
Załącznik nr 4 

do Zarządzenia Nr XXXVIII/19 Burmistrza Pyzdr 

                                     z dnia 23 sierpnia 2019 roku 

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu  

      wykonania budżetu Gminy i Miasta Pyzdry  

   za I półrocze 2019 roku 

 

 

INFORMACJA 

o przebiegu wykonania planu finansowego  

Centrum  Kultury, Sportu i Promocji w Pyzdrach 

za I półrocze 2019 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 2019 roku otrzymało na swą działalność statutową 

dotacje podmiotową z budżetu Gminy i Miasta Pyzdry w kwocie 410.000,00 zł. 

 

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

wydatków w I półroczu 2019 roku:  

 

Dział Rozdział Paragraf Określenie klasyfikacji 

budżetowej 

Plan Wykonanie % 

921 92109 3020 Wydatki osobowe 

niezaliczone do 

wynagrodzeń 

600,00 600,00 100,00 

  4010 Wynagrodzenia 

osobowe pracowników 

94.000,00 46.602,44 49,57 

  4110 Składki na 

ubezpieczenia 

społeczne 

25.800,00 10.578,26 41,00 

  4120 Składki Na Fundusz 

Pracy 

3.000,00 934,44 31,15 

  4170 Wynagrodzenia 

bezosobowe 

53.500,00 8.964,77 16,76 

  4210 Zakup materiałów i 

wyposażenia 

40.000,00 16.217,26 40,54 

  4260 Zakup energii 5.000,00 1.931,85 38,64 

  4280 Zakup usług 300,00 183,00 61,00 



zdrowotnych 

  4300 Zakup usług 

pozostałych 

166.500,00 90.332,94 54,25 

  4360 Opłaty z tytułu zakupu 

usług 

telekomunikacyjnych 

7.500,00 4.749,25 63,32 

  4410 Podróże służbowe 

krajowe 

1.500,00 409,54 27,30 

  4430 Różne opłaty i składki 9.000,00 797,00 8,85 

  4440 Odpisy ba zakładowy 

fundusz świadczeń 

socjalnych 

3.300,00 2.458,60 74,50 

RAZEM: 410.000,00 184.759,35 45,06 

Dyrektor Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Pyzdrach informuje, że na dzień 30.06.2019 roku 

nie powstały zobowiązania. Na 30.06.2019 roku nie powstały również żadne należności. 

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

wydatków spowodowane jest tym, że największa impreza cykliczna pn. „Wystrzałowe Pyzdry” 

odbywa się w II półroczu br. i wtedy ponoszone są największe wydatki związane z organizacją ww. 

imprezy.  

 
 

 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. 

 

 

I. Kultura i  Ochrona Dziedzictwa Narodowego 

 

1) ORGANIZACJA IMPREZ KULTURALNYCH 

 

 

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 

 

 Przy Centrum Kultury Sportu i Promocji ponownie powstał sztab Wielkiej Orkiestry 

Świątecznej Pomocy. Zorganizowano kwestę uliczną i imprezę rozrywkową/. 

Podczas 27. Finału WOŚP zebrano rekordową kwotę. Łącznie z kwesty ulicznej i licytacji gadżetów 

uzyskano 18.733,52. 

 Na program artystyczny, który odbywał się w sali widowiskowo-sportowej złożyły się 

występy lokalnych artystów tj. Pyzdrskiej Orkiestry Dętej, mażoretek, uczennic z pyzdrskiego 

gimnazjum i druhów z OSP Pietrzyków, a także uczestników szkoły tańca Alchemia. Głównym 

punktem programu był występ Magika Markusa. Artystyczne licytacje przeplatane były licytacją 

gadżetów, pozyskanych przez CKSiP od lokalnych sponsorów i darczyńców. 

 

Dzień Kobiet 

 



 Mieszkanki pyzdrskiej gminy Dzień Kobiet świętowały w sali widowiskowo-kinowej. 

Impreza zorganizowana przez Centrum Kultury Sportu i Promocji w Pyzdrach zgromadziła ok. 200 

pań. Okolicznościowy program recytatorsko-wokalno-instrumentalny zapewniła lokalna 

młodzież  W taneczny nastrój wprowadzi nas grupa Alchemia Dance Studio. Na scenie pojawi się 

także gość specjalny – Kabaret Eksportowy Wytwór Gminny. 

 

 

Jarmark Wielkanocny 

 

 Dużym zainteresowaniem cieszył się tegoroczny – pierwszy Jarmark Wielkanocny. 

Pyzdrzanie i goście z okolicy mogli zaopatrzyć się w niepowtarzalne dekoracje. Dzieci natomiast 

miały okazję do wspaniałej zabawy. 

     Na Targowisku Miejskim swe wyroby sprzedawali zaproszeni wystawcy, lokalni producenci, a 

także Koła Gospodyń Wiejskich. Odwiedzający przechodzili pomiędzy stoiskami, wybierając 

oryginalne świąteczne dekoracje, ręcznie stworzone zabawki, kosztowali swojskich wyrobów. Mogli 

zakupić wiosenne kwiaty i wiele innych artykułów związanych ze zbliżającymi się Świętami 

Wielkanocnymi. Nie sposób było przejść obojętnie obok tylu kolorów, dźwięków i zapachów. 

 W świąteczny klimat mieszkańców wprowadziły nie tylko przystrojone stragany. Najmłodsi 

mogli samodzielnie zdobić jaja wielkanocne, uczyć się pleść kosze z wikliny, a także korzystać z 

malowania twarzy. 

 

 

Wielkie Rodzinne Grillowanie 

 

 2 maja mieszkańcy zebrali się na Przystani Wodniackiej, by wziąć udział w Wielkim 

Rodzinnym Grillowaniu nad Wartą. Impreza, choć odbyła się po raz pierwszy, przyciągnęła spore 

grono zainteresowanych. Miłośnicy grillowania mogli skosztować dań z grilla oferowanych przez 

Koła Gospodyń Wiejskich, Zakład Przetwórstwa Mięsnego Paszak oraz Bar ,,Perkoz”. Dzieci 

natomiast miały okazję do wspaniałej zabawy z animatorami, 

a także możliwość przepłynięcia strażacką łodzią. Ostatnim punktem programu było wspólne 

pieczenie kiełbasek przy ognisku. 

 

 

Święto Konstytucji i Dzień Strażaka 

 

 3 maja mieszkańcy pyzdrskiej gminy uczcili 228. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja i 

świętowali Miejsko-Gminny Dzień Strażaka. Uroczyste obchody zainaugurowała Msza święta w 

intencji Ojczyzny i Strażaków. Po nabożeństwie wszyscy przeszli na rynek, gdzie poszczególne 

delegacje złożyły kwiaty pod pomnikiem POW i Ofiar Katyńskich. 

 Kolejnym punktem programu była okolicznościowa akademia, która odbyła się w sali 

widowiskowo-kinowej. Następnie odbyła się ceremonia nadania zasłużonym strażakom honorowych 

odznaczeń. Głębię i powagę uroczystości oddał występ mażoretek oraz uczniów ze Szkoły 

Podstawowej w Lisewie. Radosne pieśni patriotyczne i rozrywkowe zagrała Pyzdrska Orkiestra Dęta. 

 

 

Dzień Dziecka 

 

 Kolorowy Dzień Dziecka odbył się na przystani wodniackiej w Pyzdrach. Najmłodsi 

mieszkańcy gminy mieli okazję do wspaniałej zabawy. 

 Pogoda dopisała, frekwencja również. Zaproponowane atrakcje spodobały się dzieciakom, 

korzystały z nich bardzo aktywnie. Wspaniały był interaktywny koncert Sióstr Wajs, którym 

towarzyszył zespół taneczny Stonoga. 



 

 

  

Noc Świętojańska 

 

 Uczestnicy Nocy Świętojańskiej, zorganizowanej 22 czerwca na przystani wodniackiej, 

świetnie się bawili od początku do końca. Koncert zespołu Cliver i widowisko – Czarownice na stosie 

przyciągnęły tłumy. Impreza nawiązywała do sobótkowego święta i wydarzeń sprzed 320 laty. Wtedy 

to w Pyzdrach cztery czarownice na stosie zostały spalone. Najmłodsi nasi goście mieli zatem na 

sobie elementy stroju czarownic. Brali udział w animacjach zgodnych z tematem i bawili się na 

pirackim placu rozrywki. 

 Po rozstrzygnięciu konkursu na najpiękniejszy wianek przyszedł czas na ich wodowanie. 

Zgromadzona publiczność poznała zwyczaje świętojańskie. Potem z zapartym tchem oglądała sąd 

nad czarownicami. Rekonstrukcją tego wydarzenia sprzed laty zajęli się aktorzy Teatru Terminus a 

Quo z Nowej Soli. 

 Zespół disco polo Cliver śpiewając swoje największe hity rozgrzał większość tak mocno, że 

zabawa taneczna mogłaby trwać do rana. Podsumowując - Pyzdrzanie lubią i chcą się bawić. 

 

 

2) ORGANIZACJA CZASU WOLNEGO DLA DZIECI, MŁODZIEŻY i DOROSŁYCH 

 

 

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 

 

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, 

 



 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 tanecznych – sekcja mażoretek 

 -  Organizacja zajęć instrumentalnych – nauka gry na instrumentach dętych 

  

 

5. Organizacja wypoczynku letniego i zimowego 

 

 Ferie zimowe Organizacja zajęć tematycznych i wycieczki 

 

 Tak jak w latach poprzednich czas ferii zimowych w Centrum Kultury Sportu i Promocji w 

Pyzdrach cieszył się ogromnym zainteresowaniem wśród dzieci 

 Ferie rozpoczęły działania profilaktyczne. Zaproszony policjant omawiał zasady 

bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz jak ważne jest noszenie elementów odblaskowych przez 

pieszych. Dzieci brały udział w zajęciach plastycznych i manualnych, muzycznych i teatralnych. Były 

też zajęcia muzyczne, gry edukacyjne i sportowe. Główną atrakcją okazały się być dwa seanse 

filmowe w sali widowiskowo-kinowej i wyjazd do Jump World we Wrześni. 

 

 

II 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. 

 

 

III Organizacja czasu wolnego dla dorosłych 

 

CKSiP w sezonie jesienno-zimowym organizuje zajęcia tematyczne dla młodzieży 

i dorosłych. Warsztaty rękodzieła artystycznego i tańca fitness mają na celu integrację, 

a także są alternatywą na spędzenie wolnego czasu, a przy okazji rozwojem zainteresowań. 


