Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr XXXI/2014 Burmistrza Pyzdr
z dnia 4 sierpnia 2014 roku
w sprawie: przedstawienia informacji
o przebiegu wykonania budżetu Gminy
Pyzdry za I półrocze 2014 rok

INFORMACJA
o przebiegu wykonania planu finansowego

Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Pyzdrach
za I półrocze 2014 rok
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 2014 roku otrzymało na swą działalność
statutową dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w
kwocie 262.500,00 zł, oraz zaplanowano dochody własne w kwocie 23.000,00 zł.
Na dzień 30 czerwiec 2014 roku dochody CKSiP wyniosły 154.159,60 zł. tj.
 131.250,00 zł tj. 50,00% otrzymanej dotacji podmiotowej,
 22.909,60 zł tj. 99,60% dochody własne
Dyrektor CKSiP w Pyzdrach przedstawia przebieg poniesionych rozchodów
/wydatków/ w I półroczu 2014 roku.
Dz.

Rozdział

&

Określenie kwalifikacji

Plan

Wykonanie

%

921

92109

4010

Wynagrodzenia osobowe
pracowników

68.000,00

33.535,45

49,31

921

92109

4110

Składki na Ubezpieczenia
Społeczne

15.000,00

6.742,58

44,95

921

92109

4120

Składki na Fundusz Pracy

2.200,00

736,20

33,46

921

92109

4170 Wynagrodzenia bezosobowe

46.500,00

12.190,00

26,22

921

92109

4210

Zakup materiałów

30.000,00

18.064,33

60,21

921

92109

4260

Zakup energii,gazu wody

8.000,00

4.005,51

50,07

921

92109

4280

Zakup usług zdrowotnych

500,00

53,00

10,60

921

92109

4300

Zakup usług pozostałych

102.330,00

35.924,36

35,11

921

92109

4350

Zakup usług internetowych

1.650,00

730,62

44,28

Dz.

Rozdział

&

Określenie kwalifikacji

Plan

Wykonanie

%

921

92109

4360

Opłaty za usługi telefonii
komórkowej

1.920,00

579,13

30,16

921

92109

4370

Opłaty za usługi telefonii
stacjonarnej

600,00

405,58

67,59

921

92109

4410

Podróże służbowe krajowe

2.500,00

1.180,09

47,20

921

92109

4430

Ubezpieczenia mienia,różne
opłaty

4.000,00

2.607,00

65,17

921

92109

4440

Odpisy na ZFŚS

2.300,00

1.093,93

47,56

OGÓŁEM:

285.500,00

117.847,78

Dyrektor CKSiP w Pyzdrach informuje, że na dzień 30 czerwiec 2014 roku powstały
zobowiązania na ogólną kwotę 42.261,97 zł., są to zobowiązania niewymagalne.
Termin płatności tych zobowiązań przypada na lipiec 2014 roku. Na dzień 30
czerwca 2014 roku nie powstały żadne należności.

Informacja z działalności Centrum Kultury Sportu
i Promocji w Pyzdrach
w pierwszym półroczu 2014 roku.

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
Przy Centrum Kultury Sportu i Promocji w Pyzdrach powstał sztab liczący 24
wolontariuszy – uczniów miejscowych szkół – którzy od wczesnych godzin rannych
kwestowali na terenie pyzdrskiej gminy. Impreza towarzysząca odbyła się w sali
widowiskowo- sportowej. Wystąpili różni artyści, głównie lokalni. Prowadzeniem
imprezy i przeprowadzeniem licytacji gadżetów zajął się konferansjer. Warto dodać, że
przedmioty na licytację pochodziły od miejscowych instytucji i firm. Jako pierwsi
zaprezentowali się uczestnicy WTZ z Rudy Komorskiej, którzy zawsze uświetniają
swoją obecnością finały WOŚP. Potem przyszła kolej na

maluchy, które

zaprezentowały wiązankę taneczną w stylu hip-hop, za co zostali nagrodzeniu
gromkimi brawami.

Instruktorem i choreografem dwóch grup tanecznych,

działających przy Centrum, jest Łukasz Mielcarek. Pyzdrska Grupa Capoeira i Grupo
Uncao Capoira Polska zaprezentowali niezwykle energiczny i dynamiczny pokaz
capoeiry,

który

zawierał

wiele

elementów

realnej

walki

i samoobrony, w tym akrobatyczne ewolucje, kopnięcia i obalenia. Zespół Milord
również świetnie się zaprezentował dając świetny koncert. Nie obyło się również bez
pokazu USK Pyzdrskiego Centrum Taekwon-do. Taneczną część artystyczną
zakończyła Zumba. Pyzdrskie uczestniczki zademonstrowały choreografię, będącą
połączeniem tańca i aerobiku. Jak to przy finale WOŚP bywa, nie mogło zabraknąć
koncertu pyzdrskiej orkiestry. Muzycy zagrali drugi koncert pod batutą kapelmistrza.
Mimo krótkiego czasu na przygotowanie repertuaru wypadli świetnie. Zwieńczeniem
imprezy były koncerty zespołu OSA&KIERPAŁ, MONUMATIK oraz J.UL.A.
Wolontariusze w czasie kwesty ulicznej zebrali 5.275, 00.Z licytacji gadżetów
uzyskano kwotę 2805,00 zł. Sumując wyszło razem 7.712,00.

Nowe boisko piłkarskie
Usytuowane jest przy kompleksie boisk sportowych Orlik 2012. Otwarcie nowo
powstałego obiektu odbyło się w niedzielę 30 marca. Wszystkich zebranych powitał

Burmistrz Pyzdr Krzysztof Strużyński a Ks. Ryszard Kopczyński  Proboszcz
Pyzdrskiej Parafii dokonał poświęcenia boiska. Zwieńczeniem uroczystości był
mecz towarzyski pomiędzy MKS Warta Pyzdry a MKS Victoria Września. Wynik
1:13 nie miał znaczenia, gdyż najważniejsze jest to, że Warta doczekała się nowego
obiektu.
Święto Uchwalenie Konstytucji 3 Maja i Miejsko – Gminnego Dnia Strażaka
223 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz

Miejsko – Gminny

Dzień Strażaka odbyła się w koście farnym. Przedstawiciele samorządu, delegacje
związkowe, poczty sztandarowe, strażacy i młodzież szkolna

przeszli z miejscowej

remizy do świątyni. Ks. Ryszard Kopczyński odprawił uroczystą mszę świętą w
intencji Ojczyzny i strażaków. Uroczystość stała się również wspaniałą okazją do
refleksji nad szlachetną służbą i poświęceniem strażaków. Minutą ciszy hołd oddano
druhom i druhnom, którzy służyli społeczeństwu swoją odwagą i męstwem, a odeszli
już na wieczny spoczynek. Słowa uznania i serdecznych podziękowań w stronę
zgromadzonych strażaków skierował Krzysztof Strużyński, burmistrz Pyzdr. Potem
razem z Elżbietą Kłossowska, przewodniczącą Rady Miejskiej wręczyli zasłużonym
strażakom odznaczenia i wyróżnienia. Okolicznościową akademię przedstawiły
uczniowie szkoły podstawowej w Lisewie i Górnych Grądach. Pieśni patriotyczne
zagrała Pyzdrska Orkiestra Dęta. Zwieńczeniem uroczystości był przemarsz na rynek i
złożenie kwiatów pod pomnikiem POW i ofiar mordu katyńskiego.

Inauguracja Sezonu Wodniackiego
XII Regionalny Amatorski Spływ Kajakowy, odbył się w drugim terminie 4 maja na trasie Ląd – Pyzdry, zainaugurował tegoroczny sezon wodniacki.
Ze względu na złe warunki pogodowe, w wodnej eskapadzie udział wzięło 51
osób. Nie zabrakło miłośników kajakarstwa z Pyzdr, Słupcy, Wrześni i miast
ościennych. Wszyscy mieli zapewniony transport autokarami do Lądu. Tam zostali
zapoznani z regulaminem spływu. Po kilkunastu minutach rozpoczęło się wodowanie

kajaków. Wszyscy bez problemów dotarli do Pyzdr, gdzie czekał na nich poczęstunek.
Dzień Dziecka
Obchody Dnia Dziecka rozpoczęły się przy Zbiornikach Szybskich, gdzie miejscowe
koło wędkarzy zorganizowało zawody. Nagrodą główną było zdobycie uprawnień
wędkarskich. Wszystkie dzieci otrzymały nagrody i upominki ufundowane przez
sponsorów. Mogły również zwiedzić samochód strażacki, pomalować sobie buźkę i
posilić się grochówką przygotowaną przez członków koła. Wczesnym popołudniem,
Rynkiem Miejskim zawładnęli piraci, którzy zachęcali do wspólnych konkursów i
zabaw. Było przeciąganie liny, malowanie kredą na asfalcie, budowanie najwyższej
wieży z klocków, łowienie ryb, tańce do piosenki pirackiej czy robienie baniek
mydlanych. Co odważniejszy mógł wystrzelić z pirackiej armaty. Każdy uczestnik
zabaw otrzymywał słodycze, a zwycięzca konkurencji – upominek. Największym
powodzeniem cieszyły się dmuchańce, do których ustawiały się okazałe kolejki
chętnych. Nie mniejsza formowała się przy pani piratce, która malowała buźki
najmłodszym milusińskim. Specjalnie na tę okazję przyjechała piękna żółta kolejka,
która woziła dzieciaki ulicami miasta. A i przejazd policyjnym radiowozem stał się nie
lada atrakcją. Wszystko to po to, aby ten wyjątkowy dzień na trwałe zapadł w pamięć,
a wspomnienie o nim wywoływało uśmiech na małej twarzyczce
Średniowieczna Noc Świętojańska
Impreza została zorganizowana 28 czerwca na stadionie zawarciańskim w Pyzdrach.
Była okazją do promocji historii regionu, a tym samym kultywowania wieloletniej
tradycji. Impreza rozpoczęła się zabawami z grupą historyczną Chorągiew Piastów
Śląskich, która zachęcała dzieci i młodzież do udziału w grach plebejskich. Można
było lepić z gliny, robić naszyjniki, bransoletki, czy ozdabiać sakiewki. Zabawy
terenowe były wprowadzeniem do obrzędu Nocy Kupały. Zanim to jednak nastąpiło,
na scenie pojawił się zespół Shannon, który gra muzykę celtycką. Kolejnym
elementem imprezy było rozstrzygnięcie konkursu na najpiękniejszy wianek
świętojański. Jury nie miało łatwego zadania, bo wianki były niezwykle okazałe i
wykonane zgodnie z regulaminem. Przedstawienie „Światło i dźwięk” będące

inscenizacją obrzędu Nocy Kupały miało na celu zapewnienie mieszkańcom szczęścia,
pomyślności i dobrobytu na kolejny rok. Zwieńczeniem obrzędu było puszczanie
wianków na rzece Warcie. Gwiazdą wieczoru był zespół „Raggafaya”, który dał
energiczny i żywiołowy koncert.
2) Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży
Pozalekcyjne zajęcia:
- warsztaty wokalne,
- warsztaty fotograficzne,
- nauka tańca dla dzieci (Pyzdry, Pietrzyków, Górne Grądy i Ruda Komorska)
- zajęcia fitness
- nauka języka angielskiego
- nauka gry na instrumentach dętych (działalność Pyzdrskiej Orkiestry Dętej)
- 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
Bogatą i atrakcyjną ofertę bezpłatnych zajęć na ferie zimowe przygotowało Centrum
Kultury Sportu i Promocji w Pyzdrach. A o tym że się podobało świadczy frekwencja
przewyższająca oczekiwania organizatora.
Oprócz beztroskich zabaw przy grach planszowych, w minibilarda czy
piłkarzyki dzieciaki zmagały się z konkurencjami tanecznymi i sportowymi na
xboksie. Instruktor tańca nowoczesnego i jednocześnie choreograf grupy tanecznej
„Twister” przeprowadził warsztaty taneczne, a dzięki uprzejmości miejscowego koła
LOK, uczestnicy mieli okazję postrzelać do tarcz z kbks. Na zajęciach plastycznych
wykonywały kartki walentynkowe, biżuterię i „potworki” na zużytych butelkach, a na
rękodzielniczych – przedmioty z gliny w pracowni ceramicznej Muzeum
Regionalnego w tzw. bunkrze. Na rozładowanie nadmiaru skumulowanej energii
najlepsza była capoeira czyli brazylijska sztuka walki, wymagająca od uczestników

rytmicznych akrobacji i wykopów. Nagrodą za czynny udział w zajęciach były dwa
wyjazdy: na basen do Jarocina i do kina we Wrześni w całości sfinansowane przez
Gminną Komisję Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

II Promocja Gminy
Centrum Kultury Sportu i Promocji w Pyzdrach podejmuje również działania
promocyjne, które polegają na aktualizacji strony internetowej gminy i konta gminy na
facebooku. Prowadzona jest dokumentacja fotograficzna i relacje dziennikarskie.
Wydano kalendarz ścienny, promujący najpiękniejsze miejsca gminy.

III Sport i rozwój kultury fizycznej
Centrum realizuje również zadania związane z rozwojem sportu na terenie gminy.
W tym celu podejmowana jest współpraca z nauczycielami wychowania fizycznego
oraz animatorami sportu na obiekcie Orlik 2012. Organizowany jest Halowy Turniej
Piłki Nożnej, oraz inne turnieje sportowe dla dzieci i dorosłych. We współpracy z
pyzdrskim kołem Polskiego Związku Wędkarskiego zorganizowano zawody
wędkarskie z okazji dnia dziecka.

