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1. Działalność edukacyjna M-GOK:  

 
a) sekcja teatralna: 
 

Mł. instruktor Agnieszka Kozak prowadzi małą formę teatralną, w jej zajęciach 
uczestniczy 8 dziewczynek, które w czerwcu zaprezentowały spektakl pt: „Kopciuszek- nowa 
historia” podczas Dnia Dziecka w Maruszowie.  Podczas zajęć młodzieŜ uczy się zasad 
poprawnej wymowy oraz róŜnych form ruchu i ekspresji scenicznej.  Dzieci uczą się technik 
radzenia sobie z rozkojarzeniem i poznają sposoby na przezwycięŜenie tremy. 

Niespotykaną propozycją teatralną dla młodzieŜy oferuje  
 Grupa Szczudlarzy. Forma ta skupia młodzieŜ w wieku gimnazjalnym oraz 
ponadgimnazjalnym i liczy 8 osób. Nasi szczudlarze zapraszani są przez ośrodki  
i centra kultury, szkoły, urzędy miejskie, stowarzyszenia i inne instytucje a takŜe przez osoby 
prywatne zarówno z województwa świętokrzyskiego jak i poza jego granicami. Prezentując 
się na róŜnego typu festynach, piknikach, imprezach plenerowych, inauguracyjnych, 
zabawach i innych imprezach okolicznościowych podnoszą atrakcyjność i frekwencję 
imprezy. W 2012r. Grupa Szczudlarzy gościła w Kielcach, Tarnobrzegu, Staszowie, 
Starachowicach, Sandomierzu, Wąchocku, Daleszycach  
i innych miejscowościach, gdzie bawią publiczność. W 2012 roku szczudlarze zostali 
zaproszeni na 3 dniowe warsztaty do Zawichostu a takŜe tworzyli bloki animacji dla dzieci 
przez wszystkie weekendy sierpnia i września w Juraparku w Bałtowie.  
W okresie zimowym prowadzili szereg zabaw dla dzieci na specjale zaproszenie 
Stowarzyszenia Delta w Bałtowie na terenie Wioski Św. Mikołaja. Opiekunem grupy jest inst. 
Małgorzata Wesołowska. W roku 2012 prowadzone były małe formy teatralne dla 
najmłodszych dzieci- teatrzyk kukiełkowy „Pucuś”- na zajęciach dzieci zapoznawały się z 
techniką pracy za parawanem, tworzyły elementy dekoracji i scenografii. W zajęciach brało 
udział 5 dzieci w wieku od 10 do 12 lat. Zajęcia prowadziła Małgorzata Wesołowska.  

JuŜ kolejny rok przy MGOK w OŜarowie działa grupa osób dorosłych (łącznie 9 
osób), która tworzy teatr obrzędowy „OŜarów”. Obrazuje on autentyczne zachowania, 



obyczaje, tradycje, sposoby zachowania i postępowania w sytuacjach codziennych z Ŝycia 
naszych dziadków i pradziadków, co stanowi wspaniałą lekcję historii dla widzów. Aktorzy 
gościli z widowiskiem w wielu miejscach na terenie gminy oraz poza jej granicami. 

 
              
b) sekcja plastyczna: 
 

Na zajęcia plastyczne, odbywające się pod okiem instruktorów- Eleonory Czuby i 
Patrycji Sus-Lutyńskiej, co roku uczęszczają grupy przedszkolaków  
z Publicznego Przedszkola w OŜarowie. Sześcio i pięciolatki łącznie tworzą grupę ok. 50 
dzieci. W roku 2012 przedszkolaki poznawały nowe techniki plastyczne, nowe materiały, 
rozwijały sprawność manualną, oswajały się z nowymi pojęciami plastycznymi (plama, kolor, 
kreska).  

Poza zajęciami z przedszkolakami w MGOK funkcjonowało 5 grup 
ogólnoplastycznych (łącznie to około 50 osób). Podczas tych zajęć dzieci poznawały róŜne 
techniki, korzystały z róŜnych materiałów plastycznych proponowanych przez instruktorów 
plastyki, wykonywały prace na powierzchniach płaskich (np. karton, tektura, dykta), ale takŜe 
prace przestrzenne (prace z masy solnej, gipsu, plasteliny, bibuły itp.). Celem zajęć 
prowadzonych w ramach koła plastycznego jest rozwijanie twórczej inicjatywy dziecka, 
pomysłowości, a takŜe wzbogacenie przez kontakt ze sztuką i jej twórcami oraz utrwalały 
wiadomości nabyte w poprzednich latach.  

St. instruktor Eleonora Czuba prowadziła 3 zróŜnicowane wiekowo grupy 
ogólnoplastyczne (łącznie 26 dzieci), na zajęciach dzieci miały okazję korzystać  
z róŜnych technik i materiałów plastycznych. Odrębną formą rozwijania edukacji plastycznej 
jest prowadzona przez w/w instruktora pracownia witraŜu i batiku. W roku ubiegłym 
korzystały z niej regularnie 4 osoby, natomiast z zajęć indywidualnych- przygotowujących do 
egzaminów do szkół plastycznych korzystały 2 osoby.  

St. inst. Patrycja Sus-Lutyńska prowadziła 2 ogólnoplastyczne grupy (17 dzieci w 
wieku od 6 do 13 lat). Podczas zajęć dzieci poznawały nowe techniki plastyczne i materiały, 
za pomocą których rozwijała umiejętności manualne oraz pobudzała własną wyobraźnię 

Od wielu lat przy MGOK w OŜarowie działa grupa „Spinka” liczy 23 dorosłe osoby. 
NaleŜą do niej amatorzy i profesjonaliści w dziedzinach sztuki. Są to osoby z terenu naszej 
gminy, ale takŜe spoza jej granic. Stałe, kilkugodzinne zajęcia, poświęciliśmy w opisywanym 
roku głównie plastyce obrzędowej (bibułkowe kwiaty, ozdoby świąteczne, stroiki), czasem 
jednak przeplataliśmy tą tematykę spotkań pracami tworzonymi w technice decupagu, 
odlewami gipsowymi, czy papieroplastyką. Dla członków grupy „Spinka” waŜny jest takŜe 
udział w róŜnych wydarzeniach artystycznych. Dlatego teŜ, byli oni w roku 2012 stałymi 
bywalcami organizowanych przez nasz ośrodek wernisaŜy, wyjazdów do muzeów, spotkań 
autorskich, czy koncertów. Spotkania grupy artystycznej „Spinka” pozwalają na integrację 
twórców z naszego regionu. Członkowie grupy spotykają się, poznają, wymieniają 
doświadczeniami, poglądami, uczą się, ale teŜ uczą innych nowych technik plastycznych. 
Popołudniami odbywają się zajęcia z 2 grupami ogólnoplastycznymi  
      
       Jeśli ktoś chce zgłębić tajniki wiedzy dotyczące pracy w jakiejś konkretnej pracowni, jak 
co roku, zapraszamy do pracowni: grafiki, rzeźby, decupagu, batiku, malarstwa, rysunku, 
witraŜu- zajęcia prowadzone są przez instruktorów plastyki.  
        Pracownia plastyczna M-GOK odpowiedzialna jest nie tylko za prace z dziećmi, czy 
dorosłymi. Jej obowiązkiem jest takŜe oprawa plastyczna wielu imprez (dekoracje), 
przygotowanie ekspozycji prac na wernisaŜe, czy teŜ ekspozycji dzieł poplenerowych, 
projektowanie i druk plakatów, folderów, zaproszeń oraz dyplomów. 

 
c) sekcja taneczna: 

 
    MGOK w OŜarowie proponuje zajęcia z tańca współczesnego i tańca ludowego. 

Trzy grupy przedszkolaków raz w tygodniu uczestniczą w zajęciach dotyczących 
podstaw tańca ludowego, są to dzieci z Przedszkola Publicznego w OŜarowie- łącznie 55 



osób. Dzieci uczą się podstawowych kroków róŜnych tańców ludowych (krakowiaka, polki 
itp.), wyrabiają poczucie rytmu i ćwiczą koordynacją ruchową. Zajęcia odbywają się pod 
okiem st. instruktorów –Teresy Opałki i Jerzego Sternickiego.  

Oferujemy takŜe zajęcia tańca współczesnego. W ich skład wchodzą 3 grupy 
wiekowe, obejmujące grupę przedszkolną, szkołę podstawową i gimnazjum. Dziewczyny 
swoimi występami uświetniają organizowane przez MGOK imprezy. Są to m.in. Wielka 
Orkiestra, Dni OŜarowa, itp. Opiekunem grup tańca współczesnego jest Kaja Harańczyk-
Płaza. 
d) sekcja muzyczna: 
 
 Od lat w Domu Kultury działa Orkiestra Dęta. Prowadzi ją st. inst.  
Jerzy Sternicki. Wzorem lat ubiegłych, w roku 2012, muzycy koncertowali   
z okazji świąt i rocznic państwowych organizowanych i współorganizowanych przez naszą 
placówkę, a takŜe uczestniczyli w wielu uroczystościach lokalnych  
i ponadlokalnych  przygotowywanych przez organizacje społeczne. Do stałych imprez, na 
których orkiestra prezentuje swój dorobek zaliczyć moŜna: WOŚP, Święto Kwitnącej Wiśni, 
Dni OŜarowa oraz DoŜynki w Lasocinie. 
 St. instruktor Jerzy Sternicki prowadzi takŜe chór B-TONICA, który skupia 6 osób 
dorosłych z terenu gminy OŜarów. Zajęcia odbywają się sporadycznie, na próbach uczestnicy 
chóru ćwiczą i kształcą umiejętności wokalne. 
 M-GOK proponuje takŜe indywidualny tok nauczania gry na wielu instrumentach, gry 
na keyboardzie, fortepianie, gitarze i akordeonie- chętni mogli ćwiczyć swe umiejętności pod 
okiem st. instruktora Jerzego Sternickiego. W roku 2012 na zajęcia z gry na fortepianie i 
gitarze łącznie uczestniczyło 16 osób. 
 St. instruktor Sławomir Lutyński wprowadza dzieci w tajniki śpiewu.  Uczestnicy 
zajęć uczą się przede wszystkim prawidłowej emisji głosu, poprawnej dykcji, oddechu oraz 
odpowiedniej interpretacji utworu. Swój talent i umiejętności prezentują na róŜnych 
imprezach organizowanych przez oŜarowski M-GOK i nie tylko, a sprawdzianem są dla nich 
róŜne konkursy, które weryfikują postępy poczynione przez młodzieŜ. Dzięki temu mają 
szansę uczestniczyć w wielu konkursach, festiwalach i przeglądach. Na indywidualnych 
zajęciach uczestniczyło 16 osób z terenu gminy OŜarów jak i spoza jej granic. Nowo powstałą 
formą, prowadzoną przez Sławomira Lutyńskiego jest grupa wokalno- instrumentalna 
„ADHD”, która skupia 18 osób w zróŜnicowanym przedziale wiekowym (od 8 do 18 lat). Ich 
pierwszy estradowy debiut nastąpił podczas Dni OŜarowa. Podczas stałych zajęć młodzieŜ 
ćwiczy i pracuje nad swoim warsztatem wokalnym oraz instrumentalnym.  

Do obowiązków Sławomira Lutyńskiego naleŜy równieŜ protekcja i pomoc nad 
scenicznym wykonaniem utworów Ryszarda Kruka – mieszkańca Domu Pomocy Społecznej 
w Sobowie. Jego niewątpliwy talent muzyczny i zapał moŜna podziwiać na wielu imprezach 
organizowanych dla dzieci i młodzieŜy (tj. podczas dyskotek, konkursów i imprez 
plenerowych).  
          Ciekawą, unikatową i realistyczną formą muzyczną istniejącą przy naszym Domu 
Kultury są 2 kapele: „OŜarowiacy” i „Powiśloki”. Obie są mocno  
związane z folklorem. Swym działaniem kapele wspierają 2 zespoły śpiewacze 
(„OŜarowiaków” i „Nowinecki”) i razem z nimi uczestniczą w licznych imprezach 
artystyczno-kulturalnych, plenerowych i okazjonalnych organizowanych na terenie naszej 
gminy, powiatu i poza jego granicami. 
 Wspomniany wyŜej śpiewaczy zespół „OŜarowiacy” to grupa osób starszych-seniorów 
prowadzona przez st. instruktor Teresę Opałkę. W 2012 roku, podobnie jak  
w latach poprzednich moŜe pochwalić się ona udziałem w wielu festiwalach poświęconych 
muzyce ludowej. Na podobnych zasadach, pod okiem tego samego instruktora działają 
„Nowianecki”- to dwuosobowy zespół śpiewaczy złoŜony  
z mieszkanek terenów nadwiślańskich, które kultywują tradycje i zwyczaje nadwiślańskie w 
folklorystyczny i unikatowy sposób przekazując wiedzę i tradycję 
 z terenów Wisły. Podobnie jak grupa poprzednia swymi autentycznymi i oryginalnymi 
występami uświetniają wiele imprez o charakterze lokalnym, ponadlokalnym oraz imprezy o 
zasięgu krajowym. 



e) sekcja techniczna 
 
     Mł. instruktor Grzegorz Dulny odpowiada za pracownię techniczną- podczas zajęć chętni 
zapoznają się z podstawową obróbką materiałów (w tym drewno, sklejka 
 i metal). Na zajęcia uczestniczyło osiem osób z terenu gminy OŜarów.  
      Do sekcji technicznej naleŜą równieŜ Klub Akustyka- to zajęcia grupowe proponowane 
przez st. instruktora Sławomira Lutyńskiego. Podczas spotkań młodzieŜ ma szansę 
zaznajomić się ze sposobami obsługi sprzętu nagłaśniającego, rozróŜniania poszczególnych 
instrumentów i technik pozwalających na wydobycie z nich maksimum naturalnego 
brzmienia, członkowie Klubu zapoznawani są równieŜ  
z podstawami elektryki i elektroniki oraz pomagają w obsłudze sprzętu podczas imprez 
kulturalnych i rozrywkowych. Na zajęcia w 2012 roku uczestniczyło 3 osoby. 
 
f) Klub 4H „Iskra”: 
 
           Klub 4 H „Iskra” to efekt współpracy ZSO w OŜarowie i MGOK  
w OŜarowie.  W ramach tej działalności organizowaliśmy liczne zajęcia dla dzieci naleŜących 
do Klubu. Nadrzędnym załoŜeniem Klubu jest realizacja 
i zaznajamianie dzieci z zagadnieniami związanymi z ekologią, ochroną zdrowia, 
dziedzictwem kulturowym, przedsiębiorczością a takŜe rozwój artystyczny dzieci. 
Członkowie Klubu biorą udział w imprezach i konkursach lokalnych, wojewódzkich i 
ogólnopolskich. Opiekunami Klubu z ramienia szkoły są Ewa Gumuła a z Domu Kultury 
Marian Sus. Łącznie w grupie jest 25 młodzieŜy i dzieci.  
        
2. Liczba osób uczestniczących w poszczególnych formach zajęć  
 w M-GOK: 

L.p. Poszczególne formy zajęć Liczba uczestników zajęć 

1. 
Sekcja muzyczna: 

nauka śpiewu – zajęcia 
indywidualne, nauka gry na 

instrumentach – zajęcia 
indywidualne, orkiestra dęta, chór B-

TONICA, OŜarowiacy – kapela, 
Powiśloki – kapela, OŜarowiacy – 
zespół śpiewaczy, Nowianecki – 

zespół śpiewaczy. 

zajęcia grupowe + indywidualne 
= 90 osób 

(dzieci, młodzieŜ, dorośli) 

2. 

Sekcja plastyczna: 
przedszkolaki (5 grup), zajęcia 

ogólnoplastyczne (4 grupy), grafika, 
rzeźba,  decupage,  batik, malarstwo, 

rysunek, witraŜ, Spinka, 
ogólnoplastyczne zajęcia 

indywidualne.  

zajęcia grupowe + indywidualne 
80 = osób 

(dzieci, młodzieŜ, dorośli) 



       
 
 Z tabeli wynika, więc, Ŝe łącznie uczestniczy w naszych zajęciach 356 osób. 
 
3. Redagowanie pisma społeczno-kulturalnego „OŜarów”: 
 
          Stałą formą działalności Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury w OŜarowie jest 
redagowanie pisma społeczno-kulturalnego „OŜarów”. JuŜ od ponad 10 lat w pracę nad nim 
zaangaŜowani są instruktorzy M-GOK. Do ich obowiązku naleŜy przede wszystkim obróbka, 
przepisywanie i przygotowywanie materiałów do druku oraz kolportaŜ gazety na terenie 
gminy. Redaktorem prowadzącym gazety, odpowiedzialnym za dobór odpowiednich 
materiałów jest Józef Myjak. W roku 2012 udało nam się wydrukować 4 egzemplarze 
czasopisma. 
 
4. Osiągnięcia M-GOK w 2012 r.: 
  
          Grupy dzieci młodzieŜy oraz osób dorosłych uczestniczących w róŜnych formach zajęć 
w M-GOK, są takŜe przygotowane przez naszych instruktorów do udziału w konkursach, 
koncertach, festiwalach, przeglądach itp.  
W 2012 r. moŜemy pochwalić się osiągnięciami: 
 

o Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Tęcza” przeprowadzany przez Stowarzyszenie 
Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej  
w Warszawie przy współpracy merytorycznej z Wydziałem Grafiki ASP  
w Warszawie – I miejsce w grupie „Maluch” (Rita Nogaj), Wiktoria Buglewska – 
wyróŜnienie z grupy „Maluch, Weronika Papaj, Martyna Rak, Wiktoria Heba, 
Małgorzata Staniszewska, Ola Małecka, Julia Liwińska- wyróŜnienie w grupie 
„Maluch”. 

o  Udział w Międzynarodowym Konkursie Twórczości Plastycznej Dzieci  
i MłodzieŜy w Toruniu „Zawsze zielono, zawsze niebiesko” – Wiktoria TuŜnik, Ola 
Małecka, Dawid Papaj, Weronika Papaj, Rita Nogaj. 

o Nagroda dla Teatru Obrzędowego OŜarów na Ogólnopolskim Sejmiku Teatrów 
Wsi Polskiej w Tarnogrodzie. 

3. Sekcja teatralna: 
Grupa Szczudlarzy,  

teatr obrzędowy „OŜarów”, 
Teatr młodzieŜy, 
Teatrzyk „Pucuś” 

zajęcia grupowe  
30 = osób 

(dzieci, młodzieŜ i dorośli) 

4. 

Sekcja taneczna: 
przedszkolaki (3 grupy – podstawy 

tańca ludowego), zajęcia tańca 
nowoczesnego  

(3 grupy)  

 
zajęcia grupowe  

120 = osób 
(dzieci, młodzieŜ) 

5. Sekcja techniczna: 
Klub Akustyka, 

Zajęcia techniczne. 
 

11 osób 

6. Klub 4H „Iskra”  
 

25 osób 



o  II miejsce dla Henryka Bartosa (kategoria gawędy) oraz wyróŜnienie dla 
„Nowianecek” (w kategorii śpiewacy ludowi) podczas Ogólnopolskiego Konkursu 
„Sabałowe Bajania” w Bukowinie Tatrzańskiej. 

o WyróŜnienie dla Reginy Kusal i zajęcie III miejsca przez Henryka Bartosa na 
Wojewódzkim przeglądzie Gawędziarzy w Kielcach („Godki Świętokrzyskie”). 

o I miejsce Teatru Obrzędowego oraz I miejsce dla „Nowianecek” podczas udziału w 
Powiatowym Przeglądzie „Jak to drzewiej bywało”. 

o I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Piosenki „Wygraj Sukces” dla Moniki 
Wójcikowskiej, 

o III miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Wokalnym „Debiuty”- Monika 
Wójcikowska, 

o I miejsce Katarzyny Góras oraz III miejsce Agnieszki Bednarskiej  
w Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki „Nad Wierną Rzeką” w Małogoszczu,  

o III miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Piosenki im. J. Wojdaka  
w Krakowie- Katarzyna Góras, 

o III miejsce w Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki im. Anny German  
w Warszawie- dla Alicji Śmielak, 

o WyróŜnienie w eliminacjach rejonowych Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki 
„Wygraj Sukces”- Agnieszka Bednarska, 

o Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym Tęcza – wyróŜnienie I stopnia w kraju dla 
Pauliny Kienig, 

o Udział w XVII Mi ędzynarodowym Konkursie Twórczości Plastycznej Dzieci i 
MłodzieŜy „ZAWSZE ZIELONO, ZAWSZE NIEBIESKO” Toruń 2013  
(7 osób – udział) 

 
 

 
  Klub 4H 

Członkowie Klubu 4H w styczniu 2012 roku wystąpili podczas Finału WOŚP  
w OŜarowie i Zawichoście oraz zaprezentowali widowisko „OŜarowskie jaja” na 
Noworocznym Spotkaniu Burmistrza z Przedsiębiorcami, wzięli udział w przeglądzie Jasełek 
i Widowisk BoŜonarodzeniowych w Sandomierzu a takŜe zaprezentowali się- po raz kolejny- 
na Ogólnopolskim Spotkaniu Geodetów w Starostwie Powiatowym  
w Opatowie. W Domu weselnym „Weroni” Klub 4H „Iskra” zorganizował bal charytatywny. 
W marcu po raz kolejny przygotowali program artystyczny z okazji Dnia Kobiet (na zlecenie 
Starosty Powiatu Opatowskiego). Premiera widowiska „Diamentowe Gody” odbyła się w 
Opatowie i OŜarowie. MłodzieŜ z Klubu gościnnie występowała podczas Targów 
Agroturystycznych w Kielcach, Dnia Dziecka  
w Maruszowie- realizując wytyczne ogólnopolskiego konkursu „ Czas na zdrowie”, 
skorzystali z zaproszenia na tzw. Dni Otwartych Drzwi, ze Świętokrzyskiego Ośrodka 
Doradztwa rolniczego w Modliszewicach.  

W miesiącu sierpniu w ramach międzynarodowej wymiany czworo członków Klubu 
gościło w swoich domach młodzieŜ ze Stanów Zjednoczonych.  Występ „Diamentowe Gody” 
został zaprezentowany podczas uroczystości weselnych w Tokarni. Członkowie Klubu 
wykazali swój talent równieŜ podczas doŜynek gminnych  
w Aleksandrowie (województwo łódzkie), podczas festynu w Kaliszanach i Dębnie (gmina 
Raków), doŜynkach gminnych w SkarŜysku Kościelnym i doŜynkach wojewódzkich w 
Pińczowie. W Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach młodzieŜ 
 z Klubu wystąpiła podczas imprezy kulturalnej pod nazwą „Wesele świętokrzyskie”. 
Klubowicze uczestniczyli równieŜ w dwudniowych warsztatach artystycznych  
w Krościenku a w grudniu przygotowali oprawę artystyczną dla dwóch spotkań opłatkowych 
dla Grupy OŜarów SA. 

 
 
 

 



5. Inne formy działalności: 
 
 Oprócz edukacji M-GOK jest takŜe miejscem spotkań działaczy stowarzyszeń, 
mieszkańców miasta. Kalendarz z 2012 r. świadczy o tym, Ŝe odbyło się u nas wiele spotkań. 
Były to kursy, zajęcia, warsztaty, szkolenia, zebrania, rocznice, zabawy, akademie 
okolicznościowe, wernisaŜe oraz próby. Działa u nas takŜe kino, jesteśmy równieŜ 
organizatorami spektakli teatralnych dla dzieci i młodzieŜy.  
 Organizujemy dyskoteki, wycieczki krajoznawcze i rowerowe, ogniska, itp., 
szczególnie w okresie wakacyjnym i feryjnym- 2012 r. ich uczestnikami było około 200 osób.  
        W 2012 r. zorganizowaliśmy wiele wystaw (malarstwo, wystawa podsumowująca 
działalność plastyczną MGOK-u, rzeźba itp.). 
       W wakacje oraz ferie wypełniamy dzieciom i młodzieŜy wolny czas zapraszając je na 
bezpłatne zajęcia otwarte, gry, zabawy, konkursy, gry rekreacyjne, dyskoteki. 
          Zimą oferujemy usługi Św. Mikołaja, który roznosi za symboliczną opłatę prezenty dla 
dzieci. 
 
6. Stałe imprezy organizowane lub współorganizowane przez M-GOK OŜarowie: 
 
          Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Noworoczne Spotkanie Burmistrza z 
Przedsiębiorcami, Ferie z M-GOK w OŜarowie, Mały Konkurs Recytatorski - eliminacje 
środowiskowe, Ogólnopolski Konkurs Recytatorski - eliminacje rejonowe, Ogólnopolski 
Konkurs Piosenki „Wygraj Sukces” - półfinał, Plener Malarski dla Starosty Opatowskiego, 
Festiwal Muzyki Odnalezionej (Lasocin), Święto Kwitnącej Wiśni, Złote Gody, Festyn z 
okazji Dnia Dziecka – Maruszów, Wakacje z MGOK, Dni OŜarowa połączone ze świętem 
Cementowni OŜarów, Plener Rzeźby dla studentów- Nowe, Ogólnopolski Plener Malarski– 
Nowe, Impreza Promująca Tereny Nadwiślańskie w Agroturystyce - zakończenie plenerów, 
DoŜynki w Lasocinie. 



OŜarów, dnia 31.01.2013 
 

 
7. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKO-GMINNEGO 
OŚRODKA KULTURY W OśAROWIE ZA ROK 2012 
Wykonanie planu finansowego przedstawia się następująco: 
PRZYCHODY 
 

1041151,85 

Plan      989486,18 
Wykonanie     1041151,85 
co stanowi    105,22% 
W tym: 
Stan środków na 01.01.2012 
Dotacje podmiotowa 
Dotacja celowa                                                                      
Odsetki od środków na rachunkach bankowych                                                              
Pozostałe wpływy(gazeta,ksero,taniec,plastyka,rozm.tel.,inne) 
Pozostałe przychody operacyjne  
 

 
 

235,17 
974000,00 
15251,01 

817,98 
50847,50 

0,19 
KOSZTY 
 

1019587,21 

Plan 999574,16 
Wykonanie 1019587,21 
co stanowi 102,0% 
 
Wynagrodzenia 
(nagrody, wynagrodzenia osobowe, umowy zlecenia i o 
dzieło) 
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 
(ubezp.społ., FP, herbata, badania okresowe, szkolenia, ubezp. 
pracowników, odzieŜ ochronna, świadczenia urlopowe)  
ZuŜycie materiałów i energii 
Usługi obce 
Podatki i opłaty 
Pozostałe koszty rodzajowe  
(podróŜe słuŜbowe, bezp.mienia, środków transportowych, 
abonament RTV, Internet) 
Wydatki majątkowe i nakłady na środki trwałe  
(wyposaŜenie, środki trwałe) 
Pozostałe koszty operacyjne  
Amortyzacja  

 
438931,91 

 
 

87627,34 
 
 

93381,96 
377525,64 

 
5715,65 

 
 

6316,56 
 

0,17 
10087,98 

 
NALEśNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA 

 

 
NaleŜności wymagalne na 31.12.2012 
Zobowiązania wymagalne na 31.12.2012 

 
0,00 
0,60 

 
ŚRODKI PIENIĘśNE 

 

Stan środków pienięŜnych na początek roku 
Stan środków pienięŜnych na koniec roku 

235,17 
1850,37 

Na dzień 31.12.2012r. jednostka posiadała zobowiązania niewymagalne w kwocie 1813,70zł,  
w tym: 1131,07zł za energię elektr.; 527,83zł za rozm. telef: 154,80zł za usługi pocztowe oraz 
zobowiązania wymagalne w wysokości 0,60zł za usługi transportowe.                                                



 
Sprawozdanie z zasad przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji podmiotowej z 
budŜetu Gminy OŜarów dla samorządowych instytucji kultury  

 
 
Rozliczenie otrzymanej dotacji podmiotowej za 2012 rok 
Stan środków pienięŜnych na dzień 01.01.2012          235,17 

 
  
     I. Przychody własne  
 Lp.    Wyszczególnienie  Kwota  
1. Odsetki od środków na rachunku bankowym 817,98 
2. Pozostałe wpływy (gazeta, taniec, plastyka itd.) 50847,50 
3. Dotacja celowa 15251,01 
4. Pozostałe przychody operacyjne 0,19 
 Razem:  66916,68 

 
 

               II. Dotacja podmiotowa  
Plan  Środki otrzymane     

Dotacja  974000,00 
 
 
 

                      III. Wydatki    
Lp. Wyszczególnienie  Wydatki 

łącznie 
(kol.4+kol.5) 

 

Wydatki 
finansowane  

z dotacji 

Wydatki 
finansowane z 
przychodów 

1 2 3 4 5 
1. ZuŜycie materiałów i energii 105535,31 90284,30 15251,01 
2. Usługi obce  399580,45 349530,17 50050,28 
3. Opłaty róŜne    
4. Wynagrodzenia  439131,49 439131,49  
5. Ubezpieczenia społeczne i inne 

świadczenia na rzecz pracowników 
87881,39 87881,39  

6. PodróŜe słuŜbowe 67,40 67,40  
7. Pozostałe wydatki  7105,25 7105,25  
 Razem: 1039301,29 974000,00 65301,29 

 
 
 

                                    Stan środków pienięŜnych na dzień 31.12.2012                             
1850,37 

 
 

……………………………………. 
Data i podpis Dyrektora 

Samorządowej instytucji kultury  
 
 


