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w Ęz&rcb ZałącznkNr 4

do Zarządzi:enta Nr )oVl0 Burmistrza Pyzdr
z dhia 16 sierpnia 2010 roku

w sprawie: przedstawienia informacj i
o przebiegu wykonania budżetu Gminy
i Miasta Pyzdry za I pólrocze 2010 rok

INFORMACJA
o przebiegu wykonania planu finansowego

Miej,5ft6 - Gminnelg9,,ośrold_ka Kulfury w Pyzdtach
za I p'6,hocze 2010r,ok

Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Pyzdrach podśtarryowyrn celem Są działaniakulfuralne,
do których naleŻą: organizacja okofcznośeiowych spotkań, imprez świątecznych, konkursów,'lmprezplenerowych, organi zacjawypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młod'zieŻy,
kolkurs ów mLw a Zny cb' impt ez spoń owy ch .

Miejsko-Gm-inny ośrodęk Kułtury w 2OlO roku otrzymałn..a swądziidziałalność statutową dotaoj ę
podmiotowązba&Ż;efil dla samorządowej insĘrlueji,kulfury w kwoeie 270.350,00 zł,

Na dzień 30 czerwiec 2010 róku dochody M-GoK-u *yoio.ł-y i lo,ilt,oo zł Ij. 62,950/o
otr zy manej dotacj i p odmi otowej .

D:ryęt<lq -Gox=uw cłprz sta nie.siony_ci-rozcŁodów
tkód w I 2:0I0
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921

Wydatki osob'owe
riezalicz;ate do

wynagrodzeń.BFIP

63,76 42,51

65.000,00 37.546,33 57,16

Składki na Ubezpie czerna
Społeczne

51,1i

Wynagrodzenia bezosobowe

18.387;85 49,97

Zakup ęnerglL,gazU
wod'y,śoieków

Zakup usŁug remontowych

Zalłlp usług medycznych 86,43

Zakup usfug pozostałych 74.050,00 69.819,88

Zahtp usfug internetowych

opłaty za usługi telefonii
komórkowej



Dz. Rozdział & określenie kwalifi kacji Plan Wykonanie o//o

921 9Ż109 4370 opłaty za usługi telefonii
stacjonarnej

1.800,00 581,4Ż 32,30

921 92r09 4410 Podróże słuzbowe krajowe 2.000,00 1.067,24 53,36

921 92109 4430 Ub ezpieczeni a mi enia,r Ó Żne
opłafy

5.000,00 2.985,26 59,71

921 9Ż109 4440 odpisy na ZFŚS 2.095,69 1.047,94 50,00
921 92109 4700 Szkolenia pracowników 600,00 450.00 75,00

921 92r09 4740 Zakup materiałów
papierniczych do drukarek

l.104,3Ż 0,00 0,00

921 92109 4750 Zakup akcesonow
komputero!\rych, pro gramów,

licencji

700,00 0,00 0,00

(J('(J{,l1lYt: z i u.J5u,uu toy.uJU,ul

Dyrektor M-GoK-u w Pyzdrach informuj e, Że na dzien 30 czerwie c 2010 roku powstaĘ

Zobowlązania na ogólną kwotę 405,63 zł sąto zobowiązania niewyrnagalne. Termin płatności

zobowiązań przypadana lipiec 2010 roku.

Nie powstały Żadne nalezności zaI połrocze 2010 rok.
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Mie.lsko Gmł nny Ośrodc&
Kulłury w Ęzrlrath

ul. Kaliska 25, 62-310 pyzdry
_ fei. (063) 2'/6 BŻ ffi

NlP 667_12_36_514
Informacja

dotycząca imprez organizowanych przez
Miejsko _ Gminnego ośrodka Kultury w Ęzdrach

w I półrocza}0|0 roku

- Wielka orkiestra Świątecarcj Pomocy

Podczas XVm Finafu Wielkiej orkiestry Świąteczrej Pomocy zebrano w pyzdrskiej gminie

kwotę 7 tys. 89 zŁ. ZłoĘĘ się na niądatki pochodzące z kwesĘ uliczrej, atakże ze

sprzeduĘ gadŻetów w czasie popofudniowej części arĘstyczrej.

Wolontariusze_ucńiowie miejscowych szkoł gnrinnych tradycyjnie kwestowali od

wczesnych gorlzin rannych- Nie zraziĘ ich fatalne warunki pogodowe' gdyz cel akcji był

szcrytny. W tym roku po razkolejny zbierano pieniądze na rozwój diagnosĘki onkologiczĘ
maĘch dzieci.

Po ruz fizeci pyzdrski finał odbył się w sali widowiskowo-sportowej. Wystąpili uczniowie

szkoły podstawowej w Gómych Grądach i zespołu szkobro-przedszkolnego, uczeshricy
-Warsziatów Terapii Zajęciowej, cźonkowie UKS ,,P1zdrskie Centrum Taekwondo'' i
orkiesĘ dętej" Gwiazdąwieczoru był zespół coverowy- 7 Sekund. Róhorodny repeltuźrr'a

przede wszystkim muzyka sana nairywo, świetre nanżacje i wokal solistki spodobały się

liczn i e zgromadzonej publiczrości.

Podczas imprezy sprzedawano przedmioĘ otrzymane ptzezzakłady pracy i osoby prywatne

Uzyskano z ntcb' 2 Ęs- 69a ź. Najdrozsze byĘ obrazy olejne autorstwa Joanny Frontczak,

jeden 800 ż, drugi _ 600.

Łącmie w pyzdrskim srtabie, do którego nalełałateż gmina LądeĘ zebrano l1Ęs.2 z}.

Kwota tazostaław całości przelanana konto WoŚP.

- Ferte zimowe

Dzieciaki z pyzdrskiej gminy nie powinny narzekaÓ podczas tegorocznych ferii. Zimowa

arrrą a także ciekawe zajęcia ofęrowane ptzęz Dom Kulfury, to wspaniała okazja do

odpoczynku i zabawy- Mając na uwadze zapewnienie dzjeciom i młodziezy bezpiecmej oraz

ciekawej forrrry spędzenia wolnego czasu' Komisja ds. ProfilakĘki i Rozwią4rwania

Problemów Alkoholowych nawiąpała wspóĘrace z miejscowym posterunkiem policji i
Domem Kultury. Do profilaktycznej akcji ,,Beryieczne ferie zimowe'' prą,St4plły SzkoĘ
Podstawowe w Pietrzykowie, Lisewie, Górnych Gądach i wrąbczynkowskich Holendrach



oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Kulhry w Pyzdrach. Placówki te zobovnązaĘ się do

or gantzacji ciekawych i atrakcyjny ch zajęć.

Akcja,,Widoczny -Beryiecmy" w szczególności ma na celu bezpieczeństwo niechronionyń

uczestników ruchu drogowego. W ramach przedsięwzięcia Komisj a zaluplła kamizelki i
paski odblaskowe, atakŻe wydała ulotkę natemat beryiecznego spędzania ferii. Zostały tym

obdarowani uczesbricy profilakrycznej akcji. Zkanizę|ek skorzystali podczas kuligu,

zorganizg\ń/anęgo 2l sĘcznia Pomysłodawcami zabawy na sankach był Miejsko _ Gminny

ośrodek lculfury oruzpyzdrscy straźacy. Wozem strażackim ciągnęh zaprzęgsań' Nad

bezpieczeństwem czuwali druhowie i policjanci. Dzieciaki byĘ wielce zadowolonę.

Zwieńczeńemzimowegoszaleństwabyło ognisko, prry którymserwowano kiełbaski i
gorącąherbaĘ. Dzięki uprzejmościiz.ycdtułości shazaków dzieciaki miały rrromaicony

harmonogram ferii.

- III Wojewódzki Turniej Klasyfikacyjny Żaczek i Żahów w tenisa stołowego

Eliminacje otworzył poseł RP Tadeusz Tomaszewski. Razem z burmistrzem Krzysztofem

Struąmsłim zycTyi sportowej i emocjonuj ąsej ryvvalizacji, a także awansu na rozgrywiii

wyższego szczsbLu W turnieju udział brali 66 najmłodszych przedstawiciele klubów

tenisowych Wieikopolski. Gospodnze zgłosili w sĘczniu swojego zawodnika Kamila

Łyskawinskiego ( rocanik 1999),który jerlnąk zprzlcTqzdrowotrrych nie wystartował. Nie
przybyło również 8 zawodnikówz innychklubów.

Tym tumiejem roą)oczęła się wa]ka o awans do ogólnopolskiego Turnieju Klasyfikacyjneg,

który odbędzie się pod koniec mafca w Gdansku. W m furnieju wTK w Pyzdrach zsłycięż$

w il;.kach Dawid Balcerzak z SKTS Słupcą w żnczkachJoanna MaśiakGLKS olęta

Czacz. Na zakończenie uczeshicytumieju otrzymali okolicznościowe dyplomy i puchary.

p6mim6, że M-GOK po razpierwszy organimwał imprezę sportową o zasięgu wojewó.l-kią

należała ona do bardzo udanych i przeprowadzono jązgorlnie z obowią.zującymi przepisami

tenisa stołowego.

- III Letnie Impresje Muqlczne orkiestr Dęlych

Pyzdrski weekend majowy roryocĄ się z wielkąpompą- W mieście rozbrzniewała muzyka

orkiestr dęĘch, ato za sprawą III Impresji Mtlzycznych orkiestr Dętych. W tegorocznej
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edycji wzięły udział orkiesĘ z Sompolną Sfupcy, PrzemęĘ Rychwała i Pyzdr-
Niezwykle efektownie wypadł przemarczorkiestr napyzdrski Rynek, co publiczrość
iwadałagromkimi brawami. orkiesĘ mienałydo celu ze wsą,stkich stroą wchodziły w
rymr muzyki marszowej cztetemagłównymi ulicami ptowadzącymi na Rynek. Przemarszbyłjednązlęszych okazji do prezentacji wszystkich sekcji. Szczególne wrazenie robiĘ
poruszaj ące się z wielką gracją mazoretki.
Po oficjalnynn otwarciu imp.ezy przezBurmisfrza Pyzdr orkiesĘ wspólnie odegraĘ HymnosP RP' utwór "orkiesĘ Dęte'' oraz,,Happy Marching Band", cTymzaskarbiły sobie serca

:,T:f:""i 
publiczrości' Musztę paradną wykonąła sfupecka orkiestra Po niej roryoczą'furv-},v!

się indywidualne popisy przedstawicieli pigc-u miaś. W repertr#ó ńuru'ły-rię *ffi
utwory hadycyjnie grane na instrumentach dęĘcĘ ale i przeboje muzyki rozrywkowej, które

_' 
.3jbardziej podobały się przybyłym gościom.

Pyzdrscy muzycy j ak zwykte zostali owacyjnie prryj ęci ptz,z zgromadzonąpubliczność.
Pyz&zane nie wyobrazająsobie obchodów świąt panstwowycĘ kościelnych i innych
urocąlstości bez udziału orkiestry, która jest drmrą miasta_
Zwieńezentem urocrystości było -wręczenie pamiątkowych statuetek, będących
podziękowani em za udńał w Impresjach.

- Powitanie lata

Piękna pogoda i atnnosfera panowĄ podczas festynu zorganizowan ego 26czerwca na
pyzdrskim rynku' Impteza_ będącapowitaniem lata_składała się z dwóch części: Festynu
"Beryiecme wakacje'' i ',Nocy Święto3anskiej"- Rozp ocąłalĘm samym sezon wakacfrnych
. _ )tez kulturalno_sportowych.

ofwarcia imprezy dokonał _ burmisttz Krzysxof StrrĘński, a za konferansjerĘ
odpowiedzialny był Paweł Jurdeczką prezenter radiowy. Festyn prewencyjny rcryocĄ
Przemysław Kucz: kierownik Posterunku Policji w Pyzdrach. Romawiał z ctzjeciakami otym' jak bezpiecanie mają spędzać czas wolny. Skierował równiez apel do ich rodziców, abyinteresowali się tym, co maluchy robiąw domu i pozanim. ląja1ęresowanie wzbudził pokaz'
urlzielania pierwszej pomocy. Ratovmicy meĄrczni, przy współu dztaledwójki dzieci inaoczlego świarlką przedstawili tąl scenki dotyczące możliwych zdzrzenw okresie
wakacyjnym _ wypadek komunikacyj ny,zdelzenie dziecina rolkach i tonięcie z
Zatrrymaniem kągenia' Scenki te byĘ opatrzone stosownym komentarzem' informująpym otym jak naleĘ postępowaÓ w syhracj i zagłoŻerna Ęciai zdrowia.



Pokaz beryiecmych technik jazdy samochodem, wykonany przez Test@Training SafeĘ

Centre z Bednar pod Pomaniem, był okazjąto nauczenia się eliminowania błędów iradzqńa
sobie w sytuacjach krytycznych. Andrzej Zembrzrski i Jacek Szurgot _ doświadczeni

instruktorzy i zanzem wielokrotri medaliści rajdowi _ rudzili uczestrikom imprezy j ak

unikaó oraz pokonywać niebezpieczeństwa w ruchu drogowym. Zakres tematycmy

obejmował szeroki wachfarz fachowej wiedzy i umiejętrości. Zal<res prakĘczry obejmow*

poku jazdy trolejem, mająpy na celu ćwiczenie szybkości na utratę plzyczepiości kół tylnej

osi pojazdu. Chętni posiadacze prawa jazdy mogli przejechaÓ się firmowym autem

Test&Training próbą,,Stewarta'', ćwicząc tym samym pĘnność jazdy.

Drłgą ezęśóimprez'y stanowiła NoeświętoiansŁa.Tradyeyjnyobtzęd NocyJfupĘ
ptzedstawiło Towarzystwo Folklorystyczne ,,Poligrodzianie''- W prawie gorlzjnn)łn wystgie
znńaz-Ę się tańce ludowe i przyśpiewki zróżaychregionów kraju. Potem przyszedł c7asna'

morskie opowieści w wykonaniu,'Bukanieród'. Zwieńczeniem imprezy byłazaba.wa

tateczna. Zaproszony DJ już pierwszym kawałkiem zrnusil wszystkich do tańca. I tak byłoaz

do drugiej w nocy.

- Dni Ąlzdr

Tegoroczne Dni Pyzdr zyskaĘ miano najlepszej imprery kulturalnej zorganizowanej w ciągu

ostatnich iat na terenie miasta. I to nie dz.ivn, bowiem 10 lipca na pyzdrskim rynku

Świętowano 700 |ggię urgddn Króla KańmierzaWielkiego. Sobotria feta stała się zatem

okazjądo uczczeniapamięci o dokonaniach ostatniego Piasta na tronie polskim. Dodatkową

atrakcjąbyĘ koncerty gwiazdpolskiej esfuady - Krzysztofa Krawczyka i zespofu Jamal.

Dni Pyzdr to kontynuacja historycznych obchodów zapocząkowanych w 2007 r. Wtedy to !
świętowano 750-lecie lokacji miastaPyzdry.Jubileuszowa impreza sprawiłą lżPyzdry
zostaĘ postrzegane jako miasto, które koniecznię tzeba odwiędzić' o którym trudno

zapomnieć. Mąiąp na uwadze bogaĘhistorię i królewski rodowód, który napawa nas dumąi

zaszcz1tem' postanowiliśmy kontynuować promocję wartości historycznych. I tak kolejne

imprezry - juz nazywane Dniami Pyzdr - odnosĘ do ,,625 rocznicy uĘciapo nzpierwszyua

ńeniachpolski broni palnej" oTaz ',TerraPisdrensis - cryt jakpowstała ńemjia

pyzdrska".

Tegoroczna impreza zotganiz'gulana została z okazii prrypadającego w bieżącym roku 700-

|ęgią rrrod n Króla KazlmierzaWielkiego. Nie bez przycTy!y nesń4Pyznry razemz
innymi 17 miastami należądo miast założycielskich Stowar4yszenię Miast Króla Kańmiet;a,



' Wielkiego. Wiadomym jest, Ze wnaszym mieście odbywĄ się rózre ąu'dy królów i ksi&t,
' wydawano akta królewskie i zal<ładano nviryk|miast. Po dawnej sławie, r'naczetil,

świetrości i zamoŻrości królewskiego miasta pozostały co prawda tylko wspomnienia i dt"la

obywatelska w sercach mieszkańców. Jednak Ęch, ani CZas' ani vłróg zetzeó nie zdoła...

Pyzdry bardzo wiele zavłdńęczająKazimierzowi Wielkiemu. Monarcha odbudował

zliszezone ptzezY,.tzyŻaków miasto. JuŻ w 1333 r. postawił warowny 7amekz kamienia i
cegĘ, atakże otoczyłmiasto obronnynei murami. W kolejnych latach lvystawił

Franciszkanom nowy kościoł i klasztor, a mieszkańcom ułatwil handel z Toruniem.

I tak inscenizację historycznąwykonała organizacja Pokazów Historycznych i Edukacyjnrh

,,Jantar]]. Sceno€rafię dla przygotowywanego4okazu stanolariłoobozowisko rycerskiez

czasów Kazmierza' Wielkiego- Program działań na terenie osady obejmował pokazy walk,

rzemiosł, konkursów rycerskicĘ gier izabaw historyczrych. Walki posiadĄ bogatąnarratię

i fabułę nawiągującądo starodawnych legend oraz regionalnych wydarzeń historycmych.

Punktem kulminacyjn5nn było odtworzenie najazdu wojsk W:zyżzacklch na Pyzdry w 1331

roku podczas wojny polsko _WzyżLacklej- Bitwa opowiadała o bohaterskiej walce rycerstvni
mieszkańców orazo uratowaniużryciapr4rsńemukrólowi Kazlrnierzowi Wielkiemu.

odtworzono też więc śrerlniowieczny' podczas którego narlano Stafut dla Wielkopolski-

Publiczrośó nie była bierna podczas inscenizacji historyczrych. ZnstaŁawciągana bowiem rb

udziału w rozmaitych konkursach- I tak przry podnoszeniu kolczug wybrano najsilniejszego

llrężcryzną Po części historyczrej zagrała orkiestra Dęta oSP i MGOK. Półgodzinny konmt
pyzdrskich muzyków stał się wprowadzeniem do części aĘsfyczno - rozywkowej, czyli

koncertów zapro szony ch gwi azd.

Krzysztof KrawczykwrazzzsspołemprryciryĄthrmy. ArĘstanie zawiódł. Publiczność

popłynęła w rejs po najpiękniejszych i niezapomnianych przebojach jedynego takiego

kapitaną jedynego niezatapialnego statku - statku na parę. Piosenkarz obdalzony

charakterysfycanym barytonowyn głosem spodobał sięmvłaszczadamskiej części

publiczrości. - Jestem starym trubadurem, który wiecznie wspina się pod górę .-. zaśpiewał

Krawczyk tozpocTpając prawie połtora godzinny koncert. To prawda! Fani tego arĘsty nic

mogąmu zarzllcić, że stanął w miejscu. Ciągle poĘżaza nowymi trendami w muzyce, szula

ciekawych pomysłów, zaskakuje nanżacjami i tekstem - rczwqa się! State wspina się pod

górę! Poszczególne przeboje arfysta ptznplatał słowami o swym zyciu i doświadczenlał,h

życiowych, a koncert zakofrczył wspolnym zpablicmościąwykonaniem pieśni Abba ojcze-

Burmistrz Krzysztof Struąński w imieniu swoim orazzgromadzonej publiki podziękował

artyście zaprrybycie do Pyzdr' atakże pogratulował profesjonalizmu sceniczrrego.



Kolejną gwiazĘ imprezy byŁ zespół Jamal, który kojarzony jest z miksem muzyczrych stf'
ciekawpi piosenkami i mnóstwem dobĘ energii. Nie inaczej było na pyzdrskim Ęrnku"

Miód bawił się z publiką azespół stworzył super klimat- Mimo niesamowitej, energetyc"ń

dancehall'owej atrrrosfery' wTęcz nowoczesnego soundr1 duzo sĘchaÓbyło w Jamalu

pierwotrego, jamajskiego ducha. A ze ''elellrolicata" okrasa przyciągnęła na konceń takŻe

zgoła dalekie od takich klimatów audyorium, to tylko trzebasię cieszyć. od chwili gry

artyści pojawili się na scenie, towarrysryłaim ciągła wTzawa - kazdy bawił się na całego.

V/ystęp byłpokazem niesamowitej scenicmej charyzmy i poka.zrych pokładów energii.

Rozentuzja-mowana publika przez długi czas nie pozwalałazsjśÓ artystom ze sceny' prosą:

o kolejne bisy. Potea była chwila na.wspótnefgtkij autografu.

- Miejsko _ Gminny ośrodek Kultury w Pyzdrach ściśle wspóĘracuj e ze Związ)aem

Emerytów i Rencistów. Raz w miesiącu organiz612y611e są cykliczne Imprezy tj.: Dzien MatĘ
Dzień, Ilrwalidy, Jajko, itd.

Wyi aśnienie dotyczace przekroczeń :

$4300 - większośĆ imprez plenerowych odbywa się w I póhoczq a co zatym idzie płatlrośei

wynikające z umów realizowane sąw I póhoczu,

- zgorlnie z umowązawartą 19 kwietnia 201or na organizację Festynu ,Jakonczenie lata w

mieście'', który odbędzie się 28.08.2010r, pokryto koszfy organiz.acji ilw juz w I półroczu,

- ponad połowa środków z:rtezerwowanych na tym paragrafie została wydłkowanana Dni

Pyzdr, które odbyĘ się 10 lipca 201or.
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