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INFORMACJA 
  o przebiegu wykonania planu finansowego 

Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Pyzdrach 
za   I półrocze 2012rok 

 
 Podstawowym celem  Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Pyzdrach są działania 
kulturalne, do których należą: organizacja okolicznościowych spotkań, imprez 
świątecznych, konkursów, imprez plenerowych, organizacja wypoczynku letniego i 
zimowego dla dzieci i młodzieży, konkursów muzycznych, imprez sportowych, promocji 
Gminy Pyzdry 
Centrum Kultury, Sportu i Promocji w 2012 roku otrzymało na swą działalność statutową 
dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 302.700,00 zł, 
oraz zaplanowano dochody własne w kwocie 3.000,00 zł. 
 
Na dzień 30 czerwiec 2012 roku dochody CKSiP  wyniosły 153.784,66 zł. tj.  
− 151.350,00 zł tj. 50,00% otrzymanej dotacji podmiotowej, 
−  2.434,66 zł tj. 81,16% dochody własne 
 
Dyrektor CKSiP w Pyzdrach przedstawia przebieg poniesionych rozchodów 
/wydatków/ w I półroczu 2012 roku. 
 

Dz. Rozdział & Okre ślenie kwalifikacji Plan Wykonanie % 

921 92109 3020 Wydatki osobowe 
niezaliczane do 

wynagrodzeń-BHP 

500,00 0,00 0,00 

921 92109 4010 Wynagrodzenia osobowe 
pracowników 

65000,00 30052,00 46,23 

921 92109 4110 Składki na Ubezpieczenia 
Społeczne 

14000,00 6941,05 49,58 

921 92109 4120 Składki na Fundusz Pracy 2200,00 959,34 43,61 

921 92109 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 45000,00 23714,00 52,70 

921 92109 4210 Zakup materiałów 20000,00 16283,34 81,42 

921 92109 4260 Zakup energii,gazu wody 11000,00 5446,64 49,51 

921 92109 4270 Zakup usług remontowych 3500,00 2862,00 81,77 

921 92109 4300 Zakup usług pozostałych 131330,00 53733,20 40,91 

921 92109 4350 Zakup usług internetowych 1650,00 519,06 31,46 

921 92109 4360 Opłaty za usługi telefonii 1920,00 984,78 51,29 



Dz. Rozdział & Okre ślenie kwalifikacji Plan Wykonanie % 

komórkowej 

921 92109 4370 Opłaty za usługi telefonii 
stacjonarnej 

600,00 309,31 51,55 

921 92109 4410 Podróże służbowe krajowe 2200,00 961,16 43,69 

921 92109 4430 Ubezpieczenia mienia,różne 
opłaty 

4000,00 1712,40 42,81 

921 92109 4440 Odpisy na ZFŚS 2300,00 0,00 0,00 

921 92109 4700 Szkolenia pracowników 500,00 255,00 51,00 

   OGÓŁEM: 305.700,00 144.733,28  
 

Dyrektor  CKSiP w Pyzdrach informuje, że na dzień 30 czerwiec 2012 roku nie  powstały  

żadne zobowiązania  i należności. 

  

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

Jej podstawowym celem statutowym jest prowadzenie działalności kulturalnej, promocja 

gminy i rozwój działalności sportowej. 

            Zadania realizowane przez Centrum w szczególności opierają się na organizacji 

imprez kulturalno-sportowych o różnej tematyce i zakresie, prowadzeniu świetlic i ognisk 

artystycznych oraz sekcji sportowych, działalności promocyjnej (prowadzenie strony 

internetowej, opracowywanie ulotek i folderów), współpracy z organizacjami 

pozarządowymi i innymi instytucjami z terenu gminy oraz powiatu.  

  

I.                   Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego 

1)     Organizacja imprez kulturalnych 

  

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 

  Tradycyjnie finał rozpoczęła kwesta uliczna. Wolontariuszami byli uczniowie 

miejscowych szkół. W godzinach popołudniowych w sali widowiskowo-sportowej odbyła 

się część artystyczna. Obiekt po brzegi wypełniła publika. Jako pierwsi umiejętności 



taneczne i sportowe prezentowali uczniowie miejscowej szkoły podstawowej i gimnazjum 

oraz uczestnicy UKS Pyzdrskie Centrum Taekwondo. Ciekawie wypadł pokaz sztuk walki i 

gimnastyki w wykonaniu gimnazjalistów. Nie mogło oczywiście zabraknąć koncertu 

Orkiestry Dętej OSP i CKSiP. Niewątpliwie największą atrakcją finału były koncerty 

zaproszonych zespołów – The Pupils i Belfast. Przerywnikiem występów była licytacja 

gadżetów, za które udało się pozyskać kwotę 2 tys. 769 zł. Podczas zbiórki ulicznej udało 

się zebrać kwotę 5 tys. 268 zł. Łącznie w pyzdrskim sztabie, do którego należała też gmina 

Lądek, zebrano 14 tys. 392 zł. W stosunku do roku ubiegłego jest to o 4 tys. 371 zł więcej. 

Podczas XIX Finału zebrano bowiem 10 tys. 021 zł. Wówczas do naszego sztabu 

wyjątkowo nie dołączył Lądek. 

Święto Uchwalenie Konstytucji 3 Maja i Miejsko – Gminnego Dnia Strażaka 

Uroczystość z okazji 221 rocznicy uchwalenia Konstytucji oraz Miejsko-Gminny Dzień 

Strażaka została zorganizowana 3 maja na pyzdrskim Rynku. Wcześniej 

przedstawiciele pyzdrskiego samorządu i delegacje związkowe złożyły kwiaty pod 

pomnikiem POW, a także brały udział we mszy świętej odprawionej w intencji 

Ojczyzny i strażaków. Dzień uchwalenia Konstytucji 3 Maja, aktu zwanego także Ustawą 

Rządową, przyjętą przez Sejm Czteroletni, jest świętem państwowym. Świadczy to nie 

tylko o jej szczególnym znaczeniu w dziejach narodu polskiego, ale również o silnym 

wrośnięciu w tradycję. Przy tak ważnej rocznicy w sercach wszystkich - obok wzruszeń i 

narodowych emocji – gości refleksja, nie tylko o tym, co było kiedyś, lecz także o dniu 

dzisiejszym i o przyszłości. 

Uroczystość trzeciomajowa była również wspaniałą okazją do refleksji nad szczególnym 

rodzajem służby społeczeństwu, która wymaga odwagi, męstwa oraz gotowości narażania 

życia w niesieniu pomocy drugiemu człowiekowi. Bogu na chwałę, ludziom na ratunek – to 

hasło na strażackich sztandarach ukazuje, że nie jest to zwyczajne działanie, lecz szlachetna 

służba Bogu, ludziom i Ojczyźnie. Strażacy, bo to o nich mowa, narażają życie by pomóc 

zupełnie obcym ludziom. Ryzyko to dla nich codzienność. Nie raz sami ponoszą najwyższą 

cenę za ratowanie ludzkiego życia. Ceną to jest ich własne życie. Ale oni nie boją się jego 

utraty, bowiem liczy się dla nich życie osób, które ratują. Często słyszą – proste dziękuje. 

Nie potrzebują nic więcej. 



90 – lecie działalności OSP w Lisewie 

Nie szukają wymówek, gdy mają spełnić swój obowiązek. Ich zaangażowanie w 

akcjach ratowniczo-gaśniczych cechuje duża rozwaga oraz poczucie służby w niesieniu 

pomocy ludziom i w zabezpieczaniu ich mienia. Strażacy z Lisewa, bo to o nich mowa, 

3 czerwca obchodzili 90-lecie działalności swojej jednostki. 

   Uroczystość ta była ważnym wydarzeniem dla pyzdrskiej gminy. Jubileusz  

podsumowywał bowiem wieloletnią historię ruchu ochotniczego w Lisewie oraz 

przywoływał pamięć o ludziach i wydarzeniach, które złożyły się na zaszczytną służbę na 

rzecz bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Święto to stało się nade wszystko wspaniałą 

okazją do refleksji nad szczególnym rodzajem służby społeczeństwu, która wymaga 

odwagi, męstwa oraz gotowości narażania życia w niesieniu pomocy drugiemu 

człowiekowi. Wreszcie – okazją do złożenia podziękowań druhom za ich oddanie i 

społeczną działalność. Zaproszeni goście i cała brać strażacka spotkali się najpierw przy 

remizie, by z stamtąd przy asyście orkiestry dętej i pocztów sztandarowych udać się do 

pobliskiej świątyni na dziękczynną mszę świętą. Potem powrócili na plac strażacki by 

uczestniczyć w kolejnych ceremoniałach. Informację na temat powstania jednostki i jej 

działalność na przestrzeni tych 90-ciu lat przedstawił Kazimierz Szablewski. Potem 

przyszedł czas na wręczanie odznaczeń i wyróżnień. Prezes jednostki Jacek Urbaniak 

odebrał nominację do honorowego tytułu ,,Wielkopolska Ochotnicza Straż Pożarna roku 

2011''. K. Szablewski natomiast Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza. Dopełnieniem 

uroczystości był koncert Orkiestry Dętej OSP i CKSiP w Pyzdrach, występ młodzieży 

szkolnej oraz wspólny poczęstunek. Zwieńczeniem zaś – zabawa taneczna. 

Dni Pyzdr 

Impreza plenerowa, zorganizowana 1 lipca na Stadionie Zawarciańskim, 

zainaugurowała sezon wakacyjny w pyzdrskiej gminie. Na program Dni Pyzdr złożył 

się Mi ędzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych i koncert zespołu De Mono. 

 Impreza rozpoczęła się uroczystym marszem orkiestr dętych. Wszystkie prezentowały się z 

wielką gracją. Najpierw odegrały wspólnie dwa utwory, potem wykonywały musztry 

paradne, a w dalszej kolejności indywidualne koncerty. Poziom muzyczny uczestników 

festiwalu był na wysokim poziomie. W tegorocznej edycji festiwalu wzięły udział: 



Orkiestra Dęta OSP z Wilamowic, Orkiestra Dęta OSP ze Słupcy, Orkiestra Dęta OSP 

,,Quantum'' z Rychwała, Orkiestra Dęta OSP i CKSiP z Pyzdr i Orkiestra Dęta z Czech. 

Drugą część imprezy stanowił koncert zespołu De Mono. Wokalista – Andrzej Krzywy – 

szybko nawiązał kontakt z publicznością. Muzycy zagrali najlepsze swoje hity. A było ich 

sporo, toteż koncert trwał prawie dwie godziny. Wydłużony czas muzycznej fiesty 

spowodowany był też świetną reakcją publiczności, która doskonale się bawiła i nie 

pozwalała zespołowi zejść ze sceny. Niewątpliwie koncert De Mono zaliczyć należy do 

jednych z najlepszych koncertów gwiazd muzycznych, jakie wystąpiły w ciągu ostatnich lat 

w Pyzdrach. 

2)     Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży 

 Pozalekcyjne zajęcia: 

- warsztaty wokalne, 

- warsztaty fotograficzne, 

- nauka tańca, 

- zajęcia fitness 

- nauka gry na instrumentach dętych 

- sekcja tenisa stołowego. 

W celu realizacji w/w zadań wyasygnowano środki finansowe w budżecie Gminy i Miasta 

Pyzdry z Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

 Ferie zimowe 

Imprezą profilaktyczno-artystyczną, zorganizowaną 13 lutego w sali widowiskowo-

sportowej, zainaugurowano tegoroczne ferie zimowe. Projekt ,,Topowa Zima'' realizowany 

był dzięki współpracy z CKSiP w Pyzdrach z Fundacją Talent z Poznania, która otrzymała 

na ten cel dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego.  

W ramach zadania odbył się koncert zespołu The Pupils oraz warsztaty artystyczne. 



Podczas eventu realizowany był też program profilaktyczno-socjoterapeutyczny. 

Dzieciaki brały też udział w rozgrywkach sportowych przeprowadzonych we współpracy z 

nauczycielami wychowania fizycznego. Dużo emocji i wspaniałej zabawy dostarczył 

dzieciakom X-box. Gra, sterowana całym ciałem, dla niektórych była nowością. Tworzyli 

drużyny i razem grali w kręgle, tenisa, lekkoatletykę i boks. Pojedynek na parkiecie był 

możliwy dzięki grze dance center.   Nagrodą za uczestnictwo w zajęciach, a także 

dodatkową atrakcją były wyjazdy na basen do Jarocina i kina w Poznaniu na 

trójwymiarowy film ,,Podróż na tajemniczą wyspę''. Na organizację wyjazdów Centrum 

otrzymało wsparcie finansowe z Komisji ds. PiRPA. 

Wakacje 

Centrum Kultury Sportu i Promocji w Pyzdrach wystąpiło z oferta wakacyjną dla dzieci i 

młodzieży z terenu gminy i miasta. W ofercie znalazły się zajęcia tematyczne: wokalne, 

taneczne, plastyczne i nauka gry na gitarze, a także zajęcia sportowe na kompleksie Orlik 

2012. Przewidziano również wycieczki w atrakcyjne miejsca Wielkopolski. 

 Centrum Kultury Sportu i Promocji w Pyzdrach podejmuje również działania promocyjne, 

które polegają na przygotowywaniu ulotek i folderów, a także aktualizacji strony 

internetowej gminy. 

  

 


