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ZARZĄDZENIE NR 151/2016 
WÓJTA GMINY DĄBRÓWKA 

z dnia 25 marca 2016 roku

w sprawie: przekazania sprawozdania z wykonania planów finansowych Gminnych 
Instytucji Kultury za 2015 rok.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach 
publicznych ( Dz. U. 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 2015, 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 151/2016 

Wójta Gminy Dąbrówka 
z dnia 25 marca 2016 r.

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

GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY GMINY DĄBRÓWKA

ZA 2015 ROK

OGminne Centrum hulturg Gminno Biblioteko Publiczno

DĄBBÓWIiA

Dąbrówka, 29.02.2016 r.



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

GMINNEGO CENTRUM KULTURY W DĄBRÓWCE

ZA 2015 ROK

Gminne Centrum Kultury
D Ą B h Ó Y fiA

Dąbrówka, 29.02.2016 r.



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

z wykonania planu finansowego 
Gminnego Centrum Kultury w Dąbrówce za 2015 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 2015 rok.

Plan finansowy Gminnego Centrum Kultury w Dąbrówce na 2015 rok został opracowany 
i zatwierdzony Zarządzeniem Dyrektora Centrum. Na dzień 31.12.2015 r. przedstawiał się 
następująco:

NAZWA PLAN WYKONANIE %
WYKONANIA

I. Przychody 630.205,84 630.121.57 99,99

II. Koszty 615.205,84 593.287,87 96,44

III. Wydzielona rezerwa na 
pierwszy miesiąc 

działalności w 2017 r.

15. 000,00 - -

RAZEM II + III 630.205,84 593.287,87 94,14
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Po stronie przychodów zaplanowano kwotę 630.205,84 zł. Składają się na nie następujące 
pozycje:

I. PRZYCHODY

Klasyfikacja Nazwa Plan
Wykonanie % wykonania

Stan środków na rachunku 
bankowym na dzień 01.01.2015 r. 16.104,34 16.104,34

2480 Dotacja podmiotowa 
z budżetu Organizatora na 
finansowanie działalności 
podstawowej

499.000,00 499.000,00 100,0

0830
Wpływy z prowadzonej 
działalności kulturalnej

114.901,50 114.849,50 99,95

0960 Środki od osób fizycznych

0970 Środki z innych 
źródeł

Prowizja od
Urzędu
Skarbowego

200,00 167,73 83,87

Odsetki na
rachunku
bankowym

Razem 630.205,84 630.121,57 99,9

W roku 2015 plan przychodów zrealizowano w wysokości 630.121,57 tj. 99,9 % 
zaplanowanych wpływów.

Stan środków na rachunku bankowym jednostki na dzień 01.01.2015 r. to kwota 16.104,34 zł.

Dotacja podmiotowa od Organizatora na finansowanie działalności podstawowej zrealizowana 
została w wysokości 499.000,00 zł tj. 100,0 %.

Wpływy z prowadzonej działalności kulturalnej oraz środki od osób fizycznych to kwota 
114.849,50 zł, na którą składają się wpłaty uczestników zajęć: języka angielskiego, sekcji karate, zajęć 
ruchowych dla seniorów, zajęć fitnessu i zumby dla pań, tańca sportowego hip hopu dla dzieci 
i młodzieży, baletu, warsztatów wokalnych, warsztatów teatralnych, zajęć szachowych, kursu nauki gry 
na gitarze oraz nauki gry na instrumentach, jak również wpłaty uczestników ferii zimowych oraz akcji 
letniej; członków Klubu kulturalnego oraz osób biorących udział w warsztatach i spotkaniach 
organizowanych przez Centrum.
Na kwotę tą składają się również środki finansowe przekazane od sponsorów na organizację festynu 
z okazji 15 lecia GCK, wpłaty od osób fizycznych na cele statutowe oraz refundacja kosztów związanych 
z organizacją grupy rekonstrukcyjnej w związku z zawartym Porozumieniem z Powiatem Wołomińskim 
w sprawie współorganizacji imprezy pn.: „Ułani nad Bugiem”.

Środki z innych źródeł, czyli prowizja od Urzędu Skarbowego oraz kapitalizacja odsetek na 
rachunku bankowym to kwota 167,73 zł.
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Plan kosztów zatwierdzony został do wysokości 630.205,84 zł w tym:
-  na bieżącą działalność określoną w statucie GCK -  615.205,84 zł
-  wydzielona rezerwa na pierwszy miesiąc działalności Centrum w 2016 roku (do czasu

uchwalenia budżetu i przekazania nowej dotacji) - 15.000,00 zł.
Realizacja kosztów w 2015 roku ukształtowała się na poziomie 94,1 % założonego planu, tj.

w wysokości 593.287,87 zł.
Poniższa tabela wraz z częścią opisową prezentuje ich podział i przeznaczenie:

II. KOSZTY BIEŻĄ CE
Klasyfikacja Nazwa Plan Wykonanie % wykonania
401-1-1 Zakup materiałów i wyposażenia 71 693,00 69 639,39 97,14
401-1-2 Zakup energii 20 251,64 20 251,64 100,00
402-1-1 Zakup usług remontowych 0,00 0,00 0,00
402-1-2 Zakup usług zdrowotnych 710,00 710,00 100,00
402-1-3 Zakup pozostałych usług 133 003,69 117 387,20 88,26

402-1-4
Opłaty z tytułu zakupu usług 
telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 650,00 650,00 100,00

402-1-5
Opłaty z tytułu zakupu usług 
telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1 508,00 1 507,51 99,97

404-1-1 Wynagrodzenia osobowe pracowników 245 371,62 245 371,62 100,00
404-1-2 Wynagrodzenia bezosobowe 76 500,55 73 554,68 96,15

405-1
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do 
wynagrodzeń 480,00 361,42 75,30

405-2 Składki na ubezpieczenie społeczne 45 188,46 45 188,46 100,00
405-3 Składki na Fundusz Pracy 4 960,57 4 960,57 100,00

405-4
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń 
Socjalnych 6 432,31 6 432,31 100,00

405-5
Szkolenia pracowników niebędących 
członkami korpusu służby cywilnej 2 430,00 1 850,30 76,14

409-1-1 Podróże służbowe krajowe 846,00 742,80 87,80
409-1-2 Różne opłaty i składki 5 180,00 4 679,97 90,35

Razem koszty bieżące 615 205,84 593 287,87 96,44
III. Wydzielona rezerwa na pierwsze miesiące 
działalności w 2016 r. 15 000,00 0,00 0,00

OGOŁEM II+III 630 205,84 593 287,87 94,14

Koszty zakupu materiałów i wyposażenia to 69.639,39 zł, czyli 97,4 % 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, organizacji balu karnawałowego, spotkania z okazji
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Dnia Kobiet, warsztatów wielkanocnych i przedświątecznych, festynu „15 LAT GCK” , Akcji letniej, 
konkursu muzycznego „Skąd znam ta twarz2” i in.
- 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 nagród książkowych, nagród rzeczowych i statuetek dla laureatów konkursów 
gminnych: „Kołaków 1944. Pamiętamy”, XV Konkursu Poetyckiego „Cyprian Norwid Poeta naszej 
Ziemi”, Skąd znam tą twarz 2” oraz konkursów powiatowych: ”XXXVIII Konkursu Recytatorskiego 
„Warszawska Syrenka”, XX Powiatowego Konkursu Sprawności Ortograficznej „Dyktando ‘2015”, 
Konkursu Literackiego „Liryki o Niepodległej”,
- 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 części i akcesoriów komputerowych, 2 dysków do tworzenia kopi zapasowych, 
oprogramowania Microsoft Office 2013 (3 szt.), oprogramowania do tworzenia kopi zapasowych, 
programów antywirusowych, tuszy do drukarek atramentowych, tonerów do drukarek laserowych,
- koszty zakupu żakietów i bluzek dla członkiń TG W „Nadbużanki”, bluzek dla członkiń KG W 
„Chajęczanki”, akcesoriów gastronomicznych dla TGW „Nadbużanki” i KGW „Chruścielanki” 
wykorzystywanych podczas działań społeczno -  kulturalnych organizowanych przez członkinie,
- koszty zakupu biletów wstępu do teatru, muzeów, parku linowego, Oceanarium, Centrum Nauki 
Kopernik, na stadion Narodowy i itp. instytucji dla członków Klubu kulturalnego działającego przy 
GCK, uczestników ferii zimowych i akcji letniej

W ramach wyposażenia zakupiono: niszczarkę, drukarkę atramentową, kasę fiskalną, warnik 
do wody, rolety do sali widowiskowej, oraz 200 szt. Krzeseł metalowych do Sali widowiskowej, 15 
platform do przewożenia krzeseł oraz 1 wózek do przewożenia stołów.

Koszty zakupu energii tj. zużycia energii, wody oraz gazu do ogrzania pomieszczeń 
zajmowanych przez Centrum to kwota 20.251,64 zł, czyli 100,0 % założonego planu.

Koszty zakupu usług zdrowotnych -  badania lekarskie wstępne i okresowe pracowników to 
kwota 710,00 zł.

Na zakup usług pozostałych rozdysponowano kwotę 117.387,20 zł co stanowi 88,26 % 
założonego planu. Są to koszty usług wykonanych na rzecz GCK:
- prowadzenia zajęć karate, tańca nowoczesnego, hip hopu, baletu, zajęć ruchowych dla seniorów, 
fitnessu i zumby dla pań, zajęć języka angielskiego, kursu nauki gry na gitarze oraz nauki gry na 
instrumentach w miesiącach styczeń -  czerwiec i wrzesień -  grudzień
- koszty organizacji i prowadzenia Balu Karnawałowego, organizacji 8 warsztatów i wycieczek 

podczas Ferii zimowych i akcji letniej, realizacji 2 programów kabaretowych, spektaklu teatralnego, 
koncertu pieśni patriotycznych, 4 warsztatów tematycznych zgodnie z realizowanym planem pracy, 
6 warsztatów dla członków Klubu kulturalnego;
- koszty usługi cateringowej dla dzieci biorących udział w feriach zimowych i akcji letniej, członków 
chóru polonijnego, oraz usługi cateringowej podczas imprezy „Ułani nad Bugiem”; - koszty wynajmu 
sceny z zadaszeniem, wynajmu urządzeń rekreacyjnych i rozrywkowych dla dzieci, organizacji 
3 programów artystycznych i stanowisk animacyjnych, zabezpieczenie medyczne, zabezpieczenie 
porządku i ochrona uczestników imprezy plenerowej podczas Festynu „15 lat GCK”, koszty 
wykonania fotoreportażu 2 imprezy, koszty zapewnienia obsługi medycznej, ochrony oraz 
udostępnienia terenu w związku z organizacją imprezy plenerowej „Ułani nad Bugiem”
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- koszty przewozu członków KGW na 2 imprezy o zasięgu powiatowym, przewozu dzieci i młodzieży 
biorącej udział w konkursach powiatowych, w akcji letniej oraz członków Klubu kulturalnego (12 
wyjazdów);
- koszty wykonania odbitek zdjęć do kroniki, materiałów promocyjnych (plakatów, ulotek, folderów 
reklamowych, banerów, wydruków piankowych) oraz statuetki na konkurs poezji norwidowskiej
- koszty świadczenia usług serwisowych oprogramowania pakietu dla administracji, odnowienia 
podpisu elektronicznego, utrzymanie serwera, przedłużenie domeny oraz administrowanie strony 
internetowej GCK, pełnienie funkcji ASI, koszty szkoleń okresowych z zakresu Bhp dla pracowników, 
opracowania ryzyka zawodowego, dopłata do czesnego na edukację pracownika GCK,

Na w/w kwotę składają się również: koszty całodobowego monitorowania sygnału alarmowego 
budynku świetlicy w Trojanach oraz budynku będącego siedzibą GCK, koszty przeglądów: gaśnic, 
usług kominiarskich tj. sprawdzenie przewodów spalinowych, przeglądów instalacji gazowych, 
przeglądów elektrycznych i instalacji odgromowych w budynku świetlicy w Trojanach oraz budynku 
gminnym -  siedzibie GCK, przeglądu hydrantu, oświetlenia awaryjnego oraz systemu oddymiania 
budynku -  siedziby GCK, opracowania Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynku świetlicy 
wiejskiej w Trojanach, założenie książek obiektu budowlanego dla budynków świetlicy wiejskiej oraz 
budynku będącego siedzibą GCK, wykonanie 5 letniego przeglądu budowlanego i elektrycznego 
świetlicy w Trojanach oraz przeglądu rocznego budynku będącego siedzibą GCK.
Wydatki ponoszone w ramach usług pozostałych to także wydatki stałe tzn.: odprowadzanie, 
oczyszczanie i likwidacja ścieków, uiszczanie tantiem autorskich w ZAIKSIE i STOARTcie, koszty 
przesyłek i opłat pocztowych, koszty prowizji bankowych, opłaty za prowadzenie rachunku 
bankowego oraz usługę bankowości elektronicznej (Ecorponet).

Koszty opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej to kwota 650,00 
zł, czyli 100,0 % założonego planu.

Koszty opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej to kwota
1.507,51 zł.

Koszty wynagrodzeń osobowych pracowników Centrum to kwota 245.371,62 zł, koszty 
składek poniesionych na rzecz ZUS wynosiły 45.18,46 zł, a koszty składek poniesionych na Fundusz 
Pracy to kwota 4.960,57 zł.

Koszty wynagrodzeń bezosobowych to kwota 73.554,68 zł, w ramach której finansowane były:
- wynagrodzenie dla instruktorów za prowadzenie zajęć fitnessu, warsztatów wokalnych, warsztatów 
teatralnych, zajęć szachowych i języka angielskiego w miesiącach styczeń -  czerwiec, wrzesień 
grudzień;
- wynagrodzenie za przeprowadzenie 3 warsztatów tematycznych dla kobiet podczas imprezy „Babski 
wieczór”
- wynagrodzenie za przeprowadzenie spotkania tematycznego dla członków Klubu Kulturalnego
- wynagrodzenie za obsługę cateringową oraz udostępnienie pomieszczeń noclegowych członkom 
Polonijnego Chóru „Cantus Cordis” występującego podczas obchodów 71 rocznicy zrzutu Żołnierzy 
Cichociemnych pod Kołakowem,
- wynagrodzenie za organizację jubileuszy 5 lecia działalności TGW „Nadbużanki” oraz 40 lecia 
działalności KGW „ Chruścielanki”
- honoraria dla 11 członków komisji konkursowych za ocenę uczestników oraz poprowadzenie 
warsztatów aktorskich, interpretacyjnych i artystycznych (eliminacje gminne XV Konkursu 
Poetyckiego „Cyprian Norwid -  Poeta Naszej Ziemi”, Konkursu Recytatorskiego Warszawska 
Syrenka, przesłuchania uczestników etapu drugiego w/w Konkursu;
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- wynagrodzenie za przeprowadzenie warsztatów kalkomanii, „malowania buzi” podczas festynu 15 
lat GCK, warsztatów decoupage podczas akcji letniej oraz warsztatów zdobienia bombek, 
wykonywania stroików, świeczników podczas rodzinnych warsztatów przedświątecznych
- wynagrodzenie za opracowanie i poprowadzenie narracji, stworzenie scenografii przedstawiającej 
życie codzienne ludności wiejskiej, stworzenie oddziałów polskich i bolszewickich (wraz z udziałem 
koni) na czas rekonstrukcji potyczki Polaków z bolszewikami w 17 sierpniu 1920 r podczas imprezy 
plenerowej „Ułani nad Bugiem”
- wynagrodzenie za przygotowanie i wykonanie koncertu pieśni patriotycznych podczas obchodów 
z okazji Odzyskania Niepodległości
- wynagrodzenie za przeprowadzenie warsztatów wokalnych i teatralnych z uczestnikami konkursu 
muzycznego „Skąd znam tą twarz 2”
Na w/w kwotę składają się również wynagrodzenia:
- za obsługę nagłośnienia i oświetlenia podczas imprez organizowanych przez GCK;

- za administrowanie strony internetowej GCK, administrację techniczną oprogramowania i sprzętu 
komputerowego, pełnienie funkcji Administratora Systemu Informatycznego.

Koszty nagród i wydatków osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń to kwota 361,42 zł 
z tytułu zwrotu kosztów zakupu okularów korekcyjnych dla pracownika zatrudnionego na stanowisku z 
monitorem ekranowym (zalecenie lekarza medycyny pracy) oraz wypłata ekwiwalentu za używanie 
własnej odzieży i obuwia roboczego pracownika zatrudnionego na stanowisku pracownik gopspodarczy.

Koszty poniesione z tytułu odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych to kwota

Na szkolenia pracowników wydano kwotę 1.850,30 zł

Na krajowe podróże służbowe pracowników wydano kwotę 742,80 zł.

Środki wydatkowane w ramach różnych opłat i składek to kwota 4.679,97 zł poniesiona na 
roczną składkę członkowską na rzecz Związku Stowarzyszeń „Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego”, 
koszty ubezpieczenie budynku -  siedziby GCK, ubezpieczenie budynku świetlicy wiejskiej 
w Trojanach, koszty ubezpieczenia wyposażenia i sprzętu komputerowego Gminnego Centrum Kultury, 
OC Organizatora imprezy plenerowej (15 lat GCK oraz Ułani nad Bugiem) oraz koszty ubezpieczenia 
uczestników wycieczek organizowanych podczas akcji zimowej i letniej.

Całkowite wydatki poniesione w 2015 roku, związane z zarządzaniem budynku świetlicy wiejskiej 
w Trojanach to kwota 5.390,00 zł. Składają się na nią koszty całodobowego monitorowania sygnału 
alarmowego budynku świetlicy oraz interwencji patroli ochronnych w przypadku sygnału naruszenia 
bezpieczeństwa obiektu, koszty opracowania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, koszty przeglądów 
przewodów spalinowych, instalacji i urządzeń gazowych, 5 letniego przeglądu instalacji elektrycznej 
i odgromowej oraz koszty ubezpieczenia budynku.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły należności i zobowiązania wymagalne.

6.432,31 zł.
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SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY 
GMINNEGO CENTRUM KULTURY W DĄBRÓWCE 

ZA 2015 r.

L ZAJĘCIA STAŁE

- zajęcia języka angielskiego, uczestniczyły w nich dzieci i młodzież w wieku od 6 do 13 lat; 
uczestnicy podzieleni byli na grupy wiekowe z uwzględnieniem stopnia znajomości języka;

- szachy -  zajęcia odbywały się 1 raz w tygodniu. 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.

- zajęcia taneczne, odbywały się dwa razy w tygodniu. Uczestnicy zajęć mieli możliwość 
poznania różnych form tańca nowoczesnego m.in. disco dance, hip - hop, jazz, dance show 
i dodatkowo elementów akrobatyki. Od września zajęcia taneczne dotyczyły wyłącznie stylu 
hip hop. Uczestniczyły w nich dzieci w wieku od 4 do 13 lat;

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

- fitness, zajęcia dla dorosłych prowadzone przez instruktorkę fitness do czerwca 2015 r 
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.

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

-zajęcia indywidualne nauki gry na instrumentach muzycznych odbywały się raz w 
tygodniu. Uczestniczyły w nich dzieci i młodzież w wieku od 7 do 17 lat. Program zajęć 
obejmował naukę gry na gitarze klasycznej, akordeonie, keyboardzie, kształcenie słuchu 
muzycznego oraz rozwój umiejętności muzycznych.

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

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

- zajęcia karate, prowadzone przez instruktora Międzyszkolnego Klubu Karate Kyokushin 
z Radzymina obejmowały ćwiczenia ogólnorozwojowe z elementami karate. Spotkania 
odbywały się dwa razy w tygodniu, brały w nich udział dzieci w wieku od 5 do 16 lat;
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- zajęcia zumby to ogólnorozwojowy trening łączący ze sobą elementy tańca 
latynoamerykańskiego i aerobiku, zajęcia prowadzone były od września, dwa razy w tygodniu, 
przez wykwalifikowaną instruktorkę

- zajęcia plastyczne dla dzieci rozpoczęły się we wrześniu 2015 r ; uczestnicy zajęć poznawali 
różne techniki malarskie, rysunkowe oraz formy przestrzenne.

II. Klub kulturalny

Klub Kulturalny powstał we wrześniu 2014 roku. Oferta skierowana została do uczniów 
gimnazjów oraz absolwentów. 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 odbywały się raz w m-cu. Koszty 
spotkań i warsztatów organizowanych w siedzibie GCK oraz koszty przewozów uczestników 
podczas wyjazdów ponosiło GCK oraz PG im. T. Kościuszki w Dąbrówce. Koszty biletów 
wstępu ponosili uczestnicy klubu.

Happening i performance w Zamku Ujazdowskim ( 16.01.2015)
Klub Kulturalny wybrał się do Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski 
w Warszawie. Tematem był „happening i performance”. Happeningi, performance czy action 
art, czyli sztuka akcji wyrażają wiele emocji twórcy i przekazują ogrom treści. Na spotkaniu 
wyświetlane były m.in. krótkometrażowe filmy o współczesnej sztuce. Spotkanie miało na celu 
uświadomienie uczestnikom jak niezwykła jest sztuka powstająca w dzisiejszych czasach.

Spektakl „ Romeo i Julia” w Teatrze Buffo (26.02.2015)
Członkowie KK wybrali się na wieczorny spektakl „Romeo i Julia” do warszawskiego Teatru 
Buffo. Musical - zainspirowany szekspirowskim dramatem zrealizowany był w bardzo 
nowoczesnym wydaniu -  nie zabrakło w nim układów tanecznych i akrobacji na linach, a także 
walk kendo. Poruszał bardzo powszechny problem życia w świecie, w którym pochłonięci 
swoimi sprawami rodzice i dzieci nie umieją ze sobą rozmawiać, słuchać się i szanować swoich 
potrzeb.

Spotkanie z reżyserem filmu „ Czarna córka” ( 31.03.2015)
Spotkanie z Anna Skorupą -  reżyserką filmu „ Czarna córka”, realizowanego w ramach 
Programu Dokumentalnego DOK PRO w Szkole Andrzeja Wajdy. Uczestnicy po obejrzeniu 
filmu brali udział w dyskusji na temat języka filmu dokumentalnego, o świecie romskim; o 
romskich tradycjach i współczesności. Podczas spotkania odbył się również „ mini warsztat 
dokumentalny”.

Laboratorium Ciemności (27.04.2015)
Grupa wyjechała do Tyflogalerii Polskiego Związku Niewidomych w Warszawie. Na miejscu 
odbyły się warsztaty edukacyjne, które prowadziły osoby niewidome. Celem spotkania było 
zapoznanie młodzieży z problemami osób niewidomych i słabowidzących, zrozumienie 
i zauważenie potrzeb innych. Uczestnicy m.in. poznali świat dźwięków, dotyku, zapachu, 
dowiedzieli się jak pomóc osobom niewidomym, zapoznali się z pismem Braille’a 
i specjalnymi technikami komputerowymi.
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Uczestnicy Klubu Kulturalnego odwiedzili nowo otwarte Muzeum Warszawskiej Pragi przy 
ulicy Targowej, które mieści się w trzech zabytkowych kamienicach -  najstarszych 
zachowanych budynkach w tej dzielnicy Warszawy. Uczniowie mieli okazję poznać historię 
Pragi przedstawioną za pomocą różnych form w specjalnie zaaranżowanych salach.

Escape Room (26.11.2015)
Członkowie Klubu Kulturalnego odwiedzili Escape Room w Warszawie. Podzieleni na sześć 
pięcioosobowych zespołów wzięli udział w grze, która polegała na wydostaniu się 
z zamkniętego pokoju za pomocą wskazówek. Gra rozwija wyobraźnię i zdolność szybkiej 
analizy.

Musical „FAME” w Teatrze Palladium (16.12.2015)

Grupa miała okazję obejrzeć musical pt. „FAME”, przygotowany przez Mazowiecki Teatr 
Muzyczny w Teatrze Palladium w Warszawie.

III. KONKURSY. IMPREZY. UROCZYSTOŚCI

1. Ferie z GCK

Akcja zimowa przeprowadzona została wspólnie z Gminną Biblioteką Publiczną 
w Dąbrówce i obejmowała łącznie cykl 9 spotkań, odbywających się w Gminnym Centrum 
Kultury w Dąbrówce. Odbyła się również jedna wycieczka do Warszawy. Zajęcia były 
organizowane od 20.01.2015 do 30.01.2015 r.

Spotkania zorganizowane przez Centrum to:

1. ..Zrób to sam” (21.01.2015)
Tego dnia odbyły się zajęcia plastyczne, podczas których dzieci tworzyły „butelkowe 
pingwiny. Miały okazję zobaczyć, jak w prosty sposób można zrobić cos kreatywnego.
2. Zajęcia robotyki oraz pieczenie pizzerinek w świetlicy wiejskiej w Trojanach (22.01.2015) 
Zajęcia miały miejsce w świetlicy wiejskiej w Trojanach. Oferta przedstawiała dwa rodzaje 
zajęć: robotykę i pieczenie pizzerinek. Dzieci chętnie tworzyły własne wzory i komponowały 
smak pizzy. Druga grupa w tym samym czasie konstruowała formy z klocków lego, które 
później wprowadzała w ruch.
3. Wesołe świetliki w G C K f  23.01.2015)
W sali widowiskowej GCK dzieci samodzielnie projektowały i szyły stroje, tworzyły dodatki, 
malowały buzie i elementy odzieży. Do dyspozycji uczestników były przygotowane przez GCK 
materiały plastyczne i dekoracyjne, głównie w kolorze białym, po to aby w dalszej części 
spotkania oryginalnie prezentowały się w świetle ultrafioletowym. Dzieci bawiły się w świetle 
UV oraz zaprezentowały krótką inscenizację.

4. Wyjazd do Fabryki Lizaków „Cukrowa Sowa” w Warszawie (26.01)
Dzieci miały okazję przyjrzeć się pracy cukierników i ich słodkim wyrobom, a także same 
tworzyły własne lizaki. Po warsztatach uczestnicy wycieczki udali się na spacer uliczkami 
Starówki.

Muzeum Warszawskiej Pragi (30.10.2015)
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5. Robotyka z klockami Lego WEDO i zajęcia w pracowni artystycznej (27.01.2015)
Uczestnicy zajęć budowali własne konstrukcje z klocków Lego WEDO, pod kierunkiem 
instruktora uczyli się ich programowania.
Zajęcia w pracowni artystycznej obejmowały budowle z butelek, rolek i kartonów 
tzw. Kulodromy, które wykorzystane zostały jako tor przeszkód dla umieszczanych w nich 
piłeczek.
6. Pokaz iluzji i warsztaty chemiczne (28.01.2015)
Dzieci uczestniczyły w pokazie iluzjonistycznym, podczas którego próbowały odgadnąć 
tajemnicze triki artysty. Następnie podczas zajęć chemicznych mogły samodzielnie wykonać 
proste, bezpieczne, a zarazem widowiskowe eksperymenty.
7. IV edycja Olimpiady Zimowej w świetlicy wiejskiej w Trojanach (29.01.2015)
W świetlicy wiejskiej w Trojanach odbyła się IV edycja Olimpiady Zimowej. Dzieci brały 
udział w zmaganiach sportowych przygotowanych przez pracowników GCK.

W akcji zimowej udział wzięło łącznie ok 170 dzieci.

2. Bal Karnawałowy (1.02.2015)

Bal karnawałowy dla dzieci był zwieńczeniem ferii zimowych. Na sali widowiskowej 
Gminnego Centrum Kultury w Dąbrówce pojawiły się wraz z rodzicami. Najmłodsi byli 
przebrani za postacie z bajek lub bohaterów filmowych. Podczas balu nie zabrakło tańca, 
zabaw, konkursów, malowania buzi i skręcanych baloników. Przed sceną zaprezentowały się 
również dzieci uczęszczające na zajęcia baletu w GCK.

W balu uczestniczyło około 150 dzieci.

3. Śmiech to zdrowie! (15.02.2015)

Gminne Centrum Kultury gościło Kabaret Czwarta Fala, który przed publicznością prezentował 
skecze przeplatane zarówno informacjami z kraju jak i ze świata.

4. Przedwiośnie z piosenką (27.02.2015)

W sali widowiskowej GCK odbył się koncert „Przedwiośnie z piosenką”. Udział w nim wzięli 
uczestnicy warsztatów wokalnych organizowanych przez Gminne Centrum Kultury oraz 
zaproszeni goście. Młodzi wykonawcy zaśpiewali przeboje muzyki rozrywkowej polskiej i 
zagranicznej oraz piosenki filmowe. Uczestników przygotowała Izabela Lewandowska, 
nauczycielka śpiewu oraz założycielka Szkoły Artystycznej ‘Canto’.

5. Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych ( 1.03.2015)

W Kościele Miłosierdzia Bożego w Józefowie odbyła się Msza Święta w intencji Ojczyzny 
i poległych w Jej obronie. Uczestniczyli w niej przedstawiciele władz samorządu Gminy 
Dąbrówka, delegacje Ochotniczych Straży Pożarnych, uczniowie z pobliskich szkół oraz 
mieszkańcy. Po wspólnej modlitwie wszyscy udali się pod Pomnik Chwały Oręża Polskiego w 
Kołakowie. Na miejscu przedstawiciele władz samorządowych złożyli kwiaty.

6. Spektakl „ Skąpiec” (3.03.2015)
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3 marca na scenie Gminnego Centrum Kultury odbył się spektakl ”Skąpiec” na podstawie 
utworu Moliera. Przygotowany został przez aktorów Teatru Młodego Pokolenia 
z Białegostoku. Spektakl obejrzeli uczniowie gimnazjów z Dąbrówki oraz Józefowa.

7. Babski wieczór -  spotkanie w ramach Dnia Kobiet (7.03.2015)

Na przybyłe do Gminnego Centrum Kultury panie czekało 6 tematycznych stanowisk, 
na których mogły one zaczerpnąć bezpłatnych konsultacji w zakresie wizażu, kosmetologii, 
manicure i pedicure, ffyzjerstwa, stylizacji oraz zdrowego trybu życia, odżywiania 
i odchudzania. Tricki i wskazówki profesjonalnego makijażu, dobór fryzury, techniki 
pielęgnacji cery, porady dot. paznokci, rozpisanie osobistej karty wizerunku czy analiza składu 
ciała, to tylko kilka z omawianych zagadnień. Specjalistki odpowiadały na każde pytanie 
przybyłych gości. Niespodzianką była loteria.

8. 38. Konkurs Recytatorski „Warszawska Syrenka” (19.03.2015)

W Gminnym Centrum Kultury w Dąbrówce odbyły się gminne eliminacje 
do 38. Konkursu Recytatorskiego „Warszawska Syrenka”. Wzięło w nich udział 21 uczniów 
szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gminy Dąbrówka. Do etapu powiatowego Konkursu 
zakwalifikowali się uczniowie, którzy zajęli I i II miejsce w swojej kategorii. Laureaci konkursu 
(10) otrzymali nagrody książkowe, natomiast pozostali uczestnicy pamiątkowe dyplomy. Po 
przesłuchaniach uczestnicy eliminacji gminnych wzięli udział w warsztatach recytatorskich 
poprowadzonych przez reżysera teatralnego -  Jolantę Denejko. Eliminacje powiatowe 
konkursu odbyły się w Ośrodku Kultury w Zielonce. Jedna z uczestniczek konkursu -  
uczennica SP w Guzowatce otrzymała wyróżnienie na szczeblu powiatowym. Przewóz i opiekę 
nad uczestnikami II etapu zapewniało GCK.

9. Rodzinne warsztaty wielkanocne (22.03.2015)

Przybyli mieszkańcy mieli do dyspozycji kilka stanowisk rękodzielniczych, na których mogli 
własnoręcznie wykonać palmy wielkanocne, koszyki z papierowej wikliny oraz świąteczne 
ozdoby. Tego dnia można było również ozdobić pisanki z wykorzystaniem różnych technik - 
ąuillingu, decoupage’u, dottingu czy na „karczocha”, a oprócz tego pokolorować gipsowe 
figurki, udekorować ciastka oraz zrobić wielkanocne karty metodą scrapbookingu.

10. Gminne eliminacje do XV Konkursu Poetyckiego „Cyprian Norwid Poeta naszej 
Ziemi (17.04.2015)

W tegorocznej edycji konkursu udział wzięło 14 uczniów z pięciu placówek oświatowych: 
szkoły w Dąbrówce, Józefowie oraz szkoła we Wszeborach. Komisja w składzie: Joanna 
Trzcionka - pracownik naukowy Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
w Warszawie, Jolanta Denejko -  reżyser teatralny oraz Urszula Przetacka -  pracownik GCK w 
Dąbrówce zakwalifikowała do powiatowego etapu konkursu 10 uczestników. Zarówno laureaci 
jak i pozostali uczestnicy konkursu otrzymali nagrody książkowe, które wręczył Radosław 
Korzeniewski -  Wójt Gminy Dąbrówka. Laureaci eliminacji gminnych mieli możliwość 
skorzystania z cyklu warsztatów recytatorskich i teatralnych przygotowujących do ich etapu 
powiatowego.
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11. Konkurs plastyczny „Kołaków 1944. Pamiętamy”.

Gminne Centrum Kultury w Dąbrówce przeprowadziło konkurs plastyczny „Kołaków 1944. 
Pamiętamy” na plakat nawiązujący do wydarzeń z 10 na 11 kwietnia 1944 r - zrzut żołnierzy 
cichociemnych na placówkę odbiorczą „Imbryk” pod Kołakowem. Honorowy patronat nad 
konkursem pełnił Wójt Gminy Dąbrówka — Radosław Korzeniewski. Konkurs skierowany był 
do uczniów szkół podstawowych klasy IV — VI, uczniów gimnazjów oraz osób powyżej 16 
roku życia. Wpłynęło 36 prac, z których nagrodzono 8. Laureaci otrzymali nagrody (materiały 
plastyczne), pozostali uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy.

12. 71. rocznica zrzutu żołnierzy Cichociemnych na placówkę odbiorczą "Imbryk" pod 
Kołakowem (19.04.2015)

Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą, która odbyła się w Kościele p.w. Miłosierdzia Bożego 
w Józefowie. Odprawiona została w intencji walczących i poległych w obronie Ojczyzny, w 
szczególności Cichociemnych i żołnierzy Armii Krajowej. Mszę uświetnił występ Polonijnego 
Chóru „Cantus Cordis” z Białorusi. W skład grupy wchodzą osoby reprezentujące wiele 
narodowości i zawodów. Ich misją jest popularyzacja oraz zachowanie pieśni i tradycji 
Polaków na Białorusi. Po koncercie Wójt Gminy Dąbrówka -  Radosław Korzeniewski wręczył 
nagrody 8 laureatom konkursu plastycznego „Kołaków 1944.Pamiętamy”.
Ostatni punkt programu uroczystości miał miejsce przy Pomniku Chwały Oręża Polskiego, 
gdzie wspólnie odśpiewano hymn Polski oraz odmówiono modlitwę za poległych w obronie 
Ojczyzny. Poszczególne delegacje złożyły kwiaty.

13. Gminne eliminacje Powiatowego Konkursu Sprawności Ortograficznej „Dyktando 
2015” (24.04.2015)

W sali edukacyjnej GCK odbyły się gminne eliminacje XX Powiatowego Konkursu 
Sprawności Ortograficznej „Dyktando 2015”. Do dyktanda przystąpiło 8 uczniów 
z gimnazjów z terenu gminy - Publicznego Gimnazjum im. T. Kościuszki w Dąbrówce 
i Publicznego Gimnazjum im. Ks. I. Skorupki w Józefowie.

Pięciu z nich zakwalifikowało się do finału konkursu, który miał miejsce w Mareckim 
Ośrodku Kultury. Jedna z uczestniczek konkursu -  uczennica gimnazjum w Dąbrówce 
otrzymała wyróżnienie na szczeblu powiatowym. Przewóz uczestników na etap powiatowy 
(08.05.) oraz uroczysty finał konkursu (22.05.) zapewniło GCK.

14. Uroczystość upamiętniająca 224. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz 
obchody Święta Strażaków (3.05.2015)

W Dąbrówce odbyły się obchody 224. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Obchody 
tradycyjnie rozpoczęły się przemarszem jednostek OSP oraz szkolnych pocztów 
sztandarowych do Kościoła p.w. Krzyża Świętego w Dąbrówce. Obchody zakończono 
złożeniem kwiatów przez przedstawicieli władz samorządowych w miejscach pamięci: pod 
pomnikiem Tadeusza Kościuszki, na grobie żołnierzy z 1939 r. i pod Dębem Pamięci 
upamiętniającym postać porucznika Zygmunta Siennickiego, zamordowanego 
w Charkowie w 1940 r.
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15. XV Konkurs Poetycki „Cyprian Norwid - Poeta Naszej Ziemi” (15.05.2015)

15 maja odbyły się przesłuchania uczestników 15. Konkursu Poetyckiego „Cyprian Norwid 
Poeta Naszej Ziemi” organizowanego przez Gminne Centrum Kultury w Dąbrówce. Honorowy 
patronat nad konkursem objął Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, 
Starosta Wołomiński Kazimierz Rakowski oraz Wójt Dąbrówki Radosław Korzeniewski. 
Tegoroczna edycja konkursu była wzbogacona o wystawę będącą fotorelacją wszystkich 
działań związanych z Cyprianem Kamilem Norwidem na przestrzeni 15 lat. Do powstania 
wystawy przyczyniła się Fundacja Museion Norwid, która udzieliła na ten cel wsparcia 
finansowego.
W organizację konkursu włączyło się także Porozumienie Domów i Ośrodków Kultury Powiatu 
Wołomińskiego oraz biblioteki i szkoły, które poprzez przeprowadzone eliminacje wyłoniły 
swoich reprezentantów. W konkursie udział wzięło ponad 100 uczestników ze szkół 
podstawowych, gimnazjalnych i średnich przede wszystkim z terenu powiatu wołomińskiego, 
ale także węgrowskiego (gm. Łochów). Przesłuchania odbywały się w trzech kategoriach: 
recytacji, teatrze jednego aktora i poezji śpiewanej. Uczestnicy byli oceniani przez 
profesjonalistów z poszczególnych dziedzin: aktorów, norwidologów, muzyków oraz 
polonistów. Po przesłuchaniach, dla wszystkich uczestników odbyły się warsztaty aktorskie 
i interpretacyjne prowadzone przez członków komisji. Przesłuchania zakończyły się 
ogłoszeniem listy laureatów oraz wręczeniem nagród książkowych i dyplomów pozostałym 
uczestnikom konkursu. Nagrody za udział w konkursie ufundował Starosta Wołomiński, 
w ramach honorowego patronatu.

16. Finał Konkursu Poetyckiego „Cyprian Norwid Poeta Naszej Ziemi” (20.05.2015)

Uroczystość rozpoczęła się złożeniem kwiatów w Kościele Parafialnym w Dąbrówce, pod 
tablicą upamiętniającą chrzest Poety oraz na cmentarzu parafialnym, na symbolicznym grobie 
Matki Norwida. W ceremonii wzięli udział: Adam Łossan -  Wicestarosta Wołomiński, 
Radosław Korzeniewski - Wójt Gminy Dąbrówka, Agnieszka Gryglas -  Przewodnicząca 
Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy Dąbrówka, Stanisław Wójcik -  dyrektor 
Szkoły Podstawowej im. C. K. Norwida w Dąbrówce wraz z Pocztem Sztandarowym oraz 
delegacją uczniów, Ks Tomasz Borkowski -  wikariusz Parafii pw. Podwyższenia Krzyża Sw. 
w Dąbrówce oraz laureaci konkursu. W tym roku swoją obecnością zaszczycili nas również 
członkowie Fundacji Rodziny Waksmundzkich Projan z Warszawy. W dalszej części programu 
wszyscy zgromadzili się w sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury. Anna Maniecka — 
dyrektor GCK powitała przybyłych gości i nastąpiło uroczyste wręczenie nagród laureatom. 
Nagrody książkowe , ufundowane przez Starostę Wołomińskiego, wręczyli: Adam Łossan - 
Wicestarosta Wołomiński, Radosław Korzeniewski -  Wójt Gminy Dąbrówka, Rafał Mathiak - 
Wójt Gminy Klembów, Piotr Orzechowski -  Wójt Gminy Strachówka, Patrycja Żołnierzak -  
sekretarz Miasta Ząbki oraz Agnieszka Gryglas -  Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i 
Sportu Gminy Dąbrówka. Dodatkową niespodzianką były słodkie upominki dla laureatów 
ufundowane przez Fundację Waksundzkich Projan. Wręczono również nagrodę specjalną 
(statuetkę Cypriana Norwida) za wybitną interpretację utworu. Laureaci pierwszych miejsc 
poszczególnych kategorii mieli możliwość ponownego zaprezentowania utworów Norwida.
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17. XIV Turniej Wiedzy Turystyczno- Ekologicznej o Obszarze Związku Gmin Zalewu 
Zegrzyńskiego (26.05)

26 maja odbyła się wycieczka po regionie obejmującym tereny należące do ZGZZ 
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 
młodzieży do Legionowa, skąd wyruszała wycieczka.

18. Impreza plenerowa „ 15 lat GCK” (7.06.2015)

7 czerwca odbyła się impreza plenerowa pod szyldem 15 lat działalności GCK połączona 
z Dniem Dziecka. Tego dnia zaprezentowały się sekcje działające przy GCK: balet, sekcja 
wokalna, teatralna, taneczna, sekcja gitary, karate oraz sekcja szachowa; dzieci z Przedszkola 
Samorządowego „Pod Wesołym Ekoludkiem” w Dręszewie oraz uczniowie Szkoły 
Podstawowej im. C. K. Norwida w Dąbrówce. Imprezę prowadzili bohaterowie Epoki 
Lodowcowej które wspólnie z dziećmi bawiły się, prowadziły konkursy i zabawy, w zamian 
rozdając słodkie upominki. Oprócz nich, na scenie pojawili się również trenerzy i podopieczni 
Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego „MUKS Dąbrówka” oraz grupa 
poszukiwawczo - ratownicza z psami, która zaprezentowała umiejętności czworonogów. Temat 
ratownictwa został poruszony również przed budynkiem OSP, gdzie ratownicy pokazali arsenał 
medyczny, w który są zaopatrzeni, a także metody swojej pracy przewodników psów. Uwagę 
wszystkich przyciągnął także zespół Zahra - grupa tancerek i instruktorek tańca orientalnego, 
która nie tylko zjawiskowo zatańczyła, ale także poprowadziła warsztaty dla uczestników 
imprezy. Występy sceniczne zakończył Kabaret „Inaczej”.
Na terenie do dyspozycji mieszkańców były bezpłatne stanowiska animacyjne (kalkomania, 
rękodzieło, malowanie buzi, mini studio fotograficzne), na których dzieci mogły tworzyć, 
malować, kleić, szyć a nawet sfotografować się w dowolnej stylizacji. Osoby lubiące adrenalinę 
mogły wziąć udział w bubble fighters, czyli rozgrywce, podczas której uczestnicy „walczą” w 
dmuchanych kulach lub przejechać się piętrowym angielskim autobusem. Dzięki sponsorom z 
terenu gminy Dąbrówka, każde dziecko (także bez żadnych opłat) mogło skorzystać z 
dmuchanego placu zabaw.
Jednym z punktów scenariusza był tort z okazji 15-lecia ufundowany przez cukiernię 
„Marzenie” z Marianowa.

19. Spektakl sekcji teatralnej „Urodzinowe życzenia” ( 15.06.2015)

W sali widowiskowej GCK odbył się spektakl pt.: „Urodzinowe życzenia”, czyli jak zostać i 
przestać być gwiazdą” w wykonaniu sekcji teatralnej działającej przy Gminnym Centrum 
Kultury w Dąbrówce. Reżyserem była p. Jolanta Denejko. Spektakl był zwieńczeniem rocznej 
pracy jaką p. reżyser i debiutujące aktorki włożyły w jego przygotowanie

20. Finał XIV Turnieju Wiedzy Turystyczno -  Ekologicznej ( 16.06.2015)

W hali widowiskowo sportowej „Arena” w Legionowie odbył się Finał XIV Turnieju Wiedzy 
Turystyczno - Ekologicznej o obszarze Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego. Organizatorem 
imprezy jest Związek Gmin Zalewu Zegrzyńskiego. Gminę Dąbrówka reprezentowali 
uczniowie Publicznego Gimnazjum im. T. Kościuszki w Dąbrówce. Uczestnicy musieli 
wykazać się wiedzą ze znajomości regionu w zakresie: krajoznawstwa, historii poszczególnych 
gmin, wiedzy z zakresu udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej a także turystyki
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rowerowej. Solidne przygotowanie reprezentantów naszej gminy zaowocowało, młodzież 
zdobyła pierwsze miejsce.

21. Akcja letnia w GCK (6.07-17.07.2015)

Akcja letnia przeprowadzona została wspólnie z Gminną Biblioteką Publiczną 
w Dąbrówce i obejmowała łącznie cykl 10 spotkań, w tym zajęć organizowanych w GCK 
i wyjazdów poza teren gminy. Zajęcia były organizowane od 06.07.2015 do 17.07.2015 r.

Spotkania zorganizowane przez Centrum to:
1. Wyjazd na Stadion Narodowy i do Oceanarium 3D (7.07.2015)

Uczestnicy wycieczki mieli możliwość zwiedzić Stadion Narodowy. Drugim punktem 
programu było zwiedzanie Oceanarium prehistorycznego, mieszczącego się także na terenie 
Stadionu.

2. Wizyta w Skansenie w Kuligowie (8.07.2015)

Uczestnicy akcji letniej wyjechali do Skansenu w Kuligowie, by tam wziąć udział 
w warsztatach artystycznych. Zwiedzili również skansen oprowadzani przez przewodnika. 
Warsztaty decoupage’u czyli metody ozdabiania serwetką odbyły się pod dachem chaty 
rybackiej. Zajęcia prowadziła pani Barbara Skotnicka.

3. Wyjazd do „Miodzio Wioski) w Tłuszczu (9.07.2015)

Tego dnia dzieci odwiedziły Miodzio Wioskę w Tłuszczu. Wizytę rozpoczęły gry i zabawy 
integracyjne prowadzone przez animatora. Następnie dzieci wzięły udział w lekcji na temat 
pszczół i w zajęciach rękodzielniczych.

4. Dzień z OSP w Dąbrówce (13.07.2015)

Spotkanie poprowadził Piotr Bereda- Komendant Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrówce. 
Dzieci poznały wyposażenie i funkcje wozu strażackiego, przeszły kurs udzielania pierwszej 
pomocy oraz testy sprawnościowy i wzięły udział w akcji gaszenia „pożaru”. Zajęcia 
zakończyło pieczenie kiełbasek przy ognisku.

5. Wyjazd do parku linowego (14.07.2015)

Tym razem dzieci wybrały się do parku linowego mieszczącego się na terenie hotelu Windsor 
w Jachrance. Miały do dyspozycji dwa tory przeszkód umieszczone kilka metrów nad ziemią. 
Chętni dodatkowo mogli spędzić czas na plaży.

6. Wyjazd do Planetarium (16.07.2015)

Na kolejną wycieczkę dzieci wyjechały do Planetarium, mieszczącego się w Centrum Nauki 
Kopernik w Warszawie. Obejrzały tam film o kosmosie opatrzony interaktywnym 
komentarzem lektora. Po seansie dzieci wyruszyły w rejs tramwajem wodnym po Wiśle.
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6. Gra terenowa- dzień indiański 07.07.2015)

Grę terenową przeprowadzono na terenie Dąbrówki. Dzieci podzielono na trzy grupy, każda 
drużyna musiała wykonać kilka zadań i pokonać wyznaczoną trasę. Dzieci podczas zajęć 
musiały wykazać się nie tylko kondycją fizyczną ale także spostrzegawczością i kreatywnym 
myśleniem.

22. Spotkanie dotyczące C.K. Norwida dla dzieci z Tłuszcza (21.07.2015)

21 lipca gościliśmy uczestników półkolonii organizowanych przez Centrum Kultury, Sportu 
i Rekreacji w Tłuszczu. Czterdzieścioro dzieci wraz z opiekunami przyjechało do Dąbrówki, 
aby poznać postać i podążyć szlakiem Cypriana Kamila Norwida. W przystępny sposób 
przedstawiono im historię poety i pokazano miejsca z nim związane, czyli Kościół pw. 
Podwyższenia Krzyża Świętego w Dąbrówce i symboliczny grób matki poety na cmentarzu 
w Dąbrówce.

23. Ułani w Kuligowie (29.07.2015)

29 sierpnia w Kuligowie, w ramach obchodów 95. rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 r. odbyła 
się impreza plenerowa „ Ułani nad Bugiem” pod honorowym patronatem Starosty 
Wołomińskiego i Wójta Dąbrówki. Imprezę rozpoczęła uroczysta Msza Św. w Kościele pw. 
Matki Bożej Loretańskiej w Kuligowie. Oficjalna część imprezy odbyła się w skansenie w 
Kuligowie.
Grupy rekonstrukcyjne - Stowarzyszenie Miłośników Miasta Radzymin i Bitwy Warszawskiej 
1920 w barwach 201. Ochotniczego Pułku Szwoleżerów oraz Nieformalna Grupa 
Rekonstrukcyjna Ludności Cywilnej Rajski Ptak z Tłuszcza zobrazowały wcielenie i 
zaprzysiężenie ochotników do szwadronu polskiej kawalerii oraz rekonstrukcję potyczki 
z bolszewikami z 17 sierpnia 1920 r. Całość została wzbogacona o gawędę historyczną 
Grzegorza Jelenia -  historyka z Radzymina, który przybliżył genezę i przebieg wojny polsko - 
bolszewickiej 1920 r.
Imprezie towarzyszył piknik ułański, na którym uczestnicy mieli możliwość zapoznania się 
z codziennym życiem mieszkańców wsi, obejrzenia siodeł, militariów zaprezentowanych przez 
Stowarzyszenie z Radzymina, w tym pokazów z udziałem koni oraz skosztowania wojskowej 
grochówki, żurku, pajdy chleba ze smalcem czy wypiekanych na miejscu podpłomyków.
Na zakończenie odbył się koncert zespołu Dur- Moll, który zaprezentował pieśni legionowe 
i ułańskie.

24. VI Festiwal Aktywności Społecznej i Kulturalnej Sołectw (05.09.2015)

5 września w Somiance, odbył się VI Festiwal Aktywności Społecznej i Kulturalnej Sołectw 
organizowany przez LGD „Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego”. Gminę Dąbrówka 
reprezentowało sołectwo Guzowatka, na czele z sołtysem wsi- Andrzejem Marcinkiewiczem. 
Gminne Centrum Kultury w Dąbrówce pomogło w przygotowaniu dekoracji i prezentacji 
stoiska.

16



25. 194. rocznica urodzin i chrztu Cypriana Kamila Norwida (25.092015)

Z okazji 194 rocznicy urodzin i chrztu Cypriana Kamila Norwida przedstawiciele władz 
samorządowych oraz placówek kulturalno -  oświatowych w asyście sztandaru szkoły 
i delegacji uczniów, złożyli kwiaty w kościele, pod tablicą upamiętniającą chrzest Norwida oraz 
na symbolicznym grobie matki poety, na cmentarzu parafialnym w Dąbrówce.

26. Warszawska Olimpiada Młodzieży (27.092015)

27 września 2015 reprezentacja sekcji karate z Dąbrówki wzięła udział w organizowanym przez 
Okręgowy Związek Karate Województwa Mazowieckiego turnieju karate kyokushin.
Do startu w turnieju zgłosiło się 148 zawodników z klubów karate zrzeszonych w OZKWM 
z Warszawy i powiatów około warszawskich.

27. VII Konkurs Poetycki „Spotkania z Twórczością ks. Jana Twardowskiego” (12.102015)

W sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury w Dąbrówce odbyły się gminne eliminacje 
VII Konkursu Poetyckiego „Spotkania z Twórczością ks. Jana Twardowskiego” 
organizowanego przez Miejski Ośrodek Kultury w Ząbkach. Spośród 20 uczestników, 
9 przeszło do finałowego etapu, który odbył się 23.10.2015 r w MOK-u w Ząbkach. 
GCK ufundowało nagrody w eliminacjach gminnych i transport uczestników finałowego etapu 
do Ząbek.

28. Gminne Eliminacje XVI Powiatowego Konkursu Literackiego „ Liryki 
o Niepodległej” (22.10)

Konkurs organizowany jest w ramach Porozumienia Ośrodków i Domów Kultury Powiatu 
Wołomińskiego. Wzięli w nim udział uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych i klas I-III 
gimnazjów, którzy nadesłali własnoręcznie napisane wiersze. W drodze eliminacji do etapu 
powiatowego zakwalifikowali się uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. C.K. Norwida w 
Dąbrówce, Publicznej szkoły Podstawowej im. Adeli Goszczyńskiej we Wszeborach oraz 
Publicznego Gimnazjum im.T. Kościuszki w Dąbrówce.

29. Casting do „SKĄD ZNAM TĘ TWARZ 2” (22.10.2015)

22 października odbył się casting do konkursu „Skąd znam tę twarz 2”. Udział w nim wzięli 
uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum z gminy Dąbrówka oraz osoby uczęszczające do 
placówek ponadgimnazjalnych. Wybrano 15 laureatów, którzy zaprezentowali się na gali 
finałowej.

30. 97. rocznica Odzyskania Niepodległości prze Polskę (11.11.2015)

W Kościele pw. Podwyższenia Krzyża Św. w Dąbrówce odbyła się Msza Sw. w intencji 
bohaterów walczących w obronie Ojczyzny. Po Mszy odbył się koncert pieśni patriotycznych 
„Moja Ojczyzna” w wykonaniu zespołu złożonego z uczniów i absolwentów Prywatnej Szkoły 
Muzycznej 1 stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Wołominie.
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Po uroczystości kościelnej złożono kwiaty pod pomnikiem Tadeusza Kościuszki, pod Dębem 
Pamięci upamiętniającym ofiarę zbrodni katyńskiej 1940 r. oraz na grobie żołnierzy z 1939 r.

31. Skąd znam tę twarz2 (13.112015)

13 listopada w GCK miała miejsce II edycja konkursu muzycznego „ Skąd znam te twarz? *\ 
To autorski konkurs Gminnego Centrum Kultury w Dąbrówce. Uczestnicy którzy zostali 
wybrani w drodze castingu wzięli udział w warsztatach teatralnych i wokalnych. Miało to na 
celu podwyższenie poziomu warsztatu wykonawców, a także przygotowanie do odgrywanej 
roli. W dniu finału zostali ucharakteryzowani na artystów, w rolę których się wcielali. 
Wykonania uczestników zostały ocenione przez specjalnie do tego powołaną komisję. 
Wręczono 4 nagrody główne, nagrodę publiczności i nagrodę Wójta Gminy Dąbrówka. 
Po wręczeniu nagród zarówno uczestnicy jak i publiczność udali się na poczęstunek 
i potańcówkę.

32. Koncert muzyki ludowej i muzyki bluesowej w Dąbrówce (22.112015)

W sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury w Dąbrówce odbył się koncert utworów 
ludowych i bluesowych. Artyści Wołomińskiej Kapeli Ludowej, Zespołu bluesowego Fundacji 
Caecilianum i panie z Koła Gospodyń Wiejskich „Dąbrowianki” zaśpiewali te same utwory 
w innej aranżacji.

Organizatorami koncertu w Dąbrówce było Powiatowe Centrum Dziedzictwa i Twórczości 
w Wołominie, Fundacja Caecilianum i Gminne Centrum Kultury w Dąbrówce.

3 3 .1 liga karate woj. Mazowieckiego (15.11.2015)

W Michałowicach odbyła się I liga karate woj. Mazowieckiego. W łącznej klasyfikacji 13 
klubów, klub do którego należą podopieczni sekcji karate GCK zajął I miejsce.

34. Lokalni dziennikarze z Armenii z wizytą w gminie Dąbrówka

Gminę Dąbrówka odwiedziło pięciu dziennikarzy z Armenii. Wizyta była jednym z 
elementów projektu „Wsparcie środowisk proeuropejskich i mediów lokalnych w Armenii” 
realizowanego przez Fundację Towarzystwo Demokratyczne Wschód. Projekt był finansowany 
z programu „Wsparcie Demokracji” realizowanego w ramach programu polskiej współpracy 
rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych w 2015 r. oraz Programu „RITA” Polsko -  
Amerykańskiej Fundacji Wolności. Koordynatorem projektu była Agnieszka Nowińska. 
Żurnaliści interesowali się wykorzystaniem funduszy unijnych w naszej gminie. Spotkali się 
m.in. rolnikiem z miejscowości Kołaków, który zmodernizował swoje gospodarstwo dzięki 
unijnym funduszom. Odwiedzili cukiernię w Marianowie. Wrażenie na dziennikarzach zrobił 
budynek GCK zmodernizowany także dzięki dotacjom unijnym. W spotkaniu wziął także 
udział radny Mirosław Kuligowski, który mówił o tym jak rozwija się gmina, gdzie pracują jej 
mieszkańcy i jakie perspektywy ma przed sobą mała wiejska gmina.
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35. Mikołajki w GCK (7.122015)

Gminne Centrum Kultury w Dąbrówce zorganizowało Mikołajki. Łącznie w sali widowiskowej 
zgromadziło się ponad 200 dzieci. Najpierw obejrzały spektakl przygotowany przez aktorów z 
Teatru Kultureska, a następnie otrzymały prezenty z rąk świętego Mikołaja.

36. Warsztaty przedświąteczne (13.122015)

Gminne Centrum Kultury w Dąbrówce zorganizowało warsztaty bożonarodzeniowe dla 
mieszkańców gminy Dąbrówka. Każdy- bez względu na wiek mógł skorzystać z kilku stoisk: 
pieczenia pierników, zdobienia bombek i ceramiki, wykonywania kartek świątecznych, 
świeczników oraz stroików. Atrakcją podczas warsztatów był występ scholii kościelnej, która 
zaśpiewała kolędy oraz pieśni bożonarodzeniowe. Dodatkowo przygotowano kącik dla dzieci- 
makietę sań świętego Mikołaja i stoisko z bombkami, na których dzieci pisały swoje życzenia 
i wieszały na choince. Na zakończenie warsztatów pojawił się Mikołaj.

IV. 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.

Do 30 czerwca 2015 r. Gminne Centrum Kultury w Dąbrówce włączyło się 
w organizację Jubileuszu 5 - lecia działalności TGW „Nadbużanki” oraz 40 -  lecia działalności 
KGW „Chruścielanki”. GCK zapewniło także środek transportu na imprezy i wydarzenia, 
w których brały udział ww. Koła ( III Mazowiecki Przegląd Kolęd i Pastorałek w Strachówce, 
Święto Pieśni Ludowej -  Regionalny Przegląd Zespołów Ludowych w Tłuszczu).

1. III Mazowiecki Przegląd Kolęd i Pastorałek (06.01.2015)

W III Mazowieckim Przeglądzie Kolęd i Pastorałek w Strachówce uczestniczyły Koła 
Gospodyń Wiejskich z Dąbrówki, Chajęt i Chruściel. Celem spotkania była pielęgnacja tradycji 
związanych z kolędowaniem. Po oficjalnym otwarciu przeglądu na scenie prezentowała się 
grupa kolędników „Na ludową nutę” oraz poszczególne Koła Gospodyń Wiejskich.

2. Jubileusz 5 -  lecia Towarzystwa Gospodyń Wiejskich „ Nadbużanki” (9.05.2015)

„Nadbużanki” to najmłodszy zespół działający na terenie gminy Dąbrówka. Spotkanie odbyło 
się w sali OSP w Kuligowie. Zgodnie z programem, jako pierwsze zaprezentowały się 
gospodynie spotkania, które przybliżyły swoją historię, a także dotychczasową działalność i 
osiągnięcia. W następnej kolejności życzenia oraz kwiaty przekazali Zenon Zadrożny -  Z-ca 
Wójta Gminy Dąbrówka oraz Marcin Kaczmarczyk -  Przewodniczący Rady Gminy, Anna 
Maniecka -  Dyrektor GCK, Grzegorz Mianowski - Prezes Zarządu Gminnego Związku OSP, 
Mirosław Kuligowski -  radny Kuligowa oraz Aleksander Załęcki -  były radny. Podczas 
imprezy krótkie programy artystyczne zaprezentowały się wszystkie koła z terenu gminy.
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3. Jubileusz 40 -  lecia Kola Gospodyń Wiejskich z Chruściel (31.05.2015)
Tego dnia odbyły się obchody 40 -  lecia Koła Gospodyń Wiejskich „Chruścielanki”. 
W programie przewidziano część oficjalną, podczas której życzenia oraz kwiaty wręczyli: 
radny Krzysztof Kłębek - w imieniu Wójta Gminy Dąbrówka oraz Przewodniczącego Rady, 
Anna Maniecka -  dyrektor Gminnego Centrum Kultury, sołtys wsi Chruściele - Anna Matak 
oraz reprezentanci kół działających na terenie gminy.

4. Regionalny Przegląd Zespołów Ludowych -  Święto Pieśni Ludowej (14.06.2015)

Obchody rozpoczęła Msza Św. w kościele Przemienienia Pańskiego w Tłuszczu, odprawiona 
w intencji zespołów ludowych. Po Mszy, zebrani pod przewodnictwem Młodzieżowej 
Orkiestry Dętej przemaszerowali na stadion miejski, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości. 
Na scenie zaprezentowało się 30 zespołów ludowych. Wśród nich zespoły z terenu gminy 
Dąbrówka: Koło Gospodyń Wiejskich „Dąbrowianki, Koło Gospodyń Wiejskich w 
Chruścielach i Koło Gospodyń Wiejskich w Chajętach.

5. Dożynki Diecezjalno- powiatowo- gminne w Klembowie (30.08.2015)

30 sierpnia w Klembowie odbyły się Dożynki Diecezjalno- powiatowo- gminne. Naszą gminę 
reprezentowały grupy z wieńcami: Koło Gospodyń Wiejskich z Chajęt, Koło Gospodyń 
Wiejskich z Chruściel i Towarzystwo Gospodyń Wiejskich „Nadbużanki” z Kuligowa. Wśród 
delegacji nie zabrakło również Koła Gospodyń Wiejskich „Dąbrowianki” w Dąbrówki.

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/gckdabro wka
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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 2015 ROK

Gminno Biblioteko Publiczno

DĄBhÓ¥hA

Dąbrówka, 29.02.2016 r.



Sprawozdanie z wykonania planu finansowego 
Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrówce 

za 2015 rok

Stosownie do postanowień ustawy o finansach publicznych p.o. Dyrektora Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Dąbrówce przedkłada sprawozdanie z wykonania planu finansowego 
za 2015 rok.

Plan finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrówce na 2015 rok został 
opracowany i zatwierdzony przez Dyrektora. Na dzień 31.12.2015 r. przedstawiał się 
następująco:

NAZWA PLAN WYKONANIE %
WYKONANIA

I. Przychody 253.313,61 253.094,52 99,9

II. Koszty 253.224,77 253.033,49 99,9
III. Rezerwa na pierwszy 
miesiąc działalności 2016r. 88,84 _

RAZEM II + III 253.313,61 253.675,90 99,9

Po stronie przychodów zaplanowano kwotę 253.313,61 zł, na które składają się 
następujące pozycje:

Klasyfikacja Nazwa Plan Wykonanie %
wykonania

Stan środków na rachunku 
bankowym na dzień 01.01.2015 r.

288,84 288,84

2480 Dotacja z budżetu na 
finansowanie działalności 
podstawowej

243.298,00 243.298,00 100,0

2620 Dotacja przedmiotowa z budżetu 
otrzymywana przez pozostałe 
jednostki sektora finansów 
publicznych

6.500,00 6.500,00 100,00

0830 Wpływy z prowadzonej 
działalności kulturalnej 1.520,00 1.520,00 100,0

0960 Otrzymane spadki, zapisy, 
darowizny w postaci pieniężnej

1.406,77 1.406,77 100,0

0970 Środki z 
innych źródeł

Prowizja od Urzędu 
Skarbowego

300,00 80,91 26,9Odsetki na
rachunku
bankowym

RAZEM 253.313,61 253.094,52 99,9
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W 2015 roku plan przychodów zrealizowano w kwocie 253.094,52zł co stanowi 99,9 
%  zaplanowanych wpływów.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2015 r. to kwota 288,84 zł.

Dotacja od Organizatora na finansowanie działalności podstawowej zrealizowana 
została w wysokości 243.298,00zł tj. 100,0 %. W styczniu br. zwrócono do budżetu 
organizatora część niewykorzystanej dotacji (awaria systemu bankowego) w wysokości 
8.540,58 zł.

Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez pozostałe jednostki sektora finansów 
publicznych to kwota 6.500,00 zł otrzymana z Biblioteki Narodowej zgodnie z zawartą umową 
dotyczącą dofinansowania zadań w ramach PROGRAMU BIBLIOTEKI NARODOWEJ 
„Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek”.

Wpływy z prowadzonej działalności kulturalnej to kwota 1.520,00 zł, na którą składają 
się wpłaty od uczestników ferii zimowych, akcji letniej. Spektakli teatralnych oraz projekcji 
filmowych organizowanych przez Bibliotekę.

Kwota 1.406,77 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.

II. KC>SZTY BIEŻĄCE

Klasyfikacja Nazwa Plan Wykonanie
%
wykonania

Zobowiązania
niewymagalne

401-1 Zakup materiałów i wyposażenia 14 770,01 14 770,01 100,00 0,00
401-2 Zakup energii 10 010,32 10 010,32 100,00 0,00

401-3
Zakup pomocy naukowych, 
dydaktycznych, książek 23 500,00 23 500,00 100,00 0,00

402-1 Zakup usług remontowych 0,00 0,00 0,00 0,00

402-2 Zakup usług zdrowotnych 130,00 130,00 100,00 0,00

402-3 Zakup pozostałych usług 19 889,92 19 698,64 99,04 0,00

402-4 Zakup usług do sieci Internet 2 053,22 2 053,22 100,00 0,00

402-5

Opłaty z tytułu zakupu usług 
telekomunikacyjnych telefonii 
stacjonarnej 1 685,09 1 685,09 100,00 0,00

404-1
Wynagrodzenia osobowe 
pracowników 147 418,36 147 418,36 100,00 4 905,51

404-2 Wynagrodzenia bezosobowe 2 214,00 2 214,00 100,00 235,00

405-1
Nagrody i wydatki osobowe nie 
zaliczane do wynagrodzeń 422,29 422,29 100,00 0,00

405-2 Składki na ubezpieczenie społeczne 23 676,85 23 676,85 100,00 3 067,46

405-3 Składki na Fundusz Pracy 2 032,07 2 032,07 100,00 332,61

405-4
Odpisy na Zakładowy Fundusz 
Świadczeń Socjalnych 3 785,00 3 785,00 100,00

405-5

Szkolenia pracowników 
niebędących członkami korpusu 
służby cywilnej 0,00 0,00 0,00

409-1 Podróże służbowe krajowe 220,64 220,64 100,00

409-2 Różne opłaty i składki 1 417,00 1 417,00 100,00
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Razem koszty bieżące 253 224,77 253 033,49 99,92
III. Wydzielona rezerwa na pierwsze miesiące 
działalności w 2016 r. 88,84 61,03 0,00

OGÓŁEM II+III 253 313,61 253 094,52 99,91 8 540,58
Środki z innych źródeł stanowi prowizja od Urzędu Skarbowego oraz capitalizacja

odsetek na rachunku bankowym w łącznej kwocie 80,91 zł.

Plan kosztów zatwierdzony został do wysokości 253.313,61 zł w tym:
-  253.224,77 zł na bieżącą działalność Biblioteki w Dąbrówce i Filii w Józefowie, 

określoną w Statucie
-  88,84 zł rezerwa na pierwszy miesiąc działalności Biblioteki w 2016 roku.

Realizacja kosztów bieżących w 2015 roku ukształtowała się na poziomie 99,9 % założonego 
planu, tj. w wysokości 253.033,49 zł. Poniższa tabela wraz z częścią opisową prezentuje ich 
podział i przeznaczenie:

Na zakup materiałów i wyposażenia rozdysponowano kwotę 14.770,01 zł, czyli 100,0 % 
założonego planu. Środki te zostały wykorzystane na zakup materiałów biurowych, zakup 
wydawnictw z zakresu literatury fachowej, druków bibliotecznych, etykiet do systemu 
bibliotecznego, znaczków pocztowych, prenumeratę czasopism (16), folię do obkładania 
książek, zdjęć dokumentujących działalność placówki, zakup biletów do teatru dla dzieci 
biorących udział w Feriach zimowych, zakup materiałów plastycznych i dekoracyjnych do 
„Wesołego kącika bibliotecznego” organizowanego podczas imprezy plenerowej „15 lat GCK” 
, zakup artykułów spożywczych dla dzieci biorących udział w spotkaniu „Noc w Bibliotece”, 
artykułów elektrycznych m.in. żarówki oraz środków czystości.
Na w/w kwotę składają się także: koszty zakupu papieru ksero, tuszy do drukarki atramentowej, 
tonerów do kserokopiarki oraz aktualizacja komputerowych programów antywirusowych. 
W ramach wyposażenia zakupiono warnik do wody, komputer stacjonarny wraz 
z oprogramowaniem, system biblioteczny „Mateusz”.

Na zakup energii dla Filii w Józefowie oraz energii elektrycznej i gazu do ogrzania 
pomieszczeń zajmowanych przez Bibliotekę wydano kwotę 10.010,32 zł, czyli 100,0 % 
założonego planu.

W celu uzupełnienia oraz wzbogacenia księgozbiorów Biblioteki i Filii zakupiono 961 
książek oraz 59 dokumentów audiowizualnych na łączną kwotę 23.500,00 zł, co stanowi 100,0 
% założonego planu.

Na zakup usług zdrowotnych tj. badania okresowe pracownika rozdysponowano kwotę
130 zł.

Na zakup usług pozostałych rozdysponowano kwotę 19.698,64 zł, co stanowi 99,0 % 
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, 
szkolenia okresowe Bhp pracowników GBP, opracowanie ryzyka zawodowego dla stanowisk 
będących w strukturze organizacyjnej Biblioteki, przegląd gaśnicy, przegląd kserokopiarki
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realizację 5 spektakli teatralnych dla dzieci, 10 koncertów Filharmonii Narodowej, opłacenie 
licencji na pokazy publiczne filmów z legalnych nośników wideo tzw. parasol licencyjny, 
opłacenie kosztów związanych z eksploatacją artystycznych wykonań w instytucji (STOART), 
a także koszty prowizji i opłat za prowadzenie rachunku bankowego, usługę bankowości 
elektronicznej (Ecorponet), koszty przesyłek.

Na opłaty z tytułu zakupu usług dostępu do sieci Internet wydano kwotę 2.053,22 zł, 
natomiast na zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej wydano kwotę 1.685,09 
zł.

Koszty wynagrodzeń osobowych pracowników Biblioteki i Filii to kwota 147.418,36 zł, 
koszty składek poniesionych na rzecz ZUS wyniosły 23.676,85 zł, składki na Fundusz Pracy to 
kwota 2.032,07 zł.

Koszty nagród i wydatków osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń to kwota 
422,29 zł z tytułu zwrotu kosztów zakupu okularów korekcyjnych dla pracownika 
zatrudnionego na stanowisku z monitorem ekranowym (zalecenie lekarza medycyny pracy) 
oraz wypłata ekwiwalentu za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego pracownika 
zatrudnionego na stanowisku pracownik gospodarczy.

Koszty wynagrodzeń bezosobowych to kwota 2.214,00 zł, w ramach której finansowane 
było wynagrodzenie za pełnienie funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji oraz 
Administratora Systemu Informatycznego.

Dokonano również obowiązkowego odpisu na fundusz świadczeń socjalnych 
w wysokości 3.785,00 zł.

Na podróże służbowe krajowe rozdysponowano kwotę 220,64 zł.

Koszty różnych opłat i składek to kwota 1.417,00 za ubezpieczenie księgozbioru 
i wyposażenia Biblioteki w Dąbrówce oraz Filii w Józefowie.

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 2015 rok.

I. Działalność biblioteczna. 

1. Zbiory biblioteczne
Do 31.12.2015 r. księgozbiór Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrówce wzbogacono

0 671 woluminy. Zakupiono również 59 dokumentów audiowizualnych. W celu uzupełnienia 
księgozbioru Filii w Józefowie zakupiono 290 książek.

Na dzień 31.12.2015 r. księgozbiór Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrówce liczył 
14.748 woluminów, natomiast zbiory Filii w Józefowie to 6.130 książek.

2. Czytelnicy
Do dnia 31 grudnia 2015 roku, w obydwu placówkach zarejestrowano 765 czytelników, 

w tym 610 osób to czytelnicy Biblioteki Publicznej w Dąbrówce, natomiast 155 czytelników 
korzystało ze zbiorów Filii w Józefowie.

3. Udostępnianie zbiorów.
W Bibliotece Publicznej w Dąbrówce wypożyczono 9.076 książek, 106 czasopism oraz 

926 dokumentów audiowizualnych. Na miejscu udostępniono 603 pozycji książkowych, 68 
czasopism oraz 98 dokumentów audiowizualnych.

W sumie Bibliotekę odwiedziło 7.358 osób. (odwiedziny z wypożyczeniem na miejscu
1 na zewnątrz.)

Wypożyczenia w Filii w Józefowie przedstawiały się następująco: 3.529 książek 
wypożyczonych na zewnątrz, 513 czasopism oraz 116 materiałów audiowizualnych. 
Na miejscu udostępniono 347 woluminów, 517 czasopism oraz 206 dokumentów 
audiowizualnych.

Liczba odwiedzin czytelników Filii to 2.160 osób. (odwiedziny z wypożyczeniem na 
miejscu i na zewnątrz.)

4. Komputeryzacja Biblioteki.
Księgozbiór Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrówce jest wprowadzony w 100%, na 

bieżąco wprowadzane są nowo zakupione pozycje.

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 31.12.2015 roku czytelnię odwiedziło 685 osób, głównie uczniowie szkół 

podstawowych.
W ramach uczestnictwa w Programie Rozwoju Bibliotek Filia w Józefowie również 

otrzymała jeden zestaw komputerowy (komputer + urządzenie wielofunkcyjne), do 31.12.2015 
r. liczba odwiedzin czytelni internetowej w Filii wyniosła 484 osoby.
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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 (6) organizowane były raz w miesiącu (styczeń -  czerwiec). Wzięli 
w nich udział uczniowie gimnazjum w Dąbrówce i Józefowie, oraz uczniowie klas I -  III 
i IV-VI szkół podstawowych w Dąbrówce, Guzowatce i Wszeborach.

Średnia liczba uczestników jednego koncertu to 150 osób.

2. Projekcje filmowe „Kino za 5”

- Projekcja filmowa „Ida”.

Film „Ida” Pawła Pawlikowskiego był nominowany w dwóch kategoriach, ale Oscara otrzymał 

jako najlepszy film nieanglojęzyczny.

Projekcie obejrzało 29 osób

- Projekcja filmowa „Dzwoneczek i tajemnica Piratów”

Młodsi mieszkańcy gminy obejrzeli bajkę o skrzydlatej przyjaciółce Piotrusia Pana i jej 

morskich przygodach!
Projekcję obejrzało 20 osób

- Projekcja filmowa „Gang Wiewióra -  bierz orzechy i w nogi”

Projekcję obejrzały dzieci wraz z opiekunami z Przedszkola Samorządowego pod „Wesołym 
Ekoludkiem” w Dręszewie.

Projekcję obejrzało 100 osób

- Projekcja filmowa „Królowa Śniegu”.

Projekcję obejrzało 120 osób

3. Klub filmowy
- Projekcja filmu „Dzikie historie”.

Uczestnicy Klubu Filmowego spotkali się na pierwszym spotkaniu dyskusyjnym 6 grudnia. Na 
sali widowiskowej wyświetlono film „Dzikie historie” poruszający ważne społeczne sprawy 
w połączeniu ze zwariowanym poczuciem humoru -  temat idealny do dyskusji!

Projekcję obejrzało 10 osób
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4. Spektakle teatralne

- „Szachrajskie przygody”

Przedstawienie pod tytułem "Szachrajskie Przygody" to zabawna inscenizacja 
o przygodach tytułowej bohaterki w wykonaniu aktorów z teatrzyku „Jaś".

Spektakl obejrzało 80 osób

- Spektakl „Awanturka z leśnego podwórka”

Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrówce wraz z aktorami Teatru Bajlandia 
z Warszawy zaprosiła najmłodszych na spektakl pełen przygód i humoru pt. "Awanturka 
z leśnego podwórka”.

Było to kolorowe i rozśpiewane widowisko w prawdziwie leśnej scenerii. 
Przedstawienie opierało się na interakcji z dziećmi, które brały czynny udział w przygodach 
leśnych bohaterów. Dzieci nauczyły się od zwierzątek, że wzajemna miłość i szacunek są 
najważniejsze w życiu. Dowiedziały się, że zgoda pozwoli przetrwać nawet najtrudniejsze 
chwile.

Spektakl obejrzało 60 osób
- Spektakl „Mała Królewna”

Kolorowe, żywiołowe, a zarazem bardzo życiowe przedstawienie poruszyło kwestię 
przyjaźni. Dzieci chętnie angażowały się i brały udział w spektaklu, a zabawne postacie i 
wartka akcja rozbawiły nie tylko najmłodszych, ale też ich rodziców.

Spektakl obejrzało 70 osób

- Spektakl „Gafy Czarownicy Fafy”

Mali widzowie wraz z rodzicami obejrzeli przedstawienie teatralne pt. „Gafy 
czarownicy Fafy” w wykonaniu Teatru Bajlandia z Warszawy .

Spektakl obejrzało 56 osób

5 . Ferie zimowe.
Ferie zimowe zostały zorganizowane wspólnie z Gminnym Centrum Kultury w Dąbrówce. 
Biblioteka zorganizowała następujące spotkania:
- Projekcja filmu, dzieci obejrzały najnowszą ekranizację „Śpiącej Królewny”.

Projekcie obejrzało 23 dzieci.

- Wyjazd do Teatru Guliwer w Warszawie, na spektakl „Czerwony Kapturek”

Spektakl obejrzało 19 osób.
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6. Festyn 15 lat GCK

Podczas festynu z okazji 15 lecia GCK Biblioteka zorganizowała stanowisko 
promocyjne.

Każde dziecko, które odwiedziło „Wesoły kącik biblioteczny” otrzymywało kolorowy 
kotylion. Wszyscy zainteresowani mogli, pod kierunkiem animatorek, własnoręcznie wykonać 
kartki urodzinowe, pocztówki lub zakładki do książek wedle swojego pomysłu, wykorzystując 
do tego materiały dekoracyjne, brokaty, filc itp. ozdoby zapewnione przez Bibliotekę.

Dla mieszkańców ustawiony był także regał z tak zwanym bookcrossingiem, skąd 
każdy mógł wziąć wybraną przez siebie książkę do domu lub przynieść i zostawić swoją.

7. Przedszkolaki z wizytą w bibliotece

16 i 17 czerwca z wizytą do Gminnej Biblioteki Publicznej przyjechały przedszkolaki 
z Samorządowego Przedszkola pod „Wesołym Ekoludkiem” w Dręszewie. Celem spotkania 
było zapoznanie dzieci z działalnością biblioteki.

Przedszkolaki dowiedziały się jak można zostać czytelnikiem biblioteki, jak dbać o 
książki, aby służyły przez wiele kolejnych lat.

Następnie wszyscy zgromadzili się na sali widowiskowej GCK, gdzie obejrzeli bajkę 
„na dużym ekranie”.
Na zakończenie uczestnicy spotkania zrobili piękne zakładki, które mogli zatrzymać na 
pamiątkę.

(W spotkaniach uczestniczyło 130 osób)
8. Akcja letnia -  „Lato 2015”

- Noc w bibliotece
Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrówce pierwszy raz zorganizowała Noc w 

Bibliotece. Spotkanie rozpoczęły zabawy integracyjne. Odbyły się również projekcje filmowe, 
wspólne czytanie bajek, zabawa w kąciku gier planszowych. Uczestnicy zjedli również wspólne 
posiłki.

W spotkaniu uczestniczyły 22 osoby

Projekcja Filmowa

Dzieci zebrane na sali widowiskowej obejrzały film „ Minionki”

Projekcie obejrzało 35 osób

9. Warsztaty edukacyjne „Jak powstaje książka”
03 grudnia w Gminnej Bibliotece Publicznej w Dąbrówce odbyły się dwa spotkania 

warsztatowe pt. "Jak powstaje książka" dla 5 i 6-latków z Przedszkola Samorządowego pod 
„Wesołym Ekoludkiem” w Dręszewie.

Poprowadzone zostały one przez autorkę książek dla dzieci i właścicielkę 
Wydawnictwa Kurza Stopka Joannę Tyluś-Malak. Warsztaty dały okazję do poznania całego 
cyklu tworzenia książki od pomysłu poprzez kolejne etapy powstawania, aż do produktu 
finalnego.
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Podczas zajęć dzieci pracujące w grupach tworzyły swoje "mini-książki". Było to 
możliwe dzięki rekwizytom przywiezionym przez prowadzącą -  szablonom i prasie 
drukarskiej.

W nagrodę za pracę i pomysłowość każdy uczestnik otrzymał upominek w postaci 
książki.

10. Mikołajki -  „Świąteczny prezent”

W tym dniu Biblioteka zaprosiła najmłodszych mieszkańców gminy na spektakl 
teatralny o tematyce świątecznej w wykonaniu aktorów teatru Kultureska. Po spektaklu Mikołaj 
rozdał wszystkim dzieciom prezenty

W warsztatach wzięło udział 53 osoby

W spotkaniu uczestniczyło ok. 230 osób
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