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1. Działalność edukacyjna MGOK:  
a) sekcja teatralna: 

Propozycje dla najmłodszych odbiorców oferuje m.in. teatrzyk kukiełkowy 
„Pucuś”, prowadzony przez Małgorzatę Wesołowską. Skład grupy tworzą dzieci  
i młodzież w przedziale wiekowym 12 – 13 lat. Zajęcia łączą szeroki zakres zainteresowań tj.: 
teatr, plastyka, muzyka. Instruktor szczególną uwagę zwraca na dykcję, deklamację i 
prawidłową artykulację, kształcenie umiejętności improwizacyjnych i naśladowczych, 
kreowanie odgrywanych postaci, wyrażanie uczuć, emocji za pomocą gestów, ruchów i 
odpowiedniej intonacji. Zajęcia te  w roku 2011 prowadzone były zarówno w MGOK, jak i w  
świetlicy środowiskowej w Dębnie.  
         Ożarowski MGOK może pochwalić się prowadzeniem zorganizowanej Grupy 
Szczudlarzy. Forma ta skupia młodzież w wieku gimnazjalnym oraz ponadgimnazjalnym i w 
roku 2011 liczyła ona 8 osób. Nasi szczudlarze zapraszani są przez ośrodki kultury i inne 
instytucje w województwie świętokrzyskim oraz poza jego granicami, prezentując się na 
różnego typu festynach i innych imprezach okolicznościowych. Spotkania tejże grupy w 
ostatnich miesiącach roku 2011 poświęcone były pracy nad scenariuszem teatralnym 
opracowanym na podstawie baśni pt. „Królowa Śniegu”. Opiekunem grupy jest inst. 
Małgorzata Wesołowska. 

Kolejny już rok działa w Domu Kultury grupa osób dorosłych, która tworzy teatr 
obrzędowy „Ożarów”. Obrazuje on autentyczne zachowania, obyczaje, tradycje, sposoby 
zachowania i postępowania w sytuacjach codziennych  
z życia naszych dziadków i pradziadków, co stanowi wspaniałą lekcję historii dla widzów. 
Aktorzy gościli z widowiskiem także poza terenem gminy Ożarów (Kielce, Tarnogród). 

W grudniu 2011 powstała kolejna grupa teatralna prowadzona przez instruktor 
Agnieszkę Kozak. Jej członkowie to dzieci i młodzież, których  wspólnym zainteresowaniem 
jest teatr i praca aktora na scenie. Pierwszym spektaklem, nad którym pracują jest 
„Kopciuszek na wesoło”.  
              



 
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 Ożarowie. Sześcio i pięciolatki łącznie tworzą grupę ok. 100 
dzieci. W roku 2011 przedszkolaki poznawały nowe techniki plastyczne, nowe materiały, 
rozwijały sprawności manualne, oswajały się z nowymi pojęciami plastycznymi (plama, 
kolor, kreska).  

W MGOK funkcjonują 4 grupy ogólnoplastyczne zróżnicowane wiekowo. Dzieci 
poznawały różne techniki, korzystały z różnych materiałów plastycznych proponowanych 
przez pracownię, wykonywały prace na powierzchniach płaskich (np. karton, tektura, dykta), 
ale także prace przestrzenne (prace z masy solnej, gipsu, plasteliny, bibuły itp.). Celem zajęć 
prowadzonych w ramach koła plastycznego było rozwijanie twórczej inicjatywy dziecka, 
pomysłowości, a także wzbogacenie o kontakt ze sztuką i jej twórcami. Obie grupy brały 
także udział w proponowanych naszej placówce konkursach plastycznych.  

 Jeśli ktoś chce zgłębić tajniki wiedzy dotyczące pracy w jakiejś konkretnej 
pracowni, jak co roku, zapraszamy go do pracowni: grafiki, decupagu, batiku, malarstwa,  
rysunku, witrażu, modelarstwa. Zajęcia te oprócz ostatnich w kolejności, których opiekunem 
jest Grzegorz Dulny, prowadzą wyżej wymienieni instruktorzy. 

Wspomnieć należy  także o prowadzonej przez inst. Patrycję Sus-Lutyńską grupie 
„Spinka”. Skupia ona 33 osoby dorosłe. Należą do niej amatorzy, ale także profesjonaliści w 
dziedzinach sztuki. Są to chętni z terenu naszej gminy, ale także spoza jej granic (Nikisiałka 
Duża, Lemierze, Kobylany, Boria, Gierczyce, itp.) Cykliczne, pięciogodzinne zajęcia, 
poświęciliśmy jak co roku głównie plastyce obrzędowej (bibułkowe kwiaty, bombki 
bożonarodzeniowe, jaja i palmy wielkanocne, ozdoby świąteczne, stroiki, robótki na drutach i 
szydełku), czasem jednak przeplataliśmy tą tematykę spotkań pracami tworzonymi w technice 
decupagu, odlewami gipsowymi, czy papieroplastyką. Dla członków grupy „Spinka” ważny 
jest także udział w różnych wydarzeniach artystycznych. Dlatego też, byli oni w roku 2011 
stałymi bywalcami organizowanych przez nasz ośrodek wernisaży, 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 też uczą innych nowych technik plastycznych. 

Oprócz zajęć grupowych prowadziliśmy także w roku 2011 zajęcia indywidualne.  
Pracownia plastyczna MGOK odpowiedzialna jest nie tylko za prace z dziećmi, czy 

dorosłymi. Jej obowiązkiem jest także oprawa plastyczna wielu imprez (dekoracje), 
przygotowanie ekspozycji prac na wernisaże, czy też ekspozycji dzieł poplenerowych, 
projektowanie i druk plakatów, zaproszeń oraz dyplomów. 

W 2011 roku prowadziliśmy także zajęcia terenowe dla dzieci w świetlicy w Dębnie - 
(modelarstwo, plastyka ogólna). 

 
c) sekcja taneczna: 

 
             MGOK oferuje zajęcia rytmiki. Uczestniczą w nich 2 grupy przedszkolaków  
z Publicznego Przedszkola w Ożarowie. Dzieci poznają podstawowe kroki różnych tańców. 
Jest to nauka połączona z zabawą. 

Kolejna grupa przedszkolaków raz w tygodniu uczestniczą w zajęciach dotyczących 
podstaw tańca ludowego. 

Oferujemy także zajęcia tańca współczesnego. W ich skład wchodzą 3 grupy 
wiekowe. Dziewczyny często wyjeżdżają na imprezy plenerowe, na które zostają zaproszone. 
Bawią publiczność także na imprezach organizowanych przez nas. Są to m.in. Wielka 
Orkiestra, Dni Ożarowa itp. Opiekunem grup tańca współczesnego jest Kaja Harańczyk. 

Kolejny rodzaj tańca na jaki zapraszamy do naszego ośrodka, to taniec ludowy. Grupa 
dzieci prowadzona przez Teresę Opałkę, to Mali Ożarowiacy. Często są włączani do 



występów bloku folklorystycznego dorosłych. W zajęciach uczestniczą dzieci w wieku 
szkolnym i przedszkolnym.  

 
d) sekcja techniczna: 
 
         Klub Akustyka – skupia 3 chłopaków, którzy uczą się obsługi aparatury 
nagłośnieniowej, akustyki oraz realizacji dźwięku ze szczególnym uwrażliwieniem pod kątem 
estetyki brzmienia, rozróżniania poszczególnych instrumentów i technik pozwalających na 
wydobycie z nich maksimum naturalnego brzmienia. „Akustycy” zapoznawani są również z 
podstawami elektryki i elektroniki, co oprócz samej wiedzy  
i praktyki, które z pewnością przydadzą im się w przyszłości, pozwala im również zrozumieć 
ogólne zasady działania poszczególnych urządzeń i posługiwać się nimi w sposób bardziej 
świadomy i bezpieczny. Istotna jest również nabywana przez chłopców umiejętność pracy w 
zespole, bez której niemożliwe byłoby sprawna obsługa, szczególnie tych większych imprez 
organizowanych przez MGOK i nie tylko. Praca zespołowa to również doświadczenie, które 
może pomóc młodym ludziom w różnych sytuacjach w ich przyszłym życiu zawodowym. 
Grupę prowadzi Sławomir Lutyński. 
 
 e) sekcja turystyczna: 
 
 Opiekunem grupy młodzieży w wieku 13-19 lat jest Małgorzata Wesołowska. Zajęcia 
z turystyki prowadzone są w okresie wiosenno-letnim i przybierają  formę nie tylko 
edukacyjną (dyskusje, filmy przyrodnicze, krajoznawcze), ale także rekreacyjną (gry i zabawy 
terenowe). Pozwala młodym uczestnikom na poznanie lokalnych zabytków, przyrody, 
historii. Młodzi turyści poprzez wyjazdy na wycieczki rowerowe, wyjścia na ogniska poznają 
swoje najbliższe okolice – teren gminy Ożarów, a także tereny nadwiślańskie (np. 
Nadwiślański Szlak Artystyczny). 
 
f) sekcja muzyczna: 
 
 Od lat w Domu Kultury działa Orkiestra Dęta. Prowadzi ją 
Jerzy Sternicki. Podobnie jak w latach ubiegłych, w roku 2011, muzycy koncertowali   
z okazji świąt i rocznic państwowych organizowanych przez naszą placówkę, a także 
uczestniczyli w wielu uroczystościach lokalnych i ponadlokalnych  przygotowywanych przez 
organizacje społeczne. 
 W/w instruktor prowadzi także chór B-TONICA. 
 MGOK proponuje także indywidualny tok nauczania gry na wielu instrumentach, gry 
na keyboardzie, fortepianie, gitarze, akordeonie. Odpowiedzialnym za takie zajęcia jest Jerzy 
Sternicki.  
 Pod okiem Sławomira Lutyńskiego dzieci poznają tajniki śpiewu. Uczestnicy zajęć 
uczą się przede wszystkim prawidłowej emisji głosu, poprawnej dykcji, oddechu oraz 
odpowiedniej interpretacji utworu. Swój talent i umiejętności prezentują  
na różnych imprezach organizowanych przez ożarowski MGOK i nie tylko,  
a sprawdzianem są dla nich różnego typu i formatu konkursy, które weryfikują postępy 
poczynione przez młodzież. Dzięki temu mają szansę uczestniczyć w wielu konkursach, 
festiwalach i przeglądach. 
          Ciekawą i w pewien sposób unikatową formą muzyczną istniejącą przy naszym Domu 
Kultury są 2 kapele: „Ożarowiacy” i „Powiśloki”. Obie związane są mocno  
z folklorem. Wspierając 2 zespoły śpiewacze („Ożarowiaków” i „Nowinecki”), uczestniczą w 
licznych imprezach artystyczno-kulturalnych organizowanych na terenie naszej gminy, 
powiatu  i nie tylko. 
 Wspomniany wyżej śpiewaczy zespół „Ożarowiacy” to grupa seniorów prowadzona 
przez Teresę Opałkę. W 2011r. Podobnie jak w latach poprzednich może pochwalić się ona 
udziałem w wielu festiwalach poświęconych muzyce ludowej.  
Na podobnych zasadach, pod okiem tego samego instruktora działają „Nowianecki”, zespół 



śpiewaczy złożony z mieszkanek wsi Nowe. Podobnie jak grupa poprzednia uświetniają wiele 
imprez lokalnych i ponadlokalnych. 

Ryszard Kruk – jest mieszkańcem Domu Pomocy Społecznej w Sobowie. Jego 
niewątpliwy talent muzyczny i zapał można podziwiać na wielu naszych imprezach. Rysio 
jest fanem i wykonawcą głównie muzyki disco-polo, która daje mu radość i poczucie 
spełnienia się na scenie a pomaga mu w tym Sławomir Lutyński. 

Pod koniec 2011 roku powstał dziecięco-młodzieżowy zespół wokalno-
instrumentalny, skupiający 15 uczestników cotygodniowych zajęć. Jego członkowie nie mięli 
jeszcze premierowego występu, ale będzie można ich wysłuchać na najbliższych 
tegorocznych imprezach plenerowych organizowanych w gminie Ożarów. Opiekunem grupy 
jest Sławomir Lutyński. 

 
g) Klub 4H „Iskra”: 
       
           Klub 4 H „Iskra” to efekt współpracy ZSO w Ożarowie i MGOK w Ożarowie.  W 
ramach tej działalności organizowaliśmy dzieciom liczne zajęcia. Nadrzędnym  założeniem 
Klubu jest realizacja i zaznajamianie dzieci z zagadnieniami związanymi z ekologią, ochroną 
zdrowia, dziedzictwem kulturowym, przedsiębiorczością a także 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 
oraz instruktorzy prowadzący zajęcia: Teresa Opałka, Jerzy Sternicki, Patrycja Sus-Lutyńska, 
Sławomir Lutyński. 
        
2. Liczba osób uczestniczących w poszczególnych formach zajęć  
     w MGOK: 

L.p. 
POSZCZEGÓLNE FORMY 

ZAJĘĆ 
LICZBA UCZESTNIKÓW ZAJ ĘĆ 

(łącznie w każdej sekcji) 
1. Sekcja muzyczna: 

nauka śpiewu – zajęcia indywidualne 
i grupowe, nauka gry na 
instrumentach – zajęcia 

indywidualne, orkiestra dęta, chór B-
TONICA, Ożarowiacy – kapela, 

Powiśloki – kapela, Ożarowiacy – 
zespół śpiewaczy, Nowianecki – 

zespół śpiewaczy, dziecięco-
młodzieżowy zespół wokalno-

instrumentalny. 

zajęcia grupowe + indywidualne 
86 = osób 

(dzieci, młodzież, dorośli) 

2. 
Sekcja plastyczna: 

przedszkolaki (4 grupy), zajęcia 
ogólnoplastyczne (4 grupy), grafika,  

decupage,  batik, malarstwo, 
rysunek, witraż, modelarstwo, grupa 

artystyczna „Spinka”, 
ogólnoplastyczne zajęcia 

indywidualne, Klub 4H „Iskra” , 
zajęcia w Dębnie – świetlica 

(plastyka ogólna, modelarstwo) 

zajęcia grupowe + indywidualne 
234 = osoby 

(dzieci, młodzież, dorośli) 



       
 
 Z tabeli wynika wiec, że łącznie wszyscy uczestnicy naszych zajęć (dzieci, młodzież, 
dorośli) to 520  osób. 
 
 
3. Redagowanie pisma społeczno-kulturalnego „Ożarów”: 
 
             Stałą formą działalności jest redagowanie pisma społeczno-kulturalnego „Ożarów”. 
Już od 13 lat w pracę nad nim zaangażowani są instruktorzy MGOK. Do nich należy przede 
wszystkim obróbka i przygotowywanie materiałów do druku oraz kolportaż. Redaktorem 
prowadzącym gazety, odpowiedzialnym za dobór odpowiednich materiałów jest Józef Myjak. 
W roku 2011 udało nam się wydrukować 4 jego egzemplarze. 
 

4. Osiągnięcia MGOK w 2011r.: 
 

          Grupy dzieci młodzieży oraz osób dorosłych uczestniczących w różnych formach zajęć 
w MGOK, są także przygotowane przez naszych instruktorów do udziału w konkursach, 
koncertach, festiwalach, przeglądach itp.  
W 2011r. możemy pochwalić się osiągnięciami: 
 

o Grand Prix Ogólnopolskiego Konkursu Młodych Wokalistów i Zespołów 
Wokalnych „Debiuty” w Lublinie (Agnieszka Bednarska), 

o I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Piosenki „Talenty” w Opatowie (Agnieszka 
Bednarska),   

o  Wyróżnienie specjalne od Prezydenta Lublina w Ogólnopolskim Konkursie 
Młodych Wokalistów i Zespołów Wokalnych „Debiuty” w Lublinie (Monika 
Wójcikowska), 

o Finał Ogólnopolskiego Konkursu „Wygraj Sukces” w Tarnobrzegu (Monika 
Wójcikowska), 

o Finał Ogólnopolskiego Konkursu Wokalnego „Pociąg na scenę” w Lublinie 
(Maciej Szcześniak), 

o I miejsce w Nadwiślańskich Spotkaniach Sobótkowych (zespół śpiewaczy 
„Ożarowiacy”), 

o I miejsce na Festiwalu Folkloru „Powiśle 2011” (zespół śpiewaczy „Nowianecki”), 

3. Sekcja teatralna: 
grupa Szczudlarzy,  

teatr obrzędowy „Ożarów”, zajęcia w 
Dębnie – świetlica (teatrzyk 

kukiełkowy), teatrzyk kukiełkowy 
„Pucuś”, dziecięco-młodzieżowa 

grupa teatralna. 

zajęcia grupowe  
 44 = osób 

(dzieci, młodzież i dorośli) 

4. Sekcja taneczna: 
przedszkolaki (2 grupy – rytmika i 1 
grupa – podstawy tańca ludowego), 

zajęcia tańca nowoczesnego (3 
grupy), zajęcia tańca ludowego – 

Mali Ożarowiacy. 

 
zajęcia grupowe  

145 = osób 
(dzieci, młodzież) 

5. 
Sekcja techniczna: 

Klub Akustyka 

zajęcia grupowe  
3 = osoby 
(młodzież) 

6. 
Sekcja turystyczna 

zajęcia grupowe  
8 = osób 

(młodzież) 



o III miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Śpiewaków w Bukowinie Tatrzańskiej 
(zespół śpiewaczy „Nowianecki”), 

o II miejsce w Wojewódzkim Przeglądzie Teatrów Obrzędowych w Kielcach (teatr 
obrzędowy „Ożarów”), 

o I miejsce w Wojewódzkim Konkursie „Świętokrzyskie Przestrzenie Komiksu” 
zorganizowanym przez Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach (grupa plastyczna), 

o I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Komiksu zorganizowanym pod hasłem 
„Podróże Koziołka Matołka po Grecji” przez Europejskie Centrum Bajki w 
Pacanowie (grupa plastyczna), 

o I miejsce w III Powiatowym Przeglądzie Małych Form Teatralnych „Jestem 
zdrowy, odrzucam dym papierosowy (4 H „Iskra”). 

o I miejsce w Wojewódzkim Przeglądzie Teatrów zorganizowanych przez Klub 
Animacji Kultury Szkolnej Młodzieżowego Domu Kultury w Kielcach pod 
patronatem Kuratorium Oświaty i Wychowania w Kielcach (4 H „Iskra”). 

o I miejsce w Krajowym Konkursie „Goście w naszej gminie” zorganizowanym 
przez fundację Edukacyjną 4 H w Polsce pod patronatem Ministra Pracy i Polityki 
Socjalnej, Wojewody Mazowieckiego i Marszałka Województwa Mazowieckiego 
w Mazowieckim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Płońsku (4 H „Iskra”). 

o I miejsce w Wojewódzkim Konkursie „Perełki Świętokrzyskie” w Ożarowie (4 H 
„Iskra”). 

o Dwa wyróżnienia w Wojewódzkim Konkursie „Przyroda w obiektywie” 
odbywającym się pod patronatem prof. Wiecha z Uniwersytetu Rolniczego w 
Krakowie (4 H „Iskra”). 

o II miejsce w III Wojewódzkim Przeglądzie Małych Form Teatralnych „Jestem 
zdrowy, odrzucam dym papierosowy” (4 H „Iskra”). 

o Ponadto nasze grupy reprezentowały nasz ośrodek m.in. w : Złotych Godach  w 
Ożarowie, Święcie Kwitnącej Wiśni w Nowem, Obchodach Dni Ożarowa,  
Dożynkach Powiatowych w Lasocinie, Annopolu na „Nadwiślańskich  Spotkaniach 
Sobótkowych”, itp.  
Członkowie Klubu 4H gościnnie występowali m. in. podczas Ogólnopolskiego 
Spotkania Opłatkowego Geodetów w Starostwie Powiatowym w Opatowie, 
podczas „Góralskiego kolędowania” w Bukowinie Tatrzańskiej, spotkania 
opłatkowego w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie, 
Ogólnopolskiej Gali wręczenia nagrody Kryształowej Koniczyny dla ludzi 
zasłużonych w Warszawie. 
Klub 4 H uczestniczył w wymianie Międzynarodowej ze Stanami Zjednoczonymi, 
w ramach której dwoje dzieci wyjechało do Pensylwanii i dwoje do Indiany i 
Michigan, w trzydniowej wycieczce do Zakopanego oraz dwudniowej wycieczce 
do Lublina i Kazimierza, które zostały sfinansowane z pieniędzy sfinansowanych w 
ramach konkursów oraz za zorganizowanie imprez artystycznych; w 
Ogólnopolskim Zlocie Klubów 4 H w Płońsku, koszty którego zostały 
sfinansowane przez Urząd Marszałkowski; w dwudniowym integracyjnym 
spotkaniu z dziećmi i nauczycielami z łotewskiej szkoły jako jednego z partnerów 
w projekcie Comenius „Three H”. 
Zasługą tejże grupy w 2011 r.  jest także wytyczenie i otwarcie ścieżki 
dydaktycznej przebiegającej przez tereny nadwiślańskie Przyroda i Kultura 
„Powiśla Ożarowskiego”. 
 
 
5. Inne formy działalności: 
 

 Oprócz edukacji MGOK jest także miejscem spotkań działaczy stowarzyszeń, 
mieszkańców miasta. Kalendarz z 2011r. świadczy o tym, że odbyło się u nas ok. 130 
spotkań. Były to kursy, warsztaty, szkolenia, zebrania, rocznice, zabawy, akademie 



okolicznościowe, wernisaże, próby. Działa u nas także kino, jesteśmy organizatorami 
spektakli teatralnych dla dzieci i młodzieży.  
 Jesteśmy także organizatorami wyjazdów, wycieczek, ognisk itp. Ich uczestnikami 
było około 300 osób.  
 Stałą formą piątkowych lub sobotnich spotkań wieczornych są wernisaże. W 2011r. 
możemy pochwalić się organizacją ośmiu wystaw (fotografia, rękodzieło ludowe, malarstwo, 
rzeźba, twórczość dziecięca, collage itp.). 
 W wakacje oraz ferie wypełniamy dzieciom i młodzieży wolny czas zapraszając je na 
zajęcia otwarte, gry, zabawy, spektakle. 
          Zimą oferujemy usługi Św. Mikołaja, który roznosi za symboliczną opłatę prezenty dla 
dzieci. 
 
6. Stałe imprezy organizowane lub współorganizowane przez  
    MGOK w Ożarowie: 
 
          XIX Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Noworoczne Spotkanie Burmistrza 
z Przedsiębiorcami, Ferie z MGOK w Ożarowie, Wakacje  
z MGOK, Dzień Kobiet, Mały Konkurs Recytatorski - eliminacje środowiskowe, 
Ogólnopolski Konkurs Recytatorski - eliminacje rejonowe, Ogólnopolski Konkurs Piosenki 
„Wygraj Sukces” - półfinał, Festiwal Muzyki Odnalezionej (Lasocin), Święto Kwitnącej 
Wiśni, Dni Ożarowa połączone z przeglądem dorobku MGOK oraz świętem Cementowni 
Ożarów, Plener Rzeźby dla studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego (Wydział Artystyczny – 
Rzeźby), Ogólnopolski Plener Malarski – Nowe 2011, Impreza Promująca Tereny 
Nadwiślańskie w Agroturystyce - zakończenie plenerów, Dożynki Powiatowe w Lasocinie 
(oprawa artystyczna i plastyczna), Festyn z okazji Dnia Dziecka – Maruszów, Festiwal 
Piosenki Przedszkolnej, Złote Gody, Festyn „Postaw na Rodzinę”, zimowy koncert „Miłość 
Ci wszystko wybaczy”, Powitanie Nowego Roku, występ kabaretu „Pod Wyrwigroszem”, 
wyjazd do Muzeum Regionalnego w Rozwadowie na wystawę pt. „Boże Narodzenie w sztuce 
ludowej” oraz „Sztuka z japońską laleczką w tle”, obchody 11-listopada. 
 
7. Środki pozyskiwane z projektów:       
 
- 15 256, 01 zł. pozyskane z małego projektu w ramach działania „Wdrażanie lokalnych 
strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na działanie pod 
hasłem „Nie ma to jak nasze stroje świętokrzyskie” (zakup strojów ludowych), 
 MGOK w roku 2011 składał także dwa projekty pt. „Jubileusz w Skansenie”  oraz  
„Janików – kamieniarze z włoskim rodowodem”, w ramach działania 413 Wdrażanie 
Lokalnych Strategii Rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich.   Oba 
projekty zostały pozytywnie rozpatrzone, niestety z powodu braku funduszy na wkład własny 
musieliśmy zrezygnować z pobrania pozyskanych pieniędzy. Łącznie (dotyczy obu w/w 
projektów) była to kwota około 34 tysięcy zł. 
      
8. Informacja o dochodach i wydatkach Miejsko-Gminnego   
    Ośrodka Kultury w O żarowie za rok 2011.                                                                           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SPRAWOZDANIE 
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO 

MIEJSKO-GMINNEGO O ŚRODKA KULTURY W O ŻAROWIE 
ZA ROK 2011 

Wykonanie planu finansowego przedstawia się następująco: 
 
PRZYCHODY 
 

 
 

Plan      884196,51 
Wykonanie     896598,19 
co stanowi    101,4% 
 
W tym: 
Dotacje otrzymane z UMiG w Ożarowie  
Dotacja celowa                                                                      
Odsetki od środków na rachunku bankowym  
BO                                                             
Pozostałe wpływy (gazeta, ksero, taniec, plastyka, rozm. 
telef., inne) 

 
 

880000,00 
0,00 

411,68 
4196,51 

11990,00 

  
WYDATKI 
 

 

Plan 884196,51 
Wykonanie 896363,02 
co stanowi 101,4% 
 
Wynagrodzenia i pochodne: 
- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 
- wynagrodzenia osobowe 
- nagrody roczne  
- ubezpieczenia społeczne  
- FP  
- umowy zlecenia i o dzieło 
 

 
491935,32 

6805,15 
330000,95 
28330,00 
55008,22 
7574,71 

64216,29 
 

 
Wydatki rzeczowe: 
- materiały i energia 
- usługi 
- remonty 
- opłaty i składki 
- podróże służbowe 
- świadczenia urlopowe 

 
404427,70 
135697,21 
252982,76 

0,00 
5128,00 

0,00 
10619,73 

 
Na dzień 31.12.2011r. jednostka posiadała zobowiązania niewymagalne w kwocie 4303,46zł,  
w tym: 1749,54zł za energię elektr.; 221,83zł za wodę; 254,05zł za art.. spoż.; 1400zł za 
zajęcia taneczne; 509,39zł za rozm.telef: 168,65zł za usługi pocztowe oraz zobowiązania 
wymagalne w wysokości 27313,09zł w tym: 4996,49zł za paliwo, 9660zł za gazetę, 11000zł 
za prog. artyst. dożynek, 1457zł za ubezp. sam.;199,60zł z tyt. ub.społ.                                                      
                                                                                           


