Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr WG.0050.54.2016
Wójta Gminy Ożarowice
z dnia 22 marca 2016 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI I OŚRODKA
KULTURY GMINY OŻAROWICE W TĄPKOWICACH W 2015 ROKU
Sytuacja organizacyjna Biblioteki i Ośrodka Kultury Gminy Ożarowice.
Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Ożarowice z siedzibą w Tąpkowicach działa jako samorządowa
instytucja kultury.
Realizacja budżetu Biblioteki i Ośrodka Kultury Gminy Ożarowice w Tąpkowicach.
I

Realizacja budżetu – przychody
Dotacje podmiotowa
dla Ośrodka Kultury
w tym VAT
dla Biblioteki
Dotacja celowa dla Biblioteki
Sprzedaż usług
Dotacja MKiDN „Kultura Dostępna”
Środki unijne (PROW) i dotacja celowa na wyposażenie
Przychody finansowe
Pozostałe przychody operacyjne
Razem

II

961 000,00
686 000,00
1 866,42
275 000,00
6 930,00
79 961,80
11 874,98
43 088,47
1 432,38
257 717,05
1 362 004,68

Koszty za 2015 rok
Konto

400

Konto
Konto
Konto
Konto

411
413
420
430
430
440
450
460
761

Konto
Konto
Konto
Konto

Amortyzacja książek
Amortyzacja środków trwałych
Zużycie materiałów
Zużycie energii
Usługi obce
Wynagrodzenie osobowe
Umowy zlecenia i o dzieło
Świadczenia na rzecz pracowników
Podatki i opłaty
Pozostałe koszty
Pozostałe koszty operacyjne
Razem

29 167,02
250 820,26
160 252,71
64 300,12
285 152,87
388 567,15
104 650,00
90 081,57
3 285,00
3 660,48
582,93
1 380 520,11

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2015 r.:





kasa – 946,86 zł
rachunek bieżący – 173.077,24 zł
lokaty – 150.122,30 zł
ZFŚS – 1,54 zł

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2015 r.:


kasa – 1.445,13 zł
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rachunek bieżący – 83.611,51 zł
lokaty – 150.122,30 zł
ZFŚS – 1,55 zł

Stan należności na 01.01.2015 r.: 24 567,47 zł,
Stan zobowiązań na 01.01.2015 r.: 60 173,31 zł,
Stan należności na 31.12.2015 r. z tytułu zwrotu z US VAT-u z inwestycji: 2 892,00 zł,
Stan należności z tytułu dostaw i usług: 60,00 zł,
Stan zobowiązań z tytułu dostaw i usług: 17 048,83 zł.
Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Ożarowice na dzień 31.12.2015 r. nie posiada należności ani
zobowiązań wymagalnych.
DZIAŁALNOŚĆ GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
Dział 92116 – Biblioteka
Etaty:
1. Pełny etat: 3
2. Niepełnozatrudnieni: 2x1/2, 1x1/3
PRZYCHODY
Paragraf

Nr konta

2480

740

0830
690

700
760

760
760
750

Plan na 2015
po zmianach
Dotacja podmiotowa, w tym:
do działalności podstawowej
Ministerialna
Wpływy z usług (xero)
Pozostałe przychody operacyjne (dofinansowanie
RA komputer IK)
Pozostałe przychody operacyjne (przetrzymanie
książek)
PPO-refundacja pracownika interwencyjnego
Dary książek
Przychody finansowe

Wykonanie

%

275 000,00
6 930,00
1 150,26
1 102,67

275 000,00
6 930,00
1 150,26
1 102,67

100
100
100
100

399,03

399,03

100

584,55
1 611,30
420,98
287 198,79

584,55
1 611,30
420,98
287 198,79

100
100
100

KOSZTY
Paragraf

Nr konta

4720
4240
3020

400
400
440

4010

430

4110
4120
4170

440
440
430

Rata amortyzacyjna za rok 2015
Zakup książek
Świadczenia na rzecz pracowników (szkolenia,
bhp)
Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym:
- wynagrodzenia osobowe
114 614,23 zł
- praca na II zmianę
820,56 zł
- nagroda roczna
10 000,00 zł
- nagroda okolicznościowa na Dzień Bibliotekarza
11 666,20 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe

Plan na 2015
po zmianach
1 102,67
29 167,02
1 628,14

Wykonanie

%

1 102,67
29 167,02
1 628,14

100
100
100

137 100,99

137 100,99

100

23 537,26
2 708,79
4 440,00

23 537,26
2 708,79
4 440,00

100
100
100
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4210
4260
4300
4410
4410
4440

411
413
420
450
460
440

Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup energii
Usługi obce
Podatki i opłaty
Pozostałe koszty w tym podróże służbowe
Świadczenia na rzecz pracowników – świadczenia
urlopowe
Razem

47 462,42
14 206,97
25 287,19
0,00
358,53
3 464,11

47 462,42
14 206,97
25 287,19
0,00
358,53
3 464,11

290 464,09

290 464,09

Biblioteka posiada 3 czytelnie internetowe. W Tąpkowicach 3 stanowiska – działające od stycznia
2006 r., w Ożarowicach 10 stanowisk, działają od sierpnia 2015 r. i w Zendku 2 stanowiska, razem 15
stanowisk komputerowych w sieci gminnej, z których czytelnicy korzystają nieodpłatnie. W 2015 r.
z komputerów skorzystało 1 606 czytelników, w przeliczeniu na godziny przy komputerach czytelnicy
spędzili 1 244 godziny 45 minut. Księgozbiór Biblioteki jest bieżąco uzupełniany (27.555,72 zł zakup
książek, 1.611,30 dary książek), aby każdy czytelnik mógł znaleźć poszukiwaną książkę.
W 2015 r. Biblioteka prenumerował 9 tytułów czasopism.
W 2015 r. Biblioteka otrzymała dotację Ministerstwa Kultury na zakup nowości w wysokości 6.930 zł.
W 2015 r. wpłynęło ogółem 1 073 woluminów, z tego: 304 woluminy zakupiono z dotacji ministerialnej,
769 woluminów zakupiono z dotacji samorządowej, a 57 woluminów stanowią otrzymane dary.
Struktura zakupu nowości wydawniczych przedstawia się następująco:
 literatura piękna dla dzieci 321 woluminów,
 literatura piękna dla dorosłych 690 woluminów,
 literatura popularno-naukowa 62 woluminów.
Struktura przyjętych darów:
 literatura piękna dla dzieci 3 woluminów,
 literatura piękna dla dorosłych 10 woluminów,
 literatura popularno-naukowa 44 woluminów.
Biblioteka swoim zasięgiem obejmuje cały teren gminny, mamy również czytelników z gmin
sąsiednich. Ogółem w ciągu roku 2015 zarejestrowano 831 czytelników, z tego do lat 15 – 292 osób,
16-19 lat – 81 osoby, w grupie 20-24 lata – 53 osoby, w grupie 25-44 lata – 226 osób, w grupie 45-60
lat – 116 osób i w grupie wiekowej powyżej 60 lat – 63 osoby.
Struktura wypożyczeń przedstawia się następująco:
Ogółem wypożyczeń na zewnątrz w ciągu roku 25.646 woluminów, w tym:
literatura piękna dla dzieci 8.230 woluminów,
literatura piękna dla dorosłych 13.728 woluminów,
literatura popularno-naukowa 3.688 woluminów.
Czasopisma 663 egzemplarze.
Wypożyczenia księgozbioru na miejscu w ciągu roku wynoszą 3.849 woluminów.
Wypożyczalnia czasopism na miejscu – 637 egzemplarzy.
Wszystkie placówki biblioteczne posiadają dostęp do Internetu, który czytelnikom jest udostępniany
bezpłatnie.
Ponadto pracownicy bibliotek uczestniczą w cyklu darmowych szkoleń organizowanych przez PRB pt.
„Mikrogranty, podaj dalej”, a także w szkoleniach programu Biblioteka+.

3

100
100
100
0
100
100

DZIAŁALNOŚĆ OŚRODKA KULTURY
Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Etaty:
1. Pełny etat: 6
2. Niepełnozatrudnieni: 1x1/2, 1x1/6
PRZYCHODY
Paragraf

Nr konta

2480
740
700

750

701
741
700
700
701
742
750
760
760

830

Dotacja podmiotowa w tym:
Do działalności podstawowej
Kolonie, zimowiska
VAT z kolonii i zimowiska
Przychody ze sprzedaży usług w tym wynajem
Dotacja MKiDN „Kultura Dostępna”
Usługi kulturalne
Przychody ze sprzedaży – UTW
Wpływy z usług, tj. kolonie, zimowisko
Dotacja celowa i dofinansowanie PROW
Przychody finansowe
Pozostałe przychody operacyjne
Pozostałe przychody operacyjne-RA śr.
finansowany z dotacji
Razem

Plan na 2015
po zmianach
686 000,00
660 803,36
23 330,22
1 866,42

Wykonanie

%

686 000,00
660 803,36
23 330,22
1 866,42

100

24 294,93
11 874,98
700,00
2 186,98
51 629,63
43 088,47
1 011,40
5 091,97
248 927,53

24 294,93
11 874,98
700,00
2 186,98
51 629,63
43 088,47
1 011,40
5 091,97
248 927,53

100
100
100
100
100
100
100
100
100

1 074 805,89

1 074 805,89

KOSZTY
Paragraf

Nr konta

4720
3020

400
440

3030

430

Amortyzacja za 2015 rok
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
(szkolenia, koszty BHP)
Umowy zlecenia i o dzieło:
- zespołu Ożarowianki
6.600,00
- zespołu Tąpkowice-kabaret „Bez chłopa”
4.000,00
- zespołu Zendkowianki
500x11 m-cy= 5.500,00
- orkiestra Ożarowice
6.600,00
- zespołu Pyrzowianki
8.250,00
- zespoły taneczne przy BIOK
7.100,00
- Zespołu Związku Żołnierzy Lud. Wojska
Polskiego
6.600,00
- sportowców w Zendku (juniorów)
2.330,00
- sportowców w Zendku (seniorów)
8.300,00
- sportowców w Ożarowicach (juniorów)
466x10 m-cy= 4.660,00
- sportowców w Ożarowicach (seniorów)
830x10m-cy= 8.300,00
- pracownik gospodarczy LKS Piast 5.400,00
- pracownik gospodarczy LKS Tęcza 4.800,00
- orkiestra dęta Tąpkowice 2 instruktorów
2x5.000=10.000,00
- instruktor Orkiestry Tąpkowice
5.500,00
- opieka medyczna na Dożynkach
250,00

Plan na 2015
po zmianach
249 717,59
3 462,46
100 210,00

Wykonanie

%

249 717,59
3 462,46

100
100

100 210,00

100

4

4010

430

4110
4120
4210
4260
4300

440
440
411
413
420

4410
4410
4440

450
460
440
761

- zajęcia UTW Aktywny Senior
1.080,00
- zajęcia komputerowe UTW
500,00
- prace gospodarcze świetlica Celiny
940,00
- umowa o dzieło – występ
3.500,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym:
- wynagrodzenia osobowe
207 416,92
- praca na II zmianę
1 618,32
- nagroda roczna
23 150,00
- nagroda okolicznościowa – Dzień Bibliotekarza
16 220,92
- Jubileusz
3 060,00
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup energii, w tym: energia, woda i gaz
Zakup usług pozostałych:
- organizacja koloni i zimowisk
21 804,75
- kolonie i zimowiska (wpłaty)
51 629,63
- przejazdy autokarowe
26 207,20
- uroczystości gminne
76 729,09
- organizacja konkursów i festiwali 1 750,10
- kulturalne-Kultura Dostępna
13 773,00
- pozostałe usługi obce-własne
67 971,91
Podatki i opłaty
Pozostałe koszty, w tym podróże pracowników
Świadczenia na rzecz pracowników – świadczenia
urlopowe
Pozostałe koszty operacyjne
Razem

251 466,16

251 466,16

100

47 219,08
2 956,73
112 790,29
50 093,15
259 865,68

47 219,08
2 956,73
112 790,29
50 093,15
259 865,68

100
100
100
100
100

3 285,00
3 301,95
5 105,00

3 285,00
3 301,95
5 105,00

100
100
100

582,93
1 090 056,02

582,93
1 090 056,02

100

Informacja o działalności inwestycyjnej w 2015 roku projekt
„Rewitalizacja przestrzeni publicznej wraz z rozbudową przedszkola”
Konto

670

080

Wyszczególnienie
Źródła finansowania ogółem:
- dotacja z UG
- środki z MSiT
- Środki z UE RPO
Inwestycje i środki na wydatki
majątkowe:
- Wydatki inwestycyjne

Plan 2015 po
zmianach
1 175 178,67
707 923,53
11 581,87
455 673,27

Wykonanie

%

1 175 178,67
707 923,53
11 581,87
455 673,27

100

1 175 178,67

1 175 178,67

100

1 175 178,67

1 175 178,67

Informacja o działalności inwestycyjnej w 2015 roku projekt
„Rozbudowa budynku Biblioteki i Ośrodka Kultury”
Konto

Wyszczególnienie

670
670

Źródła finansowania ogółem:
- dotacja z UG
- środki z PROW

080

Inwestycje i środki na wydatki
majątkowe:
- Wydatki inwestycyjne

Plan 2015 po
zmianach
938 940,30
729 250,05
209 690,25

Wykonanie

%

938 940,30
729 250,05
209 690,25

100

938 940,30

938 940,30

100

938 940,30

938 940,30

100
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Informacja o zakupach inwestycyjnych oraz wyposażenia na zadanie
pt: „Zakup wyposażenia Sali widowiskowej i pomieszczenia dla orkiestry dętej w BiOK”
Konto
670
670
010
411

Wyszczególnienie
Źródła finansowania ogółem:
- dotacja z UG
- środki z PROW
Wydatki inwestycyjne (środki
trwałe)
Wydatki na zakup wyposażenia

Plan 2015
55 268,47
19 473,47
35 795,00

Wykonanie
55 268,47
19 473,47
35 795,00

%

12 180,00

12 180,00

100

43 088,47

43 088,47

100

100

Informacja o zakupach inwestycyjnych
Konto
670
010

Wyszczególnienie
Źródła finansowania ogółem:
Własne
Wydatki inwestycyjne
- zakup szafy
- zakup kotar

Plan 2015
44 420,83
44 420,83

Wykonanie
44 420,83
44 420,83

44 420,83
4 420,00
40 000,83

44 420,83
4 420,00
40 000,83

%
100

100
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CZĘŚĆ OPISOWA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
BIBLIOTEKI I OŚRODKA KULTURY GMINY OŻAROWICE ZA 2015 R.

Finanse Biblioteki i Ośrodka Kultury prowadzone są zgodnie z planem. W 2015 roku nie wystąpiło
żadne odchylenie od planu finansowego. B i OK prowadzi działalność gospodarczą oraz działalność
kulturalną mającą na celu tworzenie, upowszechnianie i ochronę kultury.
Zakres prowadzonej działalności Biblioteki i Ośrodka Kultury przedstawia się następująco:
STYCZEŃ
-

Kolędowy wieczór przy świecach, prezentacja laureatów festiwalu kolęd i pastorałek, zespołów

śpiewaczych, Koła Gospodyń Wiejskich w Celinach oraz Orkiestry Dętej z Ożarowic. W kolędowym
wieczorze uczestniczyło 200 osób.
- Zorganizowanie wyjazdu na Sylwester „BIS” do Teatru Rozrywki w Chorzowie, gdzie 40 uczestników
mogło zobaczyć i wysłuchać mini leksykonu najlepszych polskich kompozytorów muzyki rockowej
i rozrywkowej. Występ całego zespołu artystycznego Teatru Rozrywki oraz gościnny występ Natalii
Lesz.
- XI Grand Prix Tąpkowic – pierwsze cykliczne spotkanie szachowe, w którym wzięło udział 20
zawodników rozgrywek szachowych w szachach szybkich - turnieje rozgrywane są systemem
szwajcarskim – 9 rund w klasyfikacji indywidualnej.
- Wystawa prac z konkursu świątecznego na „Kartkę Bożonarodzeniową” oraz ozdobę z papieru.
LUTY
- Zorganizowanie zimowiska dla 40 osobowej grupy dzieci. W programie: nauka jazdy
na nartach, wizyta w zakopiańskim Aqua Parku, zwiedzanie kościoła na Krzeptówkach, wycieczka na
Gubałówkę oraz Krupówki, wyjście do kina w Zakopanem na film pt.” Pingwiny z Madagaskaru” i wiele
innych atrakcji.
- XI Grand Prix Tąpkowic – drugie cykliczne spotkanie szachowe, w którym wzięło udział 24
zawodników rozgrywek szachowych w szachach szybkich.
- Zorganizowanie warsztatów edukacyjno - artystycznych w projektowaniu i tworzeniu biżuterii szklanej
i innych przedmiotów z półfabrykatów. Warsztaty prowadzone w dwóch grupach wiekowych : I grupa:
dzieci od lat 9 w ilości 15 osób i II grupa: młodzież i dorośli w ilości 15 osób. Warsztaty odbyły się
bezpłatnie.
MARZEC
- Zorganizowanie koncertu z okazji Dnia Kobiet w świetlicy w Celinach, w którym wystąpił:
Młodzieżowy zespół wokalny „BEMOL”, zespół śpiewaczy „WETERAN” oraz Orkiestra Dęta
z Tąpkowic, na uroczystość w miłej atmosferze przybyło 130 pań.
- Ogłoszenie konkursu świątecznego na kartkę i stroik wielkanocny.
- XI Grand Prix Tąpkowic – trzecie cykliczne spotkanie szachowe, w którym wzięło udział
26 zawodników rozgrywek szachowych w szachach szybkich.
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- Rozstrzygnięcie wielkanocnego konkursu plastycznego. Wpłynęło 199 prac,
- Wystawa przepięknych prac – rękodzieło mieszkanki Tąpkowic Pani Bolesławy Dudek.
KWIECIEŃ
- XI Grand Prix Tąpkowic – czwarte cykliczne spotkanie szachowe, w którym wzięło udział 19
zawodników rozgrywek szachowych w szachach szybkich.
- Festiwal Piosenki Ekologicznej i Przyrodniczej, w którym prezentowało się 63 wokalistów
podzielonych na cztery grupy wiekowe. Zwycięzcy otrzymali nagrody książkowe oraz dyplomy a każdy
wykonawca tematycznie otrzymał torebkę nasion kwiatowych.
- Wystawa przepięknych prac wielkanocnych: kartek oraz barwnych stroików wielkanocnych
w Bibliotece i Ośrodku Kultury, gdzie mógł podziwiać każdy czytelnik i osoby odwiedzające nas.
- Zorganizowanie Babskiego Combra dla pań z dużą dawką humoru, śpiewu, tańca i dowcipu
z kabaretem „JESTEM” z Piekar Śląskich. Wspólna wspaniała zabawa do późnych godzin nocnych
z udziałem 180 pań.
- Prezentacja zespołów artystycznych działających przy Bibliotece i Ośrodku Kultury: Młodzieżowego
zespołu wokalnego ”BEMOL” i Chóru „WETERAN” w koncercie z okazji 10 rocznicy śmierci św. Jana
Pawła II w kościele parafialnym w Tąpkowicach.
- Ogłoszenie gminnego konkursu plastycznego pt. „ Straż pożarna w oczach dziecka” – prowadzony
w czterech grupach wiekowych, adresowany do dzieci i młodzieży z terenu naszej gminy,
zainteresowanie ich ochroną przeciwpożarową oraz tradycją i życiem środowisk strażackich.
- Ogłoszenie XI edycji konkursu poetyckiego pt. „Wiersz dla mamy” - udział młodych poetów
w konkursie, docenienie ich wrażliwości i zdolności poetyckich.
MAJ
- Obchody Tygodnia Bibliotek, w programie: spotkanie autorskie z Romanem Pankiewiczem,
podróżnikiem i pisarzem, spotkanie adresowane do młodzieży gimnazjalnej.
Noc z Andersenem w Bibliotece w Tąpkowicach - rozpoczęcie wspólnym ogniskiem z pieczeniem
kiełbasek, zasadzeniem drzewka Andersena, oraz głośnym czytaniem baśni Andersena pt.
„Krzesiwo”, „Brzydkie Kaczątko”, „Latający Kufer” przez radnych gminy Panią Agate Bednarek,
Henrykę Swoboda oraz Adriana Gubałę.
W dalszej części konkursy, gry, zabawy oraz szukanie skarbu w Bibliotece, którym był pyszny tort
w kształcie książki, wspólne zdjęcia z Andersenem, autografy wykonane stalówką przez każde
dziecko oraz wykonanie kołysanki przez Andersena dla Zasypiających już dzieci. Rano – pobudka,
wspólne śniadanie i na zakończenie wręczenie dyplomów oraz słodkiej niespodzianki. Kolejne dni
spotkania z przedszkolakami z każdej grupy - głośne czytanie baśni i wykonanie przez dzieci rysunku
zapamiętanej postaci, bohatera lub scenki.
- XI Edycja Gali Tanecznej – forma konkursu, prezentacja różnych rodzajów tańca 37 grup tanecznych
- 600 osób w grupach wiekowych. Gościnny występ uczniów ze Szkoły Baletowej w Bytomiu.
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- Obchody Święta Strażaka i Dnia Zwycięstwa – uroczystość z okazji 70 – rocznicy zakończenia II
Wojny Światowej na której zaprezentował się zespół śpiewaczy „WETERAN” oraz Młodzieżowy
Zespół Wokalny „BEMOL”. W uroczystości wzięło udział 200 osób.
- XI Grand Prix Tąpkowic – Zakończenie pięciu spotkań cyklicznych w szachach szybkich,
w których wzięło udział 29 zawodników. Najlepszym zawodnikiem Gminy Ożarowice został Pan
Tadeusz Sromek a sędzią głównym, który prowadził turnieje był Pan Tadeusz Bobecki. Zwycięzca za
I miejsce otrzymał puchar i dyplom a pozostali do VI miejsca nagrody rzeczowe i dyplomy.
- Udział zespołów śpiewaczych „Pyrzowianki” oraz Dziecięcego zespołu śpiewaczego Gminy
Ożarowice w XXII Międzynarodowym Przeglądzie Zespołów Regionalnych „Złoty Kłos”
EURO – Folklor 2015 w Zebrzydowicach. Nagrodą za swój wspaniały występ dla Dziecięcego zespołu
śpiewaczego było zajęcie I miejsca w swej kategorii a dla zespołu śpiewaczego „Pyrzowianki zajęcie
III miejsca również w swej kategorii oraz otrzymanie
nagrody pieniężnej.
- Zorganizowanie uroczystości z okazji Dnia Matki – prezentacja dziecięcych zespołów artystycznych
działających pod patronatem B i OK, występ dla ukochanych Mam młodych poetów wyróżnionych
z ogłoszonego konkursu poetyckiego „Wiersz dla Mamy” , do którego przystąpiło 12 osób. Wyróżnione
osoby otrzymały wielkie brawa za prezentacje swojego samodzielnie napisanego wiersza oraz
nagrodę książkową i dyplom.
- Rozstrzygnięcie plastycznego konkursu świątecznego na kartkę i stroik wielkanocny. Zwycięzcy i
osoby wyróżnione otrzymały dyplomy oraz nagrody książkowe. Na konkurs wpłynęło 199 prac.
- VII Europejski Tydzień Sportu Dla wszystkich. W tym okresie B i OK zorganizował wiele atrakcji,
rozgrywek sportowych, konkurencji, rekreacji m.in. Nordic Walking, Latinosolo, zawody w strzelaniu
z krótkiego pistoletu pneumatycznego, biegi, zawody sprawnościowe,
zajęcia na siłowni plenerowej, ćwiczenia na sali – „Ty też potrafisz”, „Wiem na co mnie stać”, trening
funkcjonalny plenerowy dla każdego, zawody w rzucie piłką lekarską, pilates / siła mięśni, i umysłu,
marszobieg, ćwiczenia przeprowadzone na zdrowy kręgosłup, rajd rowerowy.
- Dzień Dziecka.
W programie: gry i zabawy na sportowo, dla dzieci zumba kids, bitwa taneczna oraz atrakcje:
balonowe zwierzaki, bańki mydlane, dmuchańce, kule wodne, kucyki i inne. Podczas imprezy
nastąpiło również wręczenie nagród z ogłoszonego konkursu plastycznego „Straż pożarna w oczach
dziecka” - wpłynęło 71 prac różnego formatu. Z wyróżnionych prac zrobiono wystawę, którą można
było podziwiać do 15 lipca. Osobom wyróżnionym wręczono nagrody książkowe oraz dyplomy.
CZERWIEC
- Podsumowanie Europejskiego Tygodnia Sportu : piknik w plenerze dla całych rodzin. W programie:
otwarcie kompleksu sportowego, rozgrywki sportowe, pokazy na skate parku, ogłoszenie wyników
i wręczenie nagród za najlepsze osiągnięcia sportowe, loteria fantowa, atrakcje dla dzieci, wspólna
zabawa z Bernadetą Kowalską – gwiazdą wieczoru w przepięknym swoim koncercie dla wszystkich.
W imprezie wzięło udział ok. 600 osób.
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- Obchody 75 rocznicy zbrodni w Celinach, rozpoczęcie Mszą Św. w kościele św. Jakuba w Sączowie
w intencji rozstrzelanych przez okupanta więźniów w Celinach. Uroczysty apel i złożenie kwiatów pod
pomnikiem w miejscu zbrodni. W uroczystości wzięło udział 80 osób.
- Jubileusz 60 – lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Celinach – gościnny występ dziecięcych grup
tanecznych oraz koncert dziecięcego zespołu śpiewaczego Gminy Ożarowice i zespołu wokalnego
„BEMOL”.
LIPIEC
- Zorganizowanie kolonii letnich w Ustroniu Morskim nad morzem dla z wieloma atrakcjami: m.in.
wycieczka do wioski Hobbitów, rejs statkiem po Bałtyku, przejażdżka ciuchcią do latarni w Gąskach,
kąpiel w Aqua Parku, wyjazd do wioski indiańskiej w Zieleniewie, wyjazd do kina na film pt. „ W głowie
się nie mieści” oraz wyjście do kina 7D MAX. Zorganizowano również ognisko z pieczeniem kiełbasek
i wspólnym śpiewaniem piosenek.
Dyskoteki.
- Gminne Zawody Sportowo – Pożarnicze na stadionie LKS w Ożarowicach. W zawodach wzięło
udział 13 drużyn pożarniczych, w tym dwie kobiece i dwie dziewczęce.
Zawody rozegrane w dwóch konkurencjach: sztafeta i ćwiczenia bojowe.
W zawodach uczestniczyło ok. 300 osób
SIERPIEŃ
- Święto Wojska Polskiego. Uroczystość rozpoczęta wystawieniem posterunku honorowego
przed „tablicą pamiątkową”, złożenie wiązanek kwiatów, koncert zespołu śpiewaczego „Weteran”,
konkurs strzelecki z wykorzystaniem urządzenia cyklop. W uroczystości wzięło udział 150 osób.
- Zorganizowanie Dożynek Gminnych w Celinach – rozpoczęcie Mszą św. polowa, przekazanie
bochna chleba przez starostów dożynek na ręce przewodniczącej Rady Gminy,
prezentacja sołectw naszej gminy oraz zespołów działających przy B i OK m.in.
Dziecięcego zespołu śpiewaczego gminy Ożarowice, zespołu śpiewaczego „Weteran” i grupy
wokalnej „Bemol”. Atrakcją uroczystości był występ Bernadety Kowalskiej i przyjaciół oraz prezentera
radiowego

Andrzeja

Miś.

Wśród

KGW

został

rozstrzygnięty

konkurs

na najpiękniejszy wieniec dożynkowy, gdzie panie otrzymały nagrody pieniężne.
Dożynkom towarzyszyła również wystawa gołębi pocztowych, hodowców sekcji Niezdara oraz
pszczelarzy z Koła – Nakło Śląskie z przepysznym miodem. Ciepło zostali powitani uczestnicy
integracyjnego rajdu rowerowego osób niepełnosprawnych, a dla najmłodszych mieszkańców gminy
zaplanowano również wiele atrakcji. Na zakończenie przygrywał zespół taneczny Negatyw.
Sponsorami imprezy byli: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oraz Hotel DE
SILVA Pyrzowice a patronat medialny sprawowała redakcja „Gwarek”. W uroczystości dożynkowej
wzięło udział 500 osób.

10

WRZESIEŃ
- Zaproszenie do udziału w konkursie fotograficznym „Wspomnienie z wakacji”, którego celem jest
prezentacja twórczości fotograficznej, budzenie wrażliwości na różne przejawy piękna w otaczającym
świecie, rozwijanie i kształcenie wśród uczestników zdolności
artystycznych a także rozbudzanie chęci uczestnictwa.
- Obchody 80-lecia Koła Gospodyń Wiejskich w Pyrzowicach, które zostało rozpoczęte Mszą świętą
w kościele parafialnym. Część artystyczną wzbogacił występ dziecięcego zespołu śpiewaczego Gminy
Ożarowice oraz koncert kapeli „Sami Swoi”. W uroczystości wzięło udział 100 osób.
-

Udział

Orkiestry

Dętej

z

Tąpkowic

w

VIII

Tarnogórskim

Festiwalu

Orkiestr

Dętych

im. Józefa Szweda.
- Udział w uroczystości „Łossod”, czyli jesiennego spędu owiec z hal. Rozpoczęcie uroczystości Mszą
świętą dziękczynną za szczęśliwe bacowanie. Uczestnicy poznali tradycje związane ze spędem owiec
z hal, posmakowali tradycyjnych potraw oraz wysłuchali występu kapeli góralskich. W wyjeździe
wzięło udział 54 osoby.
- Spotkanie autorskie w Gimnazjum w Ożarowicach z Małgorzatą Karoliną Piekarską, pisarką,
dziennikarką

prasową

i

telewizyjną

oraz

autorką

książek

dla

dzieci

i

młodzieży.

W spotkaniu wzięło udział 68 osób.
- Udział w projekcie „Kultura dostępna 2015”, której celem jest chęć pielęgnowania uczenia dbałości,
a jednocześnie integracja mieszkańców naszej gminy. W ofercie znalazły się wyjazdy do kina, teatru,
muzeum oraz wyjazd do Krakowa, gdzie uczestnicy wycieczki wzięli udział w spektaklu w Starym
Teatrze oraz zwiedzili Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach. Łączna ilość osób, które
wzięły udział w wyjazdach to 445 mieszkańców naszej gminy.
PAŹDZIERNIK
- Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2015/2016 Uniwersytetu Trzeciego Wieku
w Tąpkowicach. Uczestników przywitała Dyrektor B i OK Róża Szydło oraz Radna Gminy Grażyna
Tyrała.

Słuchacze

UTW

złożyli

uroczyste

ślubowanie

w

obecności

Prodziekana

ds. Kształcenie Ustawicznego przy Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej a także wysłuchali
wykładu pt.: „O zdjęciach, które budzą emocje, czyli wpływ fotografii na życie człowieka”.
W uroczystości wzięło udział 43 słuchaczy.
- Zajęcia plastyczno - artystyczne dla dzieci, na których dzieci mogą rozwijać swoje zdolności
artystyczne. Tworzą różne rzeczy z plasteliny, modeliny czy papieru. W planach również jest praca
w plenerze oraz fotografowanie. W zajęciach bierze udział około 25 dzieci podzielonych na dwie grupy
wiekowe (młodsza i starsza).
- Jubileusz 65–lecia Koła Gospodyń Wiejskich w Celinach. Uroczystość rozpoczęła Mszą świętą a po
niej odbyła się część oficjalna jubileuszu oraz wspólna zabawa. W uroczystości wzięło udział 120
osób.
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LISTOPAD
-

Integracyjny

Turniej

Szachowy

o

Puchar

Wójta

Gminy

Ożarowice

odbywający

się

w Celinach, nad którym patronat honorowy objęła poseł Barbara Dziuk. W turnieju wzięło udział 17
szachistów.
- „Czytam sobie w bibliotece”, akcja w której pracownicy B i OK zaprosili na spotkanie przedszkolaków
z Tąpkowic, Ożarowic i Zendka. W trakcie imprezy dzieci bawiły się, śpiewały piosenki, tańczyły oraz
wysłuchały opowiadania Ewy Nowak pt.: „Szarka”. Przedszkolaki wybrały się również na wycieczkę do
lasu tropiąc śladami różne zwierzęta oraz wydając odgłosy lasu. W akcji wzięło udział 57 dzieci.
- Obchody Święta Niepodległości wraz z odsłonięciem obelisku ku czci pomordowanych
i poległych w walce o wolność i niepodległość Polski . Uroczystość rozpoczęła się Mszą świętą
w intencji ojczyzny. Część artystyczna odbyła się w budynku OSP w Ożarowicach, gdzie swój
program przedstawiła młodzież gimnazjalna, zespół śpiewaczy „Ożarowianki” oraz Orkiestra Dęta
z Ożarowic. W uroczystości wzięło udział około 220 osób.
- Powiatowy konkurs potraw tradycyjnych i regionalnych „Niydzielny łobiod z gadziny fruwającej
i łażącej po placu”. W konkursie zaprezentowało się 10 Kół Gospodyń Wiejskich z terenu naszego
powiatu a muzykę zapewnił zespół „Sami Swoi” z Tąpkowic. W konkursie uczestniczyło około 200
osób.
GRUDZIEŃ
- Spotkanie dzieci z Mikołajem. Spotkanie uświetnił występ Bernadety Kowalskiej wraz
z przyjaciółmi. Dzieciom jak co roku wręczono prezenty. Całość odbyła się w miłej i ciepłej atmosferze.
Na spotkaniu wręczono nagrody za konkurs fotograficzny. W mikołajkach uczestniczyło blisko 200
osób.
- Zorganizowanie konkursu na kartkę bożonarodzeniową oraz na stroik świąteczny. Kartki świąteczne
zostały nadesłane w ilości 164 prac, w pięciu kategoriach: przedszkole,
klasy I -III, klasy IV-VI, gimnazjum oraz dorośli, natomiast stroików świątecznych wpłynęło 76.
Wszyscy laureaci zostali nagrodzeni dyplomem oraz nagrodą książkową.
- Jednodniowy wyjazd do Pragi zorganizowany przez B i OK. Uczestnicy wycieczki zwiedzili bardzo
wiele ciekawych miejsc takich jak Klasztor na Strachovie, Loreta z kopią domu Marii Panny
i Kościołem Narodzenia Chrystusa, Hradczany, Katedra św. Wita, Zamek Królewski, Kościół św.
Jerzego, Złota Uliczka, Most Karola, Rynek Staromiejski z Ratuszem i Plac Wacława. Natomiast po
południu uczestnicy mieli czas wolny na jarmarku świątecznym. W wycieczce brało udział 59 osób.
- Sukces zespołów działających pod patronatem B i OK w Tąpkowicach: Dziecięcy Zespół Śpiewaczy
Gminy Ożarowice - III miejsce w I Festiwalu Piosenki Dziecięcej

„Piosenki z fonoteki”

organizowanego w Gminie Psary. Grupy taneczne Twist i Music uczestniczyły w XI Festiwalu
Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Tańca Nowoczesnego „Arabeska” 2015 organizowanego
w CK Karolinka w Radzionkowie. Grupa taneczna Twist zdobyła wyróżnienie II stopnia, a grupa
taneczna Music wyróżnienie I stopnia.
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- Biblioteka zajęła bardzo dobre 146 miejsce w rankingu „Rzeczpospolitej”. W 2015 roku w rankingu
brało udział 787 bibliotek z całego kraju, nasza Biblioteka poprawiła swoją pozycję o 79 miejsc
w ogólnej hierarchii, z miejsca 225 awansowała na 146. Wśród bibliotek gmin wiejskich województwa
śląskiego zajęliśmy czwarte miejsce.
- Zorganizowanie Festiwalu Kolęd i Pastorałek, w którym wzięło udział 84 wykonawców w wieku od 3
do 16 lat, w czterech grupach wiekowych: przedszkole, klasy I-III, klasy IV-VI oraz gimnazjum.
Wszyscy laureaci zostali nagrodzeni dyplomem oraz nagrodą książkową.
W Bibliotece i Ośrodku Kultury prowadzona jest działalność kulturalna, odbywają się lekcje
biblioteczne oraz spotkania w bibliotece i przedszkolach z terenu naszej gminy z głośnym czytaniem
bajek dla dzieci oraz inscenizacją zabawowo – ruchową i wspólnym śpiewaniem piosenek przy
akompaniamencie gitary. Dzieci na zakończenie zostają nagrodzone dyplomami oraz słodkimi
upominkami. Prowadzone są systematyczne zajęcia nauki języka angielskiego dla dzieci od 6–12 l.
We wszystkich przedszkolach na terenie gminy instruktor B i OK prowadzi zajęcia taneczno –
rytmiczne.

Sporządzane

jest

kalendarium

ważniejszych

rocznic

literackich,

państwowych

i historycznych oraz wystawki nowości.
W Bibliotece i Ośrodku Kultury odbywają się zajęcia taneczne z pięcioma grupami dzieci oraz zajęcia
dla dzieci , młodzieży i dorosłych z języka angielskiego, zajęcia aktywny senior dla dorosłych –
ćwiczenia gimnastyczne dostosowane do osób z różnymi schorzeniami, zajęcia wokalne grupy
„BEMOL oraz dziecięcego zespołu śpiewaczego gminy Ożarowice, prowadzone są zajęcia nauki gry
na instrumentach dętych blaszanych i drewnianych

oraz na instrumentach klawiszowych,

organizowane są również spotkania biblioteczne z dziećmi oraz spotkania autorskie dostosowane do
każdej grupy wiekowej. Pod naszym patronatem działają zespoły śpiewacze, chóry, orkiestry dęte.
Działalność kulturalną prowadzi również Gminna Biblioteka Publiczna w Tąpkowicach. Na dzień
31.12.2015 r. liczba odwiedzin czytelników wyniosła 12 379, w filii bibliotecznej Nr 1 – 3 965
czytelników, w filii bibliotecznej Nr 2 w Zendku – 1 076 czytelników. W naszej bibliotece staramy się,
aby każdy czytelnik znalazł poszukiwaną książkę. Na bieżąco uzupełniamy księgozbiór o nowości
wydawnicze. W 2015 roku zakupiliśmy książki na kwotę 27 555,72 zł.
Zakres prowadzonej działalności gospodarczej B i OK to:
o

świadczenia usług xerograficznych

o

odpłatne organizowanie wyjazdów na kolonie i zimowiska

o

wynajem pomieszczeń budynku B i OK.
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