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 Załącznik Nr  4 
          do informacji z przebiegu  
          wykonania budŜetu  
              Gminy OŜarowice za I półrocze 2009 rok 

 

           

           

           

           
  

  

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO 
BIBLIOTEKI I O ŚRODKA KULTURY GMINY O śAROWICE  

ZA I PÓŁROCZE 2009 
  

           
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodoweg o     

           

I    Realizacja budŜetu         

           

 Dotacja podmiotowa    243 900,00    

  

dla Ośrodka Kultury, w tym: 
          kulturalna ze Starostwa Pow. 
          VAT   

187 236,00 
2 000,00 
1 631,38  

  

  dla Biblioteki   56 664,00    

 SprzedaŜ usług    69 687,10    

 Przychody finansowe   1 072,79    

 Pozostałe przychody operacyjne  3 822,81    
          

           
  Razem    318 482,70    

           
           

II Koszty za  I półrocze 2009r.        

           

      

Konto 400 zakup ksiąŜek 12 920,73 
Konto 411 zuŜycie materiałów 16 846,77 
Konto 413 zuŜycie energii 24 658,11 
Konto 420 usługi obce 55 600,53 
Konto 430 Wynagrodzenia osobowe 172 554,73 
    umowy zlecenia i o dzieło 29 861,00 
Konto 440 świadczenia na rzecz pracowników 32 357,34 
Konto 450 podatki i opłaty 1 352,79 

Konto 460 pozostałe koszty 4 056,23 
      

  Razem 350 208,23   
           

           
Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy OŜarowice na dzień 30.06.2009r nie posiada naleŜności 
wymagalnych.  

  

      

Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy OŜarowice na dzień 30.06.2009r nie posiada 
zobowiązań wymagalnych.   
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INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU 
FINANSOWEGO BIBLIOTEKI ZA I PÓŁROCZE 2009 

  

           
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodoweg o     

           

Rozdział 92116 - Biblioteka         
           

DOCHODY          
           

Paragraf           

2480 Dotacja podmiotowa, w tym:   56 664,00    

  do działalności podstawowej  56 664,00    

0.690 Wpływy z róŜnych opłat   423,52    

0.830 Wpływy z usług     784,54    
 Przychody finansowe    536,39    

          
           

  Razem    58 408,45 zł    
           

           
WYDATKI          

           

Paragraf  Nr konta   Wartość 

3020 440 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 180,00 
4010 430 Wynagrodzenia osobowe pracowników 55 767,23 

4110 440 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 290,60 
4120 440 Składki na Fundusz Pracy 1 240,69 
4210 411 Zakup materiałów i wyposaŜenia, w tym: środki 

czystości, materiały biurowe, prenumerata czasopism 

2 041,40 

4240 400 Zakup ksiąŜek 12 920,73 
4260 413 Zakup energii, w tym:energia, woda i gaz 636,59 
4410 460 PodróŜe słuŜbowe 23,40 

    Razem 81 100,64 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO 
OŚRODKA KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2009 
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Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodoweg o     

           

Rozdział 92109 - Domy i o środki kultury, świetlice i kluby      
           

DOCHODY          
           

Paragraf           

2480 Dotacja podmiotowa, w tym:   187 236,00    

  
do działalności podstawowej 
do działalności kulturalnej - Starostwo  

160 299,21 
2 000,00  

  

  sprzedaŜ usług:kolonie,zimowiska 1 107,17    

  NGS    22 198,24    
  VAT do w/w usług   1 631,38    

0.750 Dochody z najmu i dzierŜawy   15 565,38    

0.830 Wpływy z usług tj. kolonie, zimowisko  40 588,70    

  
NGS 
Reklama    

9 706,50 
2 618,46  

  

  pozostałe przychody   3 822,81    
  Przychody finansowe     536,40    

           
  Razem    260 074,25    

WYDATKI          

           

Paragraf  Nr konta   Wartość 
3020 440 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 682,00 
3030 430 Umowy zlecenia i o dzieło 29 861,00 
4010 430 Wynagrodzenia osobowe pracowników 116 787,50 
4110 440 Składki na ubezpieczenia społeczne 18 210,53 
4120 440 Składki na Fundusz Pracy 2 753,48 
4210 411 Zakup materiałów i wyposaŜenia, w tym:                       

środki czystości, materiały biurowe,  3 518,38             
materiały dla redaktora gazetki,        2 418,83             
materiały na uroczystości gminne,     3 207,65             
nagrody za udział w konkursach        5 368,28 
kolonie i zimowiska                               292,23 

14 805,37 

4260 413 Zakup energii, w tym:energia, woda i gaz 24 021,52 
4300 420 Zakup usług pozostałych, w tym:                                  

nadzór nad instalacją gazową,wywóz śmieci,opłata 
internetowa i telef., wyk.strony internet.  9 202,43              
opłaty za transport zespołów,      4 430,00                     
organizacja kolonii i zimowisk,   24 881,74                     
druk gazetki,                               12 300,00                    
uroczystości gminne,                    4 526,36 
Konkursy i festiwale                         500,00              

55 840,53 

4410 450 Podatki i opłaty 1 352,79 
4410 460 PodróŜe słuŜbowe krajowe, w tym:                               

podróŜe pracowników ośrodka 1 001,78                        
podróŜe redaktora NGS           2 791,05 

3 792,83 

4440 440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 000,04 
    Razem 269107,59 

 
Część opisowa z wykonania planu finansowego Biblioteki i   

Ośrodka Kultury Gminy O Ŝarowice za I półrocze 2009r. 
                                                                                                                                                                

Finanse BiOK prowadzone są zgodnie z planem. W I półroczu 2009r. nie wystąpiło Ŝadne 
odchylenie od planu finansowego.  
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 BiOK prowadzi działalność gospodarczą oraz działalność kulturalną mającą na celu 
tworzenie, upowszechnianie i ochronę kultury. 

 

Zakres prowadzonej działalności kulturalnej Ośrodka Kultury przedstawia się następująco:  
 

Styczeń 
− Prezentacja dziecięcych i młodzieŜowych zespołów artystycznych działających przy 

Bibliotece i Ośrodku Kultury w Tąpkowicach podczas której oficjalnie ogłoszono wyniki z 
rozstrzygniętego konkursu plastycznego BoŜonarodzeniowego /wręczenie nagród i 
dyplomów/ 

−  Cykliczny Turniej szachowy o V Grand Prix Tąpkowic – uczestniczyło 14 zawodników, 
turniej został rozegrany w sześciu rundach. 

−  Szkolenie dla mieszkańców obszaru wiejskiego PROW 2007/2013  
−  Kolędowy wieczór przy świecach – występ laureatów Festiwalu Kolęd i Pastorałek, 

ludowego zespołu śpiewaczego „Zendkowianki”, „Pyrzowianki”, „Chóru „Niezdareczka”, 
orkiestry dętej z OŜarowic, solistek z zespołu wokalnego oraz zespołu tanecznego „Bratki” 
działających przy Bibliotece i Ośrodku Kultury w Tąpkowicach. 

−  Występ dziecięcego zespołu tanecznego „Bratki” oraz kapeli „Sami Swoi” na spotkaniu 
emerytów i rencistów zorganizowanego przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i 
Inwalidów. 

−  XI MłodzieŜowy Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy OŜarowice . Turniej 
został rozegrany w czterech kategoriach : Szkoła Podstawowa, Dziewczęta, Gimnazjum i 
Open. Uczestniczyło 36 zawodników. 

−  Zorganizowanie ferii zimowych do Zwardonia dla 36 osobowej grupy dzieci i młodzieŜy: 
w programie: nauka jazdy na nartach, kąpiel dzieci w basenie w hotelu Gołębiewski w 
Wiśle, wycieczka do Wisły /zwiedzanie miasta, muzeum/. Spacery i podziwianie górskich 
widoków, kulig z pochodniami i pieczeniem kiełbasek, gry, zabawy w grupach, wybór Miss 
i Mistera kolonii, dyskoteki oraz udział dzieci w konkursach plastycznych.  

 
 

Luty     
-  Zorganizowanie wyjazdu dla 59 osobowej grupy osób do teatru „Rozrywki” w Chorzowie na 

„Sylwester Bis”. W programie: występ zespołu aktorskiego, baletowego, wokalno-muzycznego 
oraz solistów, prezentowali się w piosenkach lirycznych, w gorących rytmach i nostalgicznych 
balladach. Tematem przewodnim była podróŜ po całym globie. 

-  Turniej Tenisa Stołowego dla Oldboyów o Puchar Dyrektora BiOK – turniej rozegrano w 
dwóch kategoriach: do lat 50 i powyŜej 50. W dodatkowo rozegranym turnieju zawodnicy 
otrzymali nagrodę pocieszenia oraz nagrodę dla najstarszego zawodnika. Uczestniczyło 14 
zawodników. 

- Drugie z cyklu spotkanie szachowe o V Grand Prix Tąpkowic 
 

 
Marzec  

- Zorganizowanie z okazji Dnia Kobiet imprezy skierowanej tylko dla Pań – BABSKIEGO 
COMBRA. Imprezę prowadził kabaret „JESTEM” z Piekar Śląskich. 

-  Turniej szachowy o V Grand Prix Tąpkowice. W rozgrywkach wzięło udział 18 zawodników. 
-  Zorganizowanie wyjazdu dla 52 osobowej grupy do Multikina do Zabrza na film pt. 

„Popiełuszko. Wolność jest w nas.” 
- Topienie Marzanny – obyczaj poŜegnania zimy a powitania wiosny na moście na Brynicy w 

którym brały udział Ludowe Zespoły Śpiewacze reprezentujące naszą gminę: „OŜarowianki”, 
zespół teatralno-kabaretowy „Bez chłopa” z Tąpkowic oraz orkiestra dęta z OŜarowic. 

-  Występ chóru „Niezdareczka” na koncercie pieśni pasyjnych w Boronowie. 
-  Udział ludowego zespołu śpiewaczego „OŜarowianki” w barwnym korowodzie z tradycyjną 

Marzanną i Goikiem w Skansenie w Chorzowie w Górnośląskim Parku Etnograficznym 
/prezentacja zwyczajów śląskich: obrzędy, pokazy kroszonkarskie, wystawy, kiermasz 
świąteczny a takŜe tradycyjne potrawy wielkanocne regionu./ 

 
 
 

KWIECIEŃ 
-  Rozstrzygnięcie świątecznych konkursów wielkanocnych w kategorii: palma wielkanocna, 

baranki wielkanocne, stroik wielkanocny. Zwycięzcy i osoby wyróŜnione otrzymały nagrody 
ksiąŜkowe i dyplomy. 

-  Występ młodzieŜowego zespołu tanecznego „Dance” i La Passione” na spotkaniu emerytów i 
rencistów z okazji światowego Dnia Inwalidy. 
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-  Festiwal Piosenki Ekologicznej i Przyrodniczej w BiOK, na którym dzieci i młodzieŜ 
zaprezentowali swoje umiejętności wokalne w piosenkach promujących przyrodę, ekologię i 
ochronę środowiska. Uczestników festiwalu podzielono na pięć kategorii: przedszkole, kl. I-III, 
kl. IV-VI, gimnazjum i młodzieŜ starsza. 

-  spotkania mieszkańców gminy ze Starostą Tarnogórskim – panem Józefem Korpakiem w sali 
widowiskowej BiOK. 

-  Koncert rekrutacyjny ze szkoły muzycznej I stopnia z Tarnowskich Gór dla dzieci i młodzieŜy 
z terenu naszej gminy. Prezentacja utworów na siedmiu instrumentach muzycznych. 

-  V Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy OŜarowice – wzięło 
udział 22 zawodników. Turniej rozegrano w dwóch kategoriach: kobiet i męŜczyzn. Zwycięzcy 
I-III miejsca otrzymali puchary i dyplomy, od IV-VI m nagrody rzeczowe i dyplomy. 

-  Występ ludowego zespołu śpiewaczego „OŜarowianki” „Pyrzowianki”, „Zendkowianki”, kapeli 
„Sami Swoi”, zespołu tanecznego „Bratki” i „Wesoła Gromadka” z Przedszkola z Tąpkowic na 
II Międzykulturowym Przeglądzie Folklorystycznym „Zagłębie i Sąsiedzi” w Dąbrowie 
Górniczej. 

-  Zlot Volkswagenów w Ossach – na zlot przyjechało ok. 300 samochodów miłośników marki 
WW. w programie: konkursy m.in. na najładniejszy samochód, najniŜszy samochód, 
przeciąganie auta. 

-  V Gala Taneczna „2009” - udział 30 zespołów tanecznych, ok 350 osób. Młodzi tancerze 
przedstawili róŜne rodzaje tańca.  Za swój występ uczestnicy otrzymali dyplomy i statuetki. 

-  ”Literackie Fanaberie” pod takim tytułem zorganizowano spotkanie autorskie z Pawłem 
Beręsewiczem - autorem ksiąŜek dla dzieci. W spotkaniu uczestniczyły dzieci ze szkół z 
terenu naszej gminy. 

- Czwarte spotkanie szachowe o V Grand Prix Tąpkowic  
- Wycieczka chóru „Niezdareczka” do Krakowa. Koncert chóru w Sanktuarium BoŜego 

Miłosierdzia w Łagiewnikach. Spotkanie chórzystów z grupą Francuzów. 
 
 
 

Maj 
- -Występ ludowego zespołu śpiewaczego „Zendkowianki”, „OŜarowianki”, „Pyrzowianki” oraz 

kapeli „Sami Swoi” na XVI Międzynarodowym Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych „Złoty 
Kłos 2009” w Zebrzydowicach. Zespół śpiewaczy „Pyrzowianki” otrzymał wyróŜnienie, a 
pozostali uczestnicy otrzymali dyplomy i statuetki. 

-  Występ chóru „Niezdareczka” na XVII Prezentacjach Chórów i Orkiestr w Parku 
Etnograficznym w Chorzowie. Prezentacje poświęcone były popularyzacji dokonań Wojciecha 
Korfantego. 

-  Obchody Konstytucji 3 maja połączone z rocznicą zakończenia II wojny światowej i 
uroczystym posadzeniem dębu papieskiego przed SP w Tąpkowicach (dąb został 
pzywieziony z Wadowic przez straŜacką orkiestrę dętą z Tąpkowic). Podczas uroczystości 
wystąpiły: ludowy zespół śpiewaczy „Zendkowianie”, chór „Niezdareczka”, orkiestra dęta z 
Tąpkowic, młodzieŜ ze SP z Tąpkowic. 

-  Piąty z cyklu turniej szachowy o V Grand Prix o Puchar Dyrektora Biblioteki i Ośrodka Kultury 
w Tąpkowicach. Zwycięzcy z klasyfikacji ogólnej otrzymali puchary, nagrody rzeczowe oraz 
dyplomy. Nagrodzono równieŜ najlepszego szachistę - mieszkańca gminy OŜarowice. 

-  Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Biblioteka to Plus” - nagrodzona została uczennica 
gimnazjum. 

-  Występ ludowego zespołu śpiewaczego „OŜarowianki” na XXX Wojewódzkim Przeglądzie 
Folklorystycznym „WICI 2009” w Skansenie w Chorzowie. 

-  Wyjazd straŜackiej orkiestry dętej z Tąpkowic do Wadowic na X Jubileuszowy Koncert 
„StraŜacy Ojcu Świętemu w hołdzie” z okazji rocznicy urodzin Jana Pawła II. 

-  Zorganizowanie uroczystości z okazji Dnia Matki – w programie: występ solistek oraz grup 
tanecznych działających przy BiOK: Diamenty, Twist, Dance, La Passione, Bratki oraz 
prezentacja nagrodzonych wierszy w konkursie poetyckim „Wiersz dla Mamy”. Konkurs 
rozstrzygnięto w trzech kategoriach: kl. I-III, IV-VI i gimnazjum. 

-  Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego w kategorii kl. „0” i kl. I-III pt. „ Bohaterowie naszych 
lektur” przeprowadzonego przez filię biblioteczną nr 2 w Zendku. Zwycięzcy otrzymali 
dyplomy i nagrody ksiąŜkowe. 

- Uroczystość w sali widowiskowej BiOK z okazji Powiatowego Dnia StraŜaka. Podczas 
uroczystości wręczono odznaczenia. Część artystyczną przygotowała Orkiestra Dęta z 
Tąpkowic, Kabaret „Bez Chłopa” oraz solistka Janina Libera.  

 
 

Czerwiec 
-  Gminny Dzień Dziecka zorganizowany w Przedszkolu w OŜarowicach, na którym dzieci 

obejrzały bajkę „O rybaku i złotej rybce” i „ Złota kaczka”. Uczestniczyły równieŜ w 
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znakomitym pokazie straŜackim, który przygotowała OSP w OŜarowicach. Podczas 
uroczystości zostały wręczone nagrody dla autorów najciekawszych prac konkursu 
plastycznego "STRAś POśARNA W OCZACH DZIECKA".  

-  Występ zespołu śpiewaczego „OŜarowianki”, „Zendkowianie”, solistki z zespołu wokalnego 
działającego przy Bibliotece i Ośrodku Kultury oraz kapeli „Sami swoi” z Tąpkowic na VI 
Festiwalu Pieśni Zalotnych i Miłosnych w Preczowie. Za swój wspaniały występ: solistka 
zdobyła I miejsce, kapela „Sami Swoi” - II miejsce, ludowy zespół śpiewaczy „OŜarowianki” - 
III miejsce, ludowy zespół śpiewaczy „Zendkowianie” - III miejsce. 

-  Zorganizowanie Dnia Ojca, który umiliły występy naszych zespołów dziecięcych i 
młodzieŜowych tj. grupa taneczna „Diamenty”, „La Passione”, „Dance”, dziecięcy zespół 
taneczny „Bratki” oraz solistek z zespołu wokalnego. 

-  V Letnie spotkanie z muzyka i śpiewem na którym zaprezentowało się 9 zespołów 
śpiewaczych i tanecznych oraz kabaret Rafała Gałduszyńskiego. Wykonawcy za swoje 
wspaniałe występy otrzymali dyplomy i statuetki. 

-  Gościnny występ ludowego zespołu śpiewaczego „ OŜarowianki”, ludowego zespołu 
śpiewaczego „Zendkowianie” na corocznych XXX Jubileuszowych Dniach Otwartych Drzwi 
Rolnictwa w Śmiłowicach. Za swój występ otrzymali dyplomy i statuetki. 

 
 

Oprócz wymienionych wyŜej działań prowadzone są prace na miejscu tzn. prowadzenie zajęć 
świetlicowych z dziećmi. We wszystkich przedszkolach na terenie gminy instruktor BiOK prowadzi 
zajęcia taneczno-rytmiczne.  
Sporządzane jest kalendarium waŜniejszych rocznic literackich, państwowych i historycznych oraz 
wystawki nowości. 
 
Działalność kulturalną prowadzi równieŜ Gminna Biblioteka Publiczna. Na dzień 30.06.2009r. liczba 
odwiedzin czytelników wyniosła 5.562. W naszej Bibliotece staramy się, aby kaŜdy czytelnik znalazł 
poszukiwaną ksiąŜkę. Na bieŜąco uzupełniamy księgozbiór o ksiąŜki, których nie posiadamy, a o 
które pytają czytelnicy.  W I półroczu 2009r. zakupiliśmy ksiąŜki na kwotę 12.920,73 zł. pozostało do 
wykorzystania 2.079,27.  
W bibliotece funkcjonuje bezpłatna czytelnia internetowa. Od 01.01.2009 do 30.06.2009r. z czytelni 
skorzystało 368 czytelników. 
  
Zakres prowadzonej działalności gospodarczej BiOK to: 

- świadczenie usług xerograficznych 
- odpłatne organizowanie wyjazdów na kolonie i zimowiska 
- redagowanie gazetki „Nasze Gminne Sprawy” i odpłatna jej sprzedaŜ 
- wynajem pomieszczeń budynku BiOK. 

 
 


