
w Dąbrówce organizowało opiekę i transport laureatów na finał konkursu (06.05.) 
i podsumowanie (21.05.). Z pięciu uczennic reprezentujących gminę na szczeblu 
powiatowym, trzy z nich zdobyły wyróżnienia.

10. Zajęcia edukacyjne „O zdrowiu i dla zdrowia” (25.04.)

Warsztaty zorganizowane wspólnie z Artistry dla mieszkańców z terenu gminy 
Dąbrówka. Zajęcia polegały na przekazaniu informacji na temat zdrowego żywienia 
i stylu życia.

11. „Cały Twój...”- Koncert upamiętniający postać bł. Jana Pawła II 
w przeddzień kanonizacji ( 26.04)

Gminne Centrum Kultury w Dąbrówce było głównym organizatorem koncertu, 
poświęconego błogosławionemu Janowi Pawłowi II. Program upamiętniający jego 
zasłużoną postać, połączony był z projekcją multimedialną oraz utworami 
śpiewanymi na żywo, przeplatanymi nagraniami wypowiedzi i homilii Ojca Świętego. 
Koncert odbył się przeddzień kanonizacji zmarłego Papieża Polaka. Wykonawcami 
koncertu była dwójka dyplomowanych aktorów wokalistów- Joanny i Marcina Gałka- 
Walczykiewiczów.

12. Obchody 223. Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja i Święto Strażaków
(04.05.)

W niedzielę 4 Maja obchodzone były dwie uroczystości; rocznica uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja oraz Święto Strażaków. Z tej okazji przedstawiciele Samorządu 
Gminy złożyli kwiaty pod Dębem Pamięci, przy pomniku Tadeusza Kościuszki oraz 
na grobie żołnierzy z 1939 roku.
W Kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Dąbrówce odbyła się Mszą Święta 
w intencji Ojczyzny i strażaków. Podczas mszy św. dokonano poświęcenia 
odnowionej figury Sw. Floriana, która pochodzi z XVIII w. Oprawę muzyczną 
uroczystości zapewniła Radzymińska Orkiestra Dęta pod kierunkiem Zbigniewa 
Kusia, z gościnnym udziałem Macieja Gronka i Urszuli Baranowicz. Po zakończeniu 
uczestnicy obchodów udali się na plac przy budynku OSP, gdzie m.in. zostały 
nadane odznaczenia dla strażaków z Jednostki OSP w Chajętach.

13. „Żołnierze niezłomni. Kołaków 1944. Pamiętamy” - obchody 70. rocznicy 
zrzutu żołnierzy Cichociemnych na placówkę odbiorczą „Imbryk” pod 
Kołakowem (11.05.)

Obchody rozpoczęły się o godz. 10.30 w Józefowie. Tam zebrało się 12 
drużyny ze szkół z terenu powiatu wołomińskiego, które wzięły udział w grze 
terenowej „Żołnierze niezłomni. Kołaków 1944. Pamiętamy”. Na uczestników 
plenerowej rozgrywki czekały testy sprawnościowe i wiedzowe. Uczniowie szkół 
podstawowych mieli do pokonania 3 km trasę, a gimnazjów 7 km.
Główna część uroczystości rozpoczęła się w okolicach dokonania zrzutów, na leśnej 
polanie pod Kołakowem. Mszę świętą połową w intencji walczących i poległych w



obronie Ojczyzny, w szczególności Cichociemnych i żołnierzy Armii Krajowej 
poprzedziło wprowadzenie orkiestry wojskowej pod dyrekcją mjr Artura 
Czereszewskiego. Następnie na placu pojawiły się poczty sztandarowe organizacji 
pozarządowych, kombatanckich, placówek oświatowych, a także Poczet 
Sztandarowy Wojska Polskiego I Warszawskiej Brygady Pancernej im. T. Kościuszki 
w Wesołej. Eucharystię celebrowali ks. płk. Kazimierz Krużel, ks. prałat Stanisław 
Kuć, proboszcz parafii Miłosierdzia Bożego w Józefowie ks. prałat Andrzej Legutko. 
Po zakończonym nabożeństwie zebrani ustawili się do pamiątkowej fotografii 
z biało- czerwoną flagą z napisem „Żołnierze niezłomni. Kołaków 1944. Pamiętamy”. 
Część patriotyczna obchodów przy Pomniku Chwały Oręża Polskiego rozpoczęła się 
odegraniem hymnu RP, następnie wysłuchano przemówień oraz Apelu pamięci, który 
zakończyła salwa honorowa. Ostatnim punktem było złożenie kwiatów przez 
delegacje organizacji kombatanckich oraz przedstawicieli administracji rządowej 
i samorządowej.
Dodatkowym elementem edukacyjnym Obchodów były wystawy plenerowe 
poświęcone Cichociemnym i żołnierzom Armii Krajowej. Pierwsza opisywała formacje 
cichociemnych- szkolenia, działania, późniejsze losy. Druga, przedstawiała historię 
żołnierzy Armii Krajowej z placówki nr 6 (ówczesna Gmina Małopole).

Uroczystościom towarzyszył piknik wojskowy, w trakcie którego każdy mógł się 
przejechać zabytkowymi pojazdami wojskowymi, spróbować swoich sił na strzelnicy, 
obejrzeć wystawę z zabytkowymi uzbrojeniami z lat 1918-1945 oraz sprzętem 
biwakowym z lat 30-ych.
Ze względu na złe warunki atmosferyczne w miejscu startu samolotu (Lublin), nie 
odbyła się wcześniej planowana rekonstrukcja zrzutu żołnierzy Cichociemnych.

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.

14. XIII Turniej Wiedzy Turystyczno- Ekologicznej o Obszarze Związku Gmin 
Zalewu Zegrzyńskiego (14.05)

14 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. T. Kościuszki 
w Dąbrówce. 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. T. Kościuszki w Dąbrówce na finał Turnieju Wiedzy 
Turystyczno- Ekologicznej o Obszarze Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego, który 
odbył się w Radzymińskim Ośrodku Kultury i Sportu (06.06.).

15. XIV Konkurs Poetycki „Cyprian Norwid -  Poeta Naszej Ziemi” ( 16.05.)

Głównymi organizatorami Konkursu byli: Wójt Gminy Dąbrówka oraz Gminne 
Centrum Kultury w Dąbrówce. Honorowy patronat objęli Adam Struzik - Marszałek



Województwa Mazowieckiego Piotr Uściński - Starosta Powiatu Wołomińskiego - 
fundator nagród dla uczestników i laureatów. W XIV edycji konkursu udział wzięło 
109 uczestników z terenu powiatu wołomińskiego, wyszkowskiego, legionowskiego, 
węgrowskiego oraz Warszawy. W skład jury wchodzili pracownicy naukowi, aktorzy, 
artyści oraz nauczyciele m.in.: dr Tomasz Korpysz, dr Joanna Trzcionka, Ewangelina 
Skalińska, Marcin Będkowski, Małgorzata Kaczmarska, Andrzej Ferenc, Hubert 
Zimoląg, Mateusz Mikołajczyk, Tomasz Król, Dorota Rurarz, Róża Ziemichód oraz 
Iwona Waliszewska Bulik.

Debiutujący aktorzy mieli możliwość wzięcia udziału w warsztatach aktorskich 
prowadzonych przez członków jury, którzy udzielali porad dotyczących analizy 
i interpretacji tekstu, doboru repertuaru, ogólnego wyrazu artystycznego, dykcji itp. 
Następnie ogłoszono wyniki i wręczono nagrody za udział w konkursie ufundowane 
przez Starostę Wołomińskiego , w ramach honorowego patronatu.

16. Finał XIV Konkursu Poetyckiego „Cyprian Norwid Poeta Naszej Ziemi”
(23.05.)

Finał Konkursu i wręczenie nagród laureatom odbył się w 131 rocznicę śmierci 
Artysty. Jak co roku, uroczystość rozpoczęła się złożeniem kwiatów w Kościele 
Parafialnym w Dąbrówce, pod tablicą upamiętniającą chrzest Poety oraz na 
cmentarzu parafialnym, na symbolicznym grobie Matki Norwida. Następnie wszyscy 
zgromadzili się w sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury. Nagrody laureatom 
wręczyli: Dariusz Kokoszka -  wójt Gminy Jadów, Włodzimierz Fydryszek -  
Wiceprzewodniczący Rady Miasta i Gminy Tłuszcz, Zenon Zadrożny, Maria 
Wilkowska -  Przewodnicząca Komisji Kultury, Oświaty i Sportu Rady Gminy 
Dąbrówka oraz Halina Filemonowicz -  dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury 
w Jadowie i Robert Smoderek -  Dyrektor Ośrodka Kultury i Sportu w Zielonce.

17. Festyn z okazji Dnia Dziecka „Ulica twoja i moja” (01.06.)

Program imprezy nawiązywał do popularnej wśród młodzieży sztuki ulicznej 
oraz promował bezpieczeństwo na drodze. Festyn prowadzili animatorzy z Teatru 
Pana O. stylizowani na bohaterów „Ulicy Sezamkowej”, którzy przygotowali również 
zabawy i konkursy dla dzieci.
Na scenie podczas festynu zaprezentowały się dzieci z Przedszkola 
Samorządowego „Pod Wesołym Ekoludkiem” i dzieci ze Szkoły Podstawowej im. 
Adeli Goszczyńskiej we Wszeborach.
Zaprezentowały się również sekcje GCK: sekcja taneczna, karate i nauki gry na 
gitarze.
Do głównych atrakcji festynu należał pokaz akrobatyki rowerowej pana Piotra 
Bielaka, występy Szkoły Break Dance Pawła Marczuka oraz wołomińskich raperów, 
odwiedziny grupy motocyklowej z Marek i okolic, wykonana własnoręcznie wystawa 
makiet „Świat Małej kolei”, nowoczesny wóz strażacki (z którego możliwościami 
i wyposażeniem każdy mógł się zapoznać). Podczas imprezy można było skorzystać 
również z dodatkowych atrakcji, takich jak: dmuchane zjeżdżalnie, malowanie graffiti,



modelowane baloniki, malowanie buzi, warsztaty robienia biżuterii, ozdabianie 
ciastek, gra w szachy, jak również atrakcje przygotowane w ramach profilaktyki 
alkoholowej takie jak symulator jazdy i dachowania, jazda lub spacer w alkogoglach.

18. XI Plener malarski „Wspomnienie miejsc dzieciństwa Cypriana Norwida”
(11.06)

Tegoroczny, XI Plener Malarski „Wspomnienie miejsc dzieciństwa Cypriana 
Norwida” odbył się na terenie zespołu parkowo -  pałacowego w Chrzęstnem, pod 
honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego i Starosty 
Wołomińskiego.

W plenerze udział wzięło 33 uczniów ze szkół z Guzowatki, Wszebor, Dąbrówki, 
Józefowa, Radzymina, Jasienicy, Marek, Jadowa, Klembowa oraz Wołomina. Byli to 
uczniowie szkół podstawowych oraz gimnazjów. Merytoryczną opiekę nad 
uczestnikami sprawowali Bartłomiej Kownacki, Paulina Tumiel oraz Lidia Wnuk 
(artyści malarze, absolwenci Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie), którzy 
pomagali uczestnikom oraz udzielali porad dotyczących zasad tworzenia prac 
plastycznych z zastosowaniem różnych technik malarskich, zasad planowania 
kompozycji przestrzennej, stosowania światłocienia, doboru kolorów. 
Na zakończenie odbyła się wystawa poplenerowa, przedstawiająca prace 
uczestników pleneru malarskiego „Wspomnienie miejsc dzieciństwa Cypriana 
Norwida”. Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody ufundowane przez Starostę 
Wołomińskiego

19. Impreza plenerowa „Magia Nocy Świętojańskiej” w Chruścielach (21.06)

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 zaprezentowały się zespoły ludowe 
z terenu gminy Dąbrówka, uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w 
Kruszu, Formacja Odnowy w Duchu Świętym z Dąbrówki i grupa teatralna CKSiR 
z Tłuszcza. 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, świętojańską galanterię, magiczną runę, 
stworzyć własną kulę kąpielową lub obrazy zielniki oraz przygotować naturalny 
deser.
Punktem kulminacyjnym obchodów była inscenizacja obrzędu kupalnego w 
wykonaniu grupy rekonstrukcyjnej „Słowiański mit” z Poznania, która przedstawiała 
obrzęd Nocy Kupały i obrzęd puszczania wianków na wodę, któremu towarzyszyły 
starosłowiańskie tańce i pieśni ludowe. Następnie odbyła się zabawa taneczna, którą 
poprowadził zespół „Fussion Band”.
Nad bezpiecznym przebiegiem imprezy czuwali pracownicy Agencji Ochrony 
„Dragon”. Organizatorzy zapewnili także opiekę medyczną.



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.

20. Akcja letnia „Ruszasz z nami” (30.06.- 11.07.2014)

Akcja letnia przeprowadzona została wspólnie z Gminną Biblioteką Publiczną 
w Dąbrówce i obejmowała łącznie cykl 10 spotkań, wśród których były zajęcia 
odbywające się w Gminnym Centrum Kultury w Dąbrówce, na terenie gminy oraz 
wycieczki do Serocka i Warszawy.

Spotkania zorganizowane przez Centrum to:
- warsztaty chemiczne- dzieci wzięły udział w zajęciach, na których były świadkami 
efektów połączenia różnych substancji chemicznych, ponadto same, pod kierunkiem 
prowadzącego mogły przeprowadzić niektóre z nich. (5 osób)
- wycieczka rowerowa do skansenu- dzieci wzięły udział w wycieczce rowerowej 
z Dąbrówki do Kuligowa. W Skansenie, po zwiedzeniu i zapoznaniu się z atrakcjami 
terenu czekały na nie zajęcia lepienia naczyń z gliny, malowanie glinianych kubków, 
a także domowy posiłek przygotowany przez panie z TGW „Nadbużanki” z Kuligowa 
(15 osób)
- Zumba Kids- zajęcia ruchowe dla dzieci. Oprócz zajęć zumby dzieci wzięły udział 
w warsztatach artystycznych, podczas których rzeźbiły z mydeł (25 osób)
- wycieczka promem po Zalewie Zegrzyńskim- dzieci zostały przewiezione do 
Serocka skąd wypływał statek wycieczkowy. Dzieci zwiedziły również starówkę 
Serocka (35 osób)
- Plener malarski- plener odbył się na placu przed Gminnym Centrum Kultury 
w Dąbrówce. Dzieci nauczyły się nowych form i technik malowania (25 osób).
- warsztaty bębniarskie i śpiewu- zajęcia dla dzieci, podczas których uczestnicy 
zapoznali się z elementami kultury afrykańskiej (stroje, muzyka, śpiewy i tańce 
plemienne) poznały różne rodzaje bębnów afrykańskich, uczyły się na nich grać, 
tańczyć proste choreografie taneczne wykonywane w oryginalnych strojach ( 20 
osób)
- wycieczka do Parku linowego -wyjazd do parku linowego w Warszawie. Dzieci 
miały zarezerwowane dwa tory- o różnym stopniu trudności ( 32 osób)
- wycieczka do Centrum Nauki Kopernik- wyjazd do Warszawy na wystawę dla 
dzieci obrazującą zasady praw fizyki ( 36 osób)

W spotkaniach organizowanych przez GCK udział wzięło łącznie ok 193 dzieci.

21. Uroczystość upamiętniająca 193. rocznicę urodzin i chrztu C. K. Norwida
(01.10.2014)

1 października, w 193. rocznicę urodzin i chrztu Cypriana Norwida Poczet 
sztandarowy wraz z delegacją uczniów Szkoły Podstawowej im. C. K. Norwida 
w Dąbrówce, Wójtem Gminy, dyrektor Gminnego Centrum Kultury oraz dyrektorem 
w/w szkoły uczcili pamięć o Norwidzie. W parafialnym kościele odmówiono modlitwę



oraz złożono kwiaty pod tablicą upamiętniającą chrzest poety. Następnie wszyscy 
udali się na cmentarz, aby pomodlić się przy symbolicznym grobie jego matki.

22. VI Konkurs Recytatorski Twórczości ks. Jana Twardowskiego (17.10.2014)

17 października w sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury w Dąbrówce 
odbyły się eliminacje gminne VI Konkursu Recytatorskiego Twórczości ks. Jana 
Twardowskiego organizowanego przez Miejski Ośrodek Kultury w Ząbkach. 
W kategorii recytacja oraz poezja śpiewana zaprezentowali się uczniowie z grup 
wiekowych: klas O-III i IV-VI klas szkół podstawowych z terenu gminy. Wyłoniono 
8 laureatów, którym wręczono nagrody książkowe. Po zakończeniu przesłuchań 
odbyły się warsztaty teatralne dla uczestników, które poprowadziła reżyser, instruktor 
teatralny. Laureaci (8) zakwalifikowali się do finału konkursu który odbył się 
w 24.10.2014r Miejskim Ośrodku Kultury w Ząbkach. Laureatka gminnych eliminacji 
otrzymała wyróżnienie w etapie powiatowym.

23. XV Powiatowy Konkurs Literacki „Liryki o Niepodległej” (31.10.2014)

31 października odbyły się gminne eliminacje XV Powiatowego Konkursu 
Literackiego „Liryki o Niepodległej”. Wzięli w nich udział uczniowie klas IV-VI szkół 
podstawowych i klas I-III gimnazjów. Wyłoniono 6 laureatów, którzy otrzymali 
nagrody książkowe. Laureaci eliminacji gminnych reprezentowali gminę na szczeblu 
powiatowym, finał konkursu odbył się 11 listopada w Miejskim Ośrodku Kultury 
w Kobyłce. Laureatka gminnych eliminacji otrzymała wyróżnienie w etapie 
powiatowym.

24. Konkurs muzyczny „Skąd znam tę twarz?” (29.10.2014)

W październiku został zorganizowany konkurs muzyczny „Skąd znam tę 
twarz?” pod honorowym patronatem Wójta Gminy Dąbrówka. Konkurs miał 
zainteresować dzieci i młodzież muzyką cenionych artystów, pomóc w rozwijaniu 
umiejętności wokalnych, a także zintegrować podczas tworzenia wspólnego show. 
Wzięli w nim udział uczniowie klas I-III i IV- VI szkół podstawowych oraz gimnazjum. 
Łącznie 17 uczestników. Finał poprzedzony był warsztatami wokalnymi 
z dyplomowaną nauczycielką śpiewu oraz spotkaniem ze stylistą i wizażystą. 
Zadaniem uczestników było wcielenie się w wybranego artystę polskiej lub 
zagranicznej sceny muzycznej. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali upominki. 
Statuetki i nagrody przyznano 2 uczestnikom i 3 zespołom.

25. 96. rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę (11.11.2014)

11 listopada świętowaliśmy 96. rocznicę odzyskania Niepodległości przez 
Polskę. W dąbróweckim kościele odbyła się Msza Św. w intencji żołnierzy 
walczących i poległych w obronie Ojczyzny. Tradycyjnie uczczono pamięć 
bohaterów składając kwiaty pod pomnikiem Tadeusza Kościuszki, pod Dębem 
Pamięci upamiętniającym ofiary zbrodni katyńskich 1940 r. oraz na grobie żołnierzy 
z 1939 r. Uroczystości zakończono w Gminnym Centrum Kultury, gdzie rozdano 
nagrody laureatom XV Powiatowego Konkursu Literackiego „Liryki o Niepodległej”



oraz wysłuchano koncertu patriotycznego tematyką nawiązującego do losów 
niepodległej Polski.

26. Mikołajki w GCK (08.12.2014)

8 grudnia w sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury w Dąbrówce odbyły się 
Mikołajki dla dzieci. Uczestniczyły w nich dzieci z terenu gminy Dąbrówka. Główną 
atrakcją był teatrzyk dla dzieci „Zimowa przygoda bałwanka Tico” i rozdanie 
prezentów przez św. Mikołaja. Częścią artystyczną imprezy zajęła się profesjonalna 
agencja artystyczna. W spotkaniu udział wzięło ok 250 dzieci.

27. Przedświąteczne warsztaty kulinarno- handmade-owe (14.12.2014)

Gminne Centrum Kultury zorganizowało rodzinne warsztaty przedświąteczne, 
podczas których dzieci i dorośli mieli okazję pomalować bombki, figurki gipsowe, 
zrobić własną kartkę świąteczną oraz stroik na wigilijny stół. Materiały do wykonania 
ozdób i dekoracji bożonarodzeniowych zapewnili organizatorzy

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 2014 r. Gminne Centrum kultury w Dąbrówce włączyło się w organizację 
Jubileuszu 10-lecia KGW „Dąbrowianki”, a także zapewniło środek transportu na 
imprezy i wydarzenia w których brały udział ww Koła ( m.in. II Powiatowy Przegląd 
Kolęd i Pastorałek w Strachówce, konferencja inaugurująca projekt „Powiat 
Wołomiński wyprawa z naturą i kulturą” w Wołominie, Święto Pieśni Ludowej -  
Regionalny Przegląd Zespołów Ludowych w Tłuszczu, Obchody Nocy Świętojańskiej 
w Chruścielach, V Festiwal Aktywności Społecznej i Kulturalnej Sołectw w Wolicy, 
Dożynki Powiatowo- Gminne w Klembowie, III Legionowskie Potyczki Wokalne 
Seniorów w Legionowie.

Informacje szczegółowe wraz z fotorelacją dostępne są na stronie internetowej 
Gminnego Centrum Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrówce

www.gckdabrowka.net.pl

www.facebook.com/qckdabrowka

http://www.gckdabrowka.net.pl
http://www.facebook.com/qckdabrowka
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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 2014 ROK

Gminna Biblioteko Publiczno

DĄBftÓWfiA

Dąbrówka, 27.02.2015 r.



SPRAWOZDANIE 

z wykonania planu finansowego 

Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrówce 

za 2014 rok

Stosownie do postanowień ustawy o finansach publicznych Dyrektor 

Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrówce przedkłada sprawozdanie z wykonania 

planu finansowego za 2014 rok.

Plan finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrówce na 2014 rok został 

opracowany i zatwierdzony przez Dyrektora Biblioteki. Na dzień 31.12.2014 r. 

przedstawiał się następująco:

NAZWA PLAN WYKONANIE %
WYKONANIA

1. Przychody 254.812,70 254.812,70 100,0

II. Koszty 254.762,70 254.523,86 99,9

III. Rezerwa na pierwszy 
miesiąc działalności 2015 r. 50,00 _ _

RAZEM II + III 254.812,70 254.523,86 99,9

Po stronie przychodów zaplanowano kwotę 254.812,70 zł, na które składają 
się następujące pozycje:
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I. PRZYCHODY

Klasyfikacja Nazwa Plan Wykonanie %
wykonania

-

Stan środków na rachunku 
bankowym na dzień 

01.01.2014 r.
61,17 61,17 -

2480
Dotacja z budżetu na 

finansowanie działalności 
podstawowej

246.576,00 246.576,00 100,00

2620

Dotacja przedmiotowa z 
budżetu otrzymana przez 

pozostałe jednostki 
sektora finansów 

publicznych

5.400,00 5.400,00 100,00

0960
Otrzymane spadki, zapisy, 

darowizny w postaci 
pieniężnej

2.490,02 2.490,02 100,00

0970 Środki z innych źródeł 285,51 285,51 100,00

RAZEM 254.812,70 254.812,70 100,00

W 2014 r. plan przychodów zrealizowano w kwocie 254.812,70 zł, co stanowi

100,0 % zaplanowanych wpływów.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2014 r. to kwota 61,17 zł. 

Dotacja od Organizatora na finansowanie działalności podstawowej zrealizowana 

została w wysokości 246.576,00 zł tj. 100,00 %.

Kwota 2.490,02 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 285,51 zł.

Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez pozostałe jednostki sektora 

finansów publicznych to kwota 5.400,00 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 254.812,70 zł w tym:

-  254.762,70 zł na bieżącą działalność Biblioteki w Dąbrówce i Filii w Józefowie, 

określoną w Statucie

-  50,00 zł rezerwa na pierwszy miesiąc działalności Biblioteki w 2015 roku.

Realizacja kosztów bieżących w 2014 roku ukształtowała się na poziomie 99,9 % 

założonego planu, tj. w wysokości 254.523,86 zł. Poniższa tabela wraz z częścią 

opisową prezentuje ich podział i przeznaczenie:

i

II. KOSZTY BIEŻĄCE

Klasyfikacja Nazwa Plan W ykonanie
%

wykonania

401-1
Zakup materiałów i 
wyposażenia

17.627,12 17.621,41 99,9

401-2 Zakup energii 8.557,00 8.556,52 99,9

401-3
Zakup pomocy naukowych, 
dydaktycznych i książek

23.400,00 23.400,00 100,0

402-1 Zakup usług remontowych - - -

402-2 Zakup usług zdrowotnych 230,00 230,00 100,0

402-3 Zakup usług pozostałych 15.435,39 15.435,39 100,0

402-4 Zakup usług do sieci Internet 2.490,02 2.485,22 99,8

402-5
Opłaty z tyt. zak. usług telekom, 
telefonii stacjonarnej

2.070,49 1.994,45 96,3

404-1
Wynagrodzenia osobowe 
pracowników

149.181,04 149.181,04 100,0

404-2 Wynagrodzenia bezosobowe 960,00 960,00 100,0

405-1
Nagrody i wydatki osobowe nie 
zaliczane do wynagrodzeń

279,92 279,92 100,0

405-2
Składki na ubezpieczenia 
społeczne

26.563,81 26.563,80 99,9

405-3 Składki na Fundusz Pracy 2.089,15 1.940,90 92,9

405-4 Odpisy za zakł. f-sz świadczeń 
socjalnych

3.828,76 3.828,76 100,0

405-5

Szkolenia pracowników 
niebędących członkami korpusu 
służby cywilnej

300,00 300,00 100,0

409-1 Podróże służbowe krajowe 430,00 426,45 99,2

409-2 Różne opłaty i składki 1.320,00 1.320,00 100,0

Razem koszty bieżące 254.762,70 254.523,86 99,9

III. Wydzielona rezerwa na pierwsze 
miesiące działalności w  2015 roku

50,00 - -

OGÓŁEM II + III 254.812,7 254.523,86 99,9
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Na zakup materiałów i wyposażenia rozdysponowano kwotę 17.621,41 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 (18), folie do obkładania książek, 
zakup materiałów plastycznych i dekoracyjnych dla dzieci biorących udział 
w bajkowym quizie podczas ferii zimowych oraz spotkaniach podczas akcji letniej 
organizowanych przez Bibliotekę, zakup materiałów promocyjnych (logo, zdjęcia), 
materiałów informacyjnych wykorzystanych do oznakowania pomieszczeń Biblioteki
i księgozbiorów, a także na zakup środków czystości.

Na w/w kwotę składają się również koszty zakupu papieru ksero, akcesoriów 
komputerowych, modułu bębna do kserokopiarki oraz tuszy do drukarki 
atramentowej. W ramach wyposażenia zakupiono: gablotę sucho magnetyczną, 
karnisze i rolety materiałowe do pomieszczeń biblioteki, odkurzacz karcher, krzesło 
obrotowe.

Na zakup energii tj. zużycie energii i gazu w pomieszczeniach zajmowanych 
przez Bibliotekę oraz energii dla Filii w Józefowie wydano kwotę 8.556,52 zł, czyli
99.9 % założonego planu.

W celu uzupełnienia oraz wzbogacenia księgozbiorów Biblioteki i Filii 
zakupiono 1.052 książki oraz 79 dokumentów audiowizualnych na łączną kwotę
23.400.00 zł.

Na zakup usług zdrowotnych (badania kontrolne i okresowe) pracowników 
Biblioteki wydano kwotę 230,00 zł.

Na zakup usług pozostałych rozdysponowano kwotę 15.435,39 zł, co stanowi
100.0 % 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, przegląd gaśnicy, 
szkolenia wstępne i okresowe z zakresu Bhp, opłacenie (1) spektaklu teatralnego dla 
dzieci, (10) koncertów Filharmonii Narodowej, opłacenie licencji na pokazy publiczne 
filmów z legalnych nośników wideo, wykonanie roll-up’u z logo Biblioteki, wydruk 
kalendarzy, opłacenie prowizji i opłat za prowadzenie rachunku bankowego. W 
ramach zakupu usług pozostałych wykonano wieszak na ubrania do wypożyczalni 
dziecięcej, przeróbkę regału bibliotecznego z wypożyczalni dla dorosłych, montaż 
luster łazienkowych.

Na opłaty z tytułu zakupu usług dostępu do sieci Internet dla Biblioteki i Filii 
wydano kwotę 2.485,22 zł, natomiast na zakup usług telekomunikacyjnych telefonii 
stacjonarnej wydano kwotę 1.994,45 zł.

Koszty wynagrodzeń osobowych pracowników Biblioteki i Filii, w tym również składki 
poniesione na rzecz ZUS oraz Fundusz Pracy stanowiły 69,81 % kosztów bieżących 
poniesionych na finansowanie Biblioteki.

Koszty wynagrodzeń bezosobowych to kwota 960,00 zł przeznaczona na 
honorarium za administrację techniczną oprogramowania i sprzętu komputerowego,



ł

sprzątanie pomieszczeń Biblioteki podczas urlopu pracownika gospodarczego oraz
*

poprowadzenie warsztatów literackich dla dzieci.

Koszty nagród i wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń to 
kwota 279,92 zł, czyli wypłata ekwiwalentu za używanie i pranie własnej odzieży 
roboczej dla pracownika gospodarczego (sprzątaczka).

Dokonano również obowiązkowego odpisu na Zakładowy Fundusz świadczeń 
socjalnych w wysokości 3.828,76 zł.

Na szkolenia pracowników rozdysponowano kwotę 300,00 zł.

Na podróże służbowe krajowe rozdysponowano kwotę 426,45 zł.

Koszty różnych opłat i składek to kwota 1.320,00 za ubezpieczenie 
księgozbioru i wyposażenia Biblioteki oraz filii bibliotecznej w Józefowie.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły należności i zobowiązania 
wymagalne.
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W ramach uczestnictwa w Programie Rozwoju Bibliotek Filia w Józefowie również 
posiada jeden zestaw komputerowy (komputer + urządzenie wielofunkcyjne).

Do 31.12.2014 r. liczba odwiedzin czytelni internetowej w Filii wyniosła 528 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 (10) organizowane były raz w miesiącu 
(styczeń -  czerwiec, wrzesień-grudzień). Wzięli w nich udział uczniowie Gimnazjum 
w Dąbrówce i Józefowie oraz uczniowie Szkoły Podstawowej w Dąbrówce, 
Guzowatce i Wszeborach. Średnia liczba uczestników podczas jednego koncertu to 
160 osób.

2. Ferie zimowe.

Ferie zimowe zostały zorganizowane wspólnie z Gminnym Centrum Kultury 

w Dąbrówce.

Biblioteka zorganizowała następujące spotkania:

- „O chłopcu z drewna” -  teatrzyk i warsztaty kukiełkowe.
Artyści z grupy teatralnej przedstawili historię drewnianego bohatera, za 

pomocą widowiskowych kukiełek. Później odbyły się warsztaty kukiełkowe, podczas 
których każdy uczestnik mógł własnoręcznie stworzyć własną bajkową postać z filcu.

W spotkaniu wzięło udział 36 dzieci.

- „Wielka zagadka gdzie jest przyjaciel Puchatka?” Bajkowy quiz

Ten dzień zajęć był podsumowaniem wiedzy na temat bajek i ich bohaterów. 
Scenariusz spotkania, jego organizację i przebieg przygotowali i poprowadzili 
pracownicy GCK i GBP. Cztery drużyny przyjaciół Kubusia Puchatka zmagały się
0 tytuł najlepszej.

W zajęciach uczestniczyło 20 osób.

- Rodzinne zapusty z Jasiem i Małgosią.
Na zakończenie karnawału dzieci wraz z rodzicami piekły i dekorowały 

pierniki, a także (z materiałów dostarczonych przez organizatorów) wykonały
1 ozdobiły chatkę Baby Jagi. Nie obyło się bez jedzenia pączków oraz faworków, 
przygotowanych przez członkinie KGW.

W zajęciach uczestniczyło 25 osób



SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY 

GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W DĄBRÓWCE 

ZA 2014 ROK.

I. Działalność biblioteczna.

1. Zbiory biblioteczne

Do 31.12.2014 r. księgozbiór Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrówce 
wzbogacono o 661 woluminów. Zakupiono również 52 dokumenty audiowizualne.

W celu uzupełnienia księgozbioru Filii w Józefowie zakupiono 391 książki, oraz 
27 dokumentów audiowizualnych.

Na dzień 31.12.2014 r. księgozbiór Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrówce 
liczył 14.077 woluminów, natomiast zbiory Filii w Józefowie to 5.840 książek.

2. Czytelnicy

Do dnia 31 grudnia 2014 roku, w obydwu placówkach zarejestrowano 693 
czytelników, w tym 540 osób to czytelnicy Biblioteki Publicznej w Dąbrówce, 
natomiast 152 czytelników korzystało ze zbiorów Filii w Józefowie.

3. Udostępnianie zbiorów.
W Bibliotece Publicznej w Dąbrówce wypożyczono 8.209 książek, 34 czasopisma 

oraz 648 dokumentów audiowizualnych.
Na miejscu udostępniono 706 pozycji książkowych i 20 czasopism.

W sumie Bibliotekę odwiedziło 5.159 osób (odwiedziny z wypożyczeniem na 
miejscu i na zewnątrz).

Wypożyczenia w Filii w Józefowie przedstawiały się następująco: 3.664 książek 
wypożyczonych na zewnątrz, 555 czasopism oraz 173 materiały audiowizualne. Na 
miejscu udostępniono 355 woluminów, 542 czasopisma oraz 164 dokumenty 
audiowizualne.

Liczba odwiedzin czytelników Filii to 1.667 osoby, (odwiedziny z wypożyczeniem 
na miejscu i na zewnątrz).

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

skatalogowany, czyli wprowadzony do programu bibliotecznego MAK, co daje 
możliwość wyszukania danej książki ( wg autora i tytułu) w komputerowej bazie 
danych.

5. Działalność czytelni internetowej
W czytelni internetowej Biblioteki w Dąbrówce znajduje się 1 stanowisko 

komputerowe. Korzystanie z komputera i zasobów sieci Internet jest bezpłatne.
Do 31.12.2014 roku czytelnię odwiedziło 523 osoby, głównie uczniowie szkół 

podstawowych.



3. Spotkanie z Ciekawskim Georgiem

Podczas spotkania przedszkolaki z Przedszkola „Pod Wesołym Ekoludkiem” 
w Dręszewie wraz ze swoimi opiekunkami zwiedziły Bibliotekę. Dla większości była 
to pierwsza wizyta w tego typu instytucji. Dzieci, z zaciekawieniem wędrowały 
pomiędzy regałami, oglądając księgozbiór. Dowiedziały się również, jakie zasady 
panują w bibliotece, jak zostać czytelnikiem, jak wypożyczać książki.

Przedszkolaki zwiedziły również pomieszczenia Gminnego Centrum Kultury, 
zapoznając się z atrakcjami oraz ofertą zajęć organizowanych przez GCK.

W drugiej części wizyty odbyło się spotkanie z Anną Uszyńską, 
przedstawicielką Wydawnictwa Modo, która przybyła razem z maskotką 
Ciekawskiego Georga. Popularna wśród dzieci postać ciekawskiej, brązowej małpki 
o imieniu George, stworzona przez małżeństwo autorów Margret i Hansa Rey, już od 
ponad 70 lat uczy i bawi najmłodszych na całym świecie. Małpka jest bohaterem 
książek oraz serii filmów animowanych. Najmłodsi poznali historię łubianej małpki 
oraz liczne ciekawostki na jej temat.

W spotkaniu uczestniczyło 82 osoby

4. Akcja letnia -  „Ruszasz z nami?”
Akcja letnia została zorganizowane wspólnie z Gminnym Centrum Kultury 

w Dąbrówce.

Biblioteka zorganizowała następujące spotkania:

- 2 projekcje filmowe, znanych adaptacji filmowych dla dzieci i młodzieży

- Piesza wyprawa do Leśniczówki w Kowalisze

Uczestnicy, podzieleni na 3 grupy, pod opieką pracowników Biblioteki i GCK 
wybrali się na pieszą wędrówkę z Dąbrówki do leśniczówki w Kowalisze. Drogę 
urozmaicało zbieranie słów potrzebnych do napisania własnych książek. Grupy 
musiały stworzyć wylosowane rodzaje opowieści: horror, baśń i science-fiction.

W wyprawie wzięło udział 15 osób

5. Światowy Dzień Pluszowego Misia

Spotkanie odbyło się w wypożyczalni dla dzieci oraz sali artystycznej GCK. 
Pierwszym etapem była charakteryzacja. Każdy uczestnik malował na buzi kolegi, 
bądź koleżanki postać misia. Następnie dzieci, w towarzystwie przyniesionych przez 
siebie ukochanych „przytulanek” wysłuchały legendy nt. powstania misia. W pracowni 
artystycznej uczestnicy spotkania mogli przy pomocy rodziców bądź pracowników 
GBP i GCK uszyć własnego misia. Materiały do wykonania maskotek zapewniła 
Biblioteka.

W spotkaniu uczestniczyło 12 osób




