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Załącznik nr 4 

do Zarządzenia Nr XXVIII/17 Burmistrza Pyzdr 

                                    z dnia 9 sierpnia 2016 roku 

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu  

      wykonania budżetu Gminy i Miasta Pyzdry  

   za I półrocze 2017 roku 

 

 

INFORMACJA 

o przebiegu wykonania planu finansowego  

Centrum  Kultury, Sportu i Promocji w Pyzdrach 

za I półrocze 2017 roku 

 

 Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Pyzdrach to samorządowa instytucja kultury. 

Jej podstawowym celem statutowym jest prowadzenie działalności kulturalnej, promocja gminy  

rozwój działalności sportowej. 

 Zadania realizowane przez Centrum w szczególności opierają się na organizacji imprez 

kulturalno-sportowych o różnej tematyce i zakresie oraz prowadzeniu świetlic i ognisk 

artystycznych, współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami z terenu gminy 

oraz powiatu.  

Centrum Kultury Sportu i Promocji Pyzdrach w 2017 roku otrzymało na swą działalność statutową 

dotacje podmiotową z budżetu Gminy i Miasta Pyzdry w kwocie 377.000,00 zł, oraz dotacje celową 

na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn.: „Przebudowa – 

modernizacja nowej siedziby Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Pyzdrach” w kwocie 

330.000,00 zł, ponadto zaplanowano dochody własne w kwocie 1.500,00 zł. 

 

Dyrektor Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Pyzdrach przedstawia przebieg poniesionych 

wydatków w I półroczu 2017 roku:  

 

Dział Rozdział Paragraf Określenie klasyfikacji 

budżetowej 

Plan Wykonanie % 

921 92109 3020 Wydatki osobowe 

niezaliczone do 

wynagrodzeń 

600,00 0,00 0,00 

  4010 Wynagrodzenia 

osobowe pracowników 

90.000,00 45.877,90 50,97 

  4110 Składki na 

ubezpieczenia społeczne 

20.000,00 9.708,35 48,54 

  4120 Składki Na Fundusz 

Pracy 

2.000,00 812,64 40,63 

  4170 Wynagrodzenia 

bezosobowe 

45.600,00 20.800,00 45,61 

  4210 Zakup materiałów i 

wyposażenia 

50.000,00 22.008,57 44,02 

  4260 Zakup energii 5.000,00 2.336,94 46,74 

  4280 Zakup usług 

zdrowotnych 

500,00 0,00 0,00 

  4300 Zakup usług pozostałych 150.000,00 41.321,85 27,54 

  4360 Opłaty z tytułu zakupu 

usług 

3.900,00 2.051,82 52,61 
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telekomunikacyjnych 

  4410 Podróże służbowe 

krajowe 

2.100,00 376,11 18,81 

  4430 Różne opłaty i składki 6.428,68 0,00 0,00 

  4440 Odpisy ba zakładowy 

fundusz świadczeń 

socjalnych 

2.371,32 1.185,66 50,00 

  6130 Wydatki inwestycyjne 

pozostałych jednostek 

330.000,00 4.950,00 1,50 

RAZEM: 708.500,00 151.429,84 21,37 

Dyrektor Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Pyzdrach informuje, że na dzień 30.06.2017 roku 

nie powstały zobowiązania. Na 30.06.2017 roku nie powstały żadne należności. 

Dyrektor Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Pyzdrach informuje ponadto, że niskie wykonanie 

wydatków spowodowane jest tym, że w I półroczu br. nie była realizowana inwestycja pn.: 

„Przebudowa – modernizacja nowej siedziby Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Pyzdrach”.  

 

I. Kultura i  Ochrona Dziedzictwa Narodowego 

 

1) ORGANIZACJA IMPREZ KULTURALNYCH 

Wielka orkiestra Świątecznej Pomocy 

W czasie tegorocznej edycji finału mieszkańcy po raz kolejny udowodnili, że cel tej akcji nie jest 

im obojętny. Padł rekord finansowy. Zebraliśmy 14 tys. 837 zł. 

 Pieniążki na terenie gminy zbierało aż 55 wolontariuszy. Impreza, zorganizowana w hali, cieszyła 

się dużym zainteresowaniem. Zdolności taneczne i wokalne prezentowały dzieciaki z Bajkowego 

Świata, zaśpiewały uczestniczki zajęć w CKSiP, przedstawienie teatralne w języku angielskim 

odegrali uczniowie podstawówki, a rewelacyjny pokaz dało Pyzdrskie Centrum Teakwondo. 

Świetnie, jak zawsze zresztą, wypadli - Pszczelarz Freestyle i Fifi – breakdance. Publiczność 

rozbawiał Kabaret Afera natomiast wspaniały popis muzyczny dała Pyzdrska Orkiestra Dęta. 

   Niezwykłe emocje panowały w czasie licytacji. Najwyższe kwoty padły ze sprzedaży tortu (550 

zł), koszulki Reprezentacji Polski w Piłce Nożnej (400 zł), zegar ścienny WOŚP (310 zł) oraz 

rysunek przedstawiający herb Pyzdr i logo WOŚP (300 zł).  
 

Dzień Kobiet 

Wesoła zabawa i spora dawka śmiechu – tak można podsumować niedzielną biesiadę. Mieszkanki 

gminy wzięły udział w wyjątkowym widowisku, okraszonym nutką folklorystycznej fantazji. 

   Impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem. Panie dostosowały się do jej tematu. Przywidziały 

ludowe chusty i czerwone korale. A co najważniejsze gotowe były na wspólną zabawę. Burmistrz 

Pyzdr Przemysław Dębski złożył im okolicznościowe życzenia, a potem wręczał podarki – 

drewniane kopystki. 

   ,,Dziewuchy'' z Kalisza zapewniły ciekawy program rozrywkowy. Była nauka tańca – 

Krakowiaka i Poloneza, a także wspólne wykonanie przyśpiewek. Dużo radości dostarczyły jednak 

zabawy, m.in. wyścig na lajkonikach, cerowanie barchanowych gaci, zbiorowe ubijanie śmietany, 

czy też wykopki. Kobity w nagrodę otrzymywały przybory kuchenne i domowe przetwory. 

     Jak na prawdziwą biesiadę przystało nie mogło zabraknąć poczęstunku. Na stole królował placek 

drożdżowy oraz bigos i grzana kiełbasa. Posilone panie długo jeszcze śpiewały przy dźwiękach 

akordeonu. 

Muzyczny powiew wiosny 
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Koncert Pyzdrskiej Orkiestry Dętej w połączeniu z sekcją wokalną to była prawdziwa uczta 

muzyczna.  Z naszego zaproszenia skorzystali głównie sympatycy muzyki orkiestrowej, a w 

szczególności fani miejscowego zespołu. Repertuar ponad godzinnego koncertu stanowiły utwory 

marszowe, latynoskie i filmowe. Ich jakość brzmienia była na najwyższym poziomie. Muzycy, pod 

batutą kapelmistrza Szymona Jozwiaka, wypadli rewelacyjnie. Przysłowiową wisienką na torcie 

były towarzyszące wokale. Justyna Defitowska i jej podopieczne zachwyciły zgromadzoną 

publiczność. 

   W imieniu wszystkich słowa gratulacji i podziękowań składał burmistrz Pyzdr Przemysław 

Dębski. Słowa uznania składał za ich całoroczną prace społeczną, a także za piękny gest wobec 

chorego mieszkańca naszej gminy. W czasie niedzielnego grania zbierano bowiem pieniądze na 

rehabilitację Kacpra Grześkiewicza z Rataj. 

 

Akademia bezpiecznej jazdy 

Publiczność zgromadzona 20 kwietnia na pyzdrskim rynku miała okazję zobaczyć zapierające 

dech w piersiach akrobacje rowerowe. Dzieci brały też udział w akademii bezpiecznej jazdy. 
   To właśnie z myślą o najmłodszych zostało przygotowane miasteczko rowerowe i tor przeszkód. 

Zadaniem było doskonalenie technik jazdy i nauka znaków drogowych. Dzieci otrzymały 

certyfikaty ,,Bezpieczny rowerzysta'' i drobne upominki – naklejki, odblaski i koszulki. 

  Najwięcej emocji wywołał jednak pokaz w wykonaniu Jonasza Pakulskiego. Prezentacja jego 

umiejętności mroziła niektórym krew w żyłach, jednak znaleźli się śmiałkowie, którzy pomagali  w 

bardzo widowiskowych sztuczkach.  

Pyzdrzanie zwiedzają miasto 

O tym, że Pyzdry nie Pipidówa swą historię mają przekonali się uczestnicy pierwszomajowego 

spaceru po naszym mieście i okolicy. Poznali ciekawą historię i urokliwe zakątki, a przy tym 

bawili się wspaniale. Z propozycji zwiedzania miasta skorzystali nie tylko Pyzdrzanie. Pojawili się 

też turyści z Wrześni, Strzałkowa, Orzechowa, a nawet Szczecina. Plenerowe spotkanie rozpoczęło 

się w miejscu historycznie związanym z przeprawą przez rzekę Wartę, w miejscu krzyżowania się 

szlaku Kalisz – Gniezno ze szlakiem Wrocław – Toruń. Połączenie to wpłynęło na rozwój tego 

miejsca jako osady miejskiej. W dalszej kolejności uczestnicy wycieczki udali się w kierunku 

źródełka, by poznać legendę mówiącą o pochodzeniu nazwy miasteczka. Przy Kościele Farnym, 

najstarszej i najcenniejszej budowli ze względu na historyczne fakty, wysłuchali informacji o 

ważnych wydarzeniach. Przechodząc na rynek, dowiedzieli się, że niegdyś wyglądał on zupełnie 

inaczej. Znajdował się tu m.in. ratusz oraz budynek wag i miar. Były kramy i domy podcieniowe, 

takie jak ten zachowany przy wyjeździe. Podeszli też do miejsca, gdzie był królewski zamek. Dalej 

szli nadwarciańską skarpą w stronę muralu. Ilustracja ta była potwierdzeniem tego co wcześniej 

usłyszeli na temat wielkości i znaczenia miasta. 

   Zwiedzanie zakończone zostało marszem nordic walking do Chatki Ornitologa w Białobrzegu. 

Tam wędrowcy posilili się kiełbaskami, mieli też okazję do odpoczynku w pięknej i cichej okolicy. 

Realizacja zadania była możliwa dzięki współpracy CKSiP z Muzeum Ziemi Pyzdrskiej i PTTK w 

Koninie. 

 

          Święto Konstytucji i Dzień Strażaka 
 

Mieszkańcy Obchody  226. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja zostały połączone z 

Miejsko-Gminnym Dziem Strażaka. Liczna obecność była dowodem, iż obchody te są ważnym 

wydarzeniem dla społeczności lokalnej. 
   Mszę świętą, odprawioną w intencji Ojczyzny i strażaków, poprzedził uroczysty przemarsz 

pocztów sztandarowych, samorządowców, delegacji związkowych i młodzieży. Po nabożeństwie 
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wszyscy przeszli na rynek. Najpierw złożyli kwiaty pod pomnikiem POW i Ofiar Katyńskich, a 

później brali udział w okolicznościowej akademii. 

   Za zasługi dla pożarnictwa wyróżniono kilku druhów i druhny. Docenieni zostali również 

członkowie MDP OSP w Pyzdrach. Głębię i powagę uroczystości oddał występ dzieci ze Szkoły 

Podstawowej z Lisewa. Mali artyści doskonale poradzili sobie z tematyką święta, Zostali za to 

nagrodzeni niemilknącymi brawami. Radosne pieśni patriotyczne zagrała Pyzdrska Orkiestra Dęta. 

Zwieńczeniem była prezentacja ćwiczeń strażackich i wykonanie wspólnego zdjęcia uczestników 

uroczystości na tle baneru przedstawiającego obraz Jana Matejki – Konstytucja 3 Maja. 

Smerfny Dzień Dziecka 

Licznie zgromadzone dzieci brały udział w tematycznej imprezie, zorganizowanej przez CKSiP z 

okazji ich święta. Gminne obchody Dnia Dziecka z roku na rok cieszą się coraz większym 

zainteresowaniem. Frekwencja tegorocznych pozytywnie nas zaskoczyła. Smerfny program 

przyciągnęły tłumy. Dzieciaki brały udział w różnego rodzaju konkurencjach i zabawach, bawiły się 

w dmuchanej wiosce smerfów i robiły pamiątkowe selfie. Nie zabrakło kulinarnych specjałów i 

balonowych upominków. Atrakcją dla dzieci i ich rodziców były rejsy katamaranem po Warcie.  

 

Noc Świętojańska 

Pierwsza, wakacyjna impreza, organizowana od jakiegoś czasu w klimatach disco polo, 

przyciąga tłumy osób, które lubią się bawić. 
  Program tej ostatniej stanowiły: pirackie animacje i warsztaty artystyczne dla dzieci, a także 

koncerty zespołów Lecimy i Basta. Zwieńczeniem była zabawa taneczna. Licznie zgromadzona 

publiczność szybko poderwała się do zabawy. 

  Tradycyjny już konkurs na najpiękniejszy wianek był bardzo emocjonujący, ostatecznie komisja 

postanowiła przyznać nagrodę główną, w postaci roweru, Anicie Ponto. Wodowanie wianków na 

rzece poprzedziło przejście z pochodniami i taniec wokół ogniska. 

   Każdy mieszkaniec Pyzdr i okolic mógł również tego dnia po raz pierwszy posilić się w nowo 

otwartym barze „Perkoz” Kamila Fludry. Dzieci natomiast po raz pierwszy mogły skorzystać z 

beztroskiej zabawy na pirackim placu zabaw, zlokalizowanym w sąsiedztwie przystani wodniackiej. 

 

2) ORGANIZACJA CZASU WOLNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 

I Działalność świetlicy socjoterapeutycznej 

1. Program Korekcyjno- Profilaktyczny 

Program przeznaczony jest dla osób eksperymentujących ze środkami psychoaktywnymi 

(papierosy, alkohol, narkotyki ) lub pochodzących z grupy ryzyka zagrożonej takim zjawiskiem. 

2.  Program wychowawczo – edukacyjny  

Uczniowie nabywają umiejętności systematycznej nauki i odrabiania zajęć domowych, zapoznają 

się z technikami pracy umysłowej, włączają się w pomoc koleżeńską w nauce. 

3. Program opiekuńczo- wychowawczy 

 Zawiera bloki tematyczne mające na celu integracje w grupie, naukę współdziałania, naukę 

rozpoznawania i wyrażania własnych uczuć. Uczestnicy programu podczas zajęć będą mieli 

możliwość przełamywać barier w komunikowaniu się z innymi, podnieść swoją samoocenę oraz 

nabrać szacunku do siebie oraz innych. 

4. Bloki zajęć tematycznych dla uczestników świetlicy w ramach projektu ,,Wolny czas 

inaczej'' 

 

 Blok zajęć plastyczno-technicznych 
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Rozwijanie umiejętności motorycznych ze szczególnym uwzględnieniem sprawności manualnej, 

poprzez posługiwanie się narzędziami używanymi podczas tworzenia prac plastycznych, a także w 

oparciu o techniki wymagające precyzyjnego manipulowania przedmiotami, wykonywanie prac 

plastycznych i technicznych z wykorzystaniem różnych technik i materiałów, wyrabianie poczucia 

estetyki i wrażliwości na piękno przyrody, wykonywanie drobnych zadań technicznych jako 

element pracy społecznej na rzecz świetlicy, łączenie różnych dziedzin sztuki. 

 

- Organizacja zajęć plastycznych i rękodzielniczych w czasie ferii zimowych i wakacji          

letnich, a także w co drugą sobotę miesiąca w ciągu roku. 

 

 Blok zajęć muzycznych  i innych 

Rozwijanie świadomości własnego ciała, orientacji ruchowo-przestrzennej, zachęcenie do 

aktywności fizycznej, podnoszenie własnej sprawności ruchowej, wyrażanie uczuć i emocji poprzez 

ruch, ukazanie sposobów rozładowania napięcia psychoruchowego, uwrażliwienie na muzykę, 

wyrabianie gusty muzycznego i rozwój talentu. 

-  Organizacja zajęć wokalnych i tanecznych 
-  Organizacja zajęć instrumentalnych – nauka gry na instrumentach dętych 

  

5. Organizacja wypoczynku letniego i zimowego  dla uczestników świetlicy 

 

 Ferie zimowe Organizacja zajęć tematycznych i wycieczki 

Program ferii został skonstruowany tak, by dzieci się nie nudziły. Przeznaczono czas na czas na 

zabawę i działania kreatywne. Duży nacisk położyliśmy na zainteresowanie ich tańcem i 

warsztatami twórczymi. W programie znalazły się więc zajęcia ruchowe (taniec, zumba i zabawy), 

prowadzone przez instruktorkę tańca z Alchemia Dance Studio oraz zajęcia plastyczne realizowane 

z Pracownią Twórczą Artolotnia. 

  Frajdą okazało się zwiedzanie fabryki produkującej kości – Q workshop, mającej swoją siedzibę w 

Pyzdrach. Dzieciaki z wielkim zainteresowaniem przyglądały się procesowi tworzenia. Z fabryki 

wyszły mega zadowolone, ponieważ od właściciela – Patryka Strzelewicza – otrzymały firmowe 

torby napełnione kośćmi. Dopełnieniem wizyty był festiwal gier bez prądu. Animatorzy zarażali ich 

pasją do gier planszowych. 

   Niezwykłych emocji dzieciakom dostarczyła też wizyta w kręgielni. Pełny wrażeń tydzień 

zakończyły zajęcia wyrabiania misek z gliny, prowadzone przez kustosza muzeum oraz baśniowa 

kraina w bibliotece. W formie zabawy miały okazje rozwijania swoich umiejętności społecznych w 

relacjach z grupą (np. rozwiązywanie konfliktów,  czy też radzenia sobie z trudnymi emocjami). 

Pozytywnych wrażeń dostarczyła wycieczka do Chatki Ornitologa w Białobrzegu.  

 

III Działalność Pyzdrskiej Orkiestry Dętej 

 

CKSiP sprawuję opiekę merytoryczną i finansową nad orkiestrą dętą. W tym celu zatrudnia 

kapelmistrza i instruktorów, a także organizuje warsztaty dla członków orkiestry.  

 

 


