ZARZĄDZENIE NR VII/48/2016
BURMISTRZA MIASTA ORZESZE
z dnia 30 marca 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2015 r.-Samorządowej Instytucji KulturyMiejskiego Ośrodka Kultury w Orzeszu
Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(tekst jednolity: Dz. U. z 2013
r. poz.594 z póz zm.) w związku z art.53 ust.1 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości(Dz. U. z 2013 r.
poz.330 z póz. zm.).
§ 1. Zatwierdzam sprawozdanie finansowe Miejskiego Ośrodka Kultury w Orzeszu za 2015 r. stanowiące
załącznik do niniejszego zarządzenia. Sprawozdanie składa się z:
- bilansu
- rachunku zysków i strat
- wprowadzenia do sprawozdania finansowego
- informacji dodatkowej
- sprawozdania Dyrektora z działalności merytorycznej Miejskiego Ośrodka Kultury.
§ 2. Zysk Samorządowej Instytucji Kultury-Miejskiego Ośrodka Kultury w Orzeszu zwiększa Fundusz
instytucji Kultury.
§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Orzesze
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Orzesze
inż. Mirosław Blaski
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Sprawozdanie Dyrektora z z działalności merytorycznej Miejskiego Ośrodka Kultury w
Orzeszu za rok 2015.

Termin

1-31
1-31
1-31
1-31
1-31
1-31

Impreza
Styczeń

Zajęcia szachowe dla początkujących
Sekcja Gier Strategicznych ,,Numenor’’.
Zajęcia kółka muzyczno-ruchowego dla najmłodszych
Zajęcia grupy robótek ręcznych
Zajęcia plastyczno-techniczne dla dzieci pn. ,,Spotkania twórcze z Panią Kulturką’’.
Warsztaty Grupy Fotograficznej ,,eF’’
- zajęcia z kompozycji (dynamicznej, statycznej, centralnej, skośnej) oraz martwa
natura,
- ASCEZA – czysta forma fotograficznego obrazu. Westonowskie papryczki,
- Wantuch ubrany – sesja z modelką, oświetlenie jedną lampą,
- struktury fotografii, szukanie faktury w fotografowanych przedmiotach.
1-31 Warsztaty rysunku i malarstwa dla młodzieży i dorosłych – pracownia artystyczna
6
Występ RZŚ ,,Szarotki’’ z programem kolęd i pastorałek w kościele w Zgoniu.
10
Jubileusz 30-lecia działalności Regionalnego Zespołu Śpiewaczego ,,Szarotki’’. Występ
jubileuszowy w kościele w Zgoniu oraz z programem ,,Śląskie Jasełka’’ w sali
widowiskowej Jaśkowicach.
11
Koncert Kolęd w wykonaniu Chóru ,,Dzwon’’ z udziałem gościnnym skrzypka
Krzysztofa Misiurka w kościele pw. NNMP w Orzeszu. Spotkanie opłatkowe
z władzami miasta.
11
Występ RZŚ ,,Jaśkowiczanie’’ na finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
w sztabie w Gostyni.
13
Warsztaty lepienia ceramiki dla dzieci, młodzieży, dorosłych – pracownia artystyczna.
14
Warsztaty grafiki dla młodzieży i dorosłych – pracownia artystyczna.
16
Warsztaty witrażu dla młodzieży i dorosłych – pracownia artystyczna.
18
Jasełka Bożonarodzeniowe i tradycyjne kolędowanie ,,Jezusa Narodzonego witajmy’’ –
wykonanie: RZŚ ,,Jaśkowiczanie’’, zespół wokalny ,,Młodzi Jaśkowiczanie’’ z Sp nr 4
z udziałem zaproszonych gości. Sala widowiskowa Jaśkowice.
18
Występ RZŚ ,,Szarotki’’ z Pastorałkami w Łaziskach Górnych.
18
Koncert Kolęd Chóru ,,Dzwon’’ z udziałem skrzypka K. Misiurka – kościół w Zawiści.
19
Udział i występ Chóru ,,Dzwon’’ podczas nabożeństwa ekumenicznego w kościele
ewangelicko-augsburskim w Orzeszu.
20
Warsztaty fusingu dla młodzieży i dorosłych – pracownia artystyczna.
21
Wystawa fotografii i malarstwa, rysunku i grafiki Małgorzaty Baron pt. ,,Poszukiwania
w drodze’’. Galeria Orzesze.
23
Warsztaty witrażu dla młodzieży i dorosłych – pracownia artystyczna.
27
Warsztaty szkliwienia ceramiki dla dzieci, młodzieży, dorosłych – pracownia
artystyczna.
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1-28 Zajęcia szachowe dla początkujących.

Finansowanie
dotacja
środki
własne

Luty
1-28
1-28
1-28
1-28
1-28
1-28
1-28

Zajęcia sekcji Gier Strategicznych ,,Numenor’’
Zajęcia kółka muzyczno-ruchowego dla najmłodszych.
Zajęcia FotoSzkoły dla początkujących.
Zajęcia sekcji robótek ręcznych.
Zajęcia plastyczno-techniczne dla dzieci ,,Spotkania twórcze z Panią Kulturką’’.
Warsztaty rysunku i malarstwa dla młodzieży i dorosłych – pracownia artystyczna
Warsztaty Grupy Fotograficznej ,,eF’’.
- sesja fotograficzna FASHION. Inspiracje wielkimi twórcami: Man Ray,
- teoria kompozycji wg Wassily’ego Kandinsky’ego.
1-27 Wystawa pokonkursowa ,,Ilustracja do znanej bajki, baśni’’ .
3
Lekcje regionalne w szkołach i przedszkolach powiatu mikołowskiego – przedstawienie
,,Zwyczajów gromnicznych’’ przez RZŚ ,,Szarotki’’ w Szkole Podstawowej nr 8
w Mościskach.
2-13 Organizacja ,,Ferii zimowych z MOK Orzesze’’:
Zajęcia plastyczno-techniczne dla dzieci.
Ceramika – warsztaty dla dzieci od 7 lat, gr. I
Ceramika – warsztaty dla dzieci od 7 lat, gr. II
,,RoboKids’’ – poziom I Adept – płatne za cały kurs
Ruch i czas w Fotografii – warsztaty fotograficzne dla dzieci, gr. I od 8 do12 lat
Ruch i czas w Fotografii – gr. II od 13 lat
,,Filmowe ferie’’ – dla wszystkich
,,Serce zrobione z Decoupage’’ – warsztaty dla dzieci od 8 lat – płatne 3 zł.
Wesołe zajęcia sportowe – Turniej samoobrony
Wesołe zajęcia sportowe - ,,Szybki Kapsel’’.
,,Rysikiem malowane’’ – zajęcia plastyczne dla dzieci od 7 lat
,,Filmowe ferie’’ – dla wszystkich
,,Spotkania z Panią Kulturką’’ – zajęcia dla dzieci od 5 do 8 lat
,,RoboKids’’ – poziom I, ADEPT
,,Rysowanki’’ – zajęcia plastyczne dla dzieci od 8 lat
Hip – Hop – zajęcia taneczne, gr. I dla dzieci od 6 do 8 lat
Hip – Hop – zajęcia taneczne, gr. II dla dzieci od 6 do 8 lat
Taniec współczesny – zajęcia taneczne, gr. I
Taniec współczesny – zajęcia taneczne, gr. II
,,Filmowe ferie’’ – dla wszystkich
Wesołe zajęcia sportowe: mini turnieje, ,,Chińska piłka’’, koszykówka, badminton.
Kwiaty wykonane techniką origami modułowego warsztaty dla dzieci od 12 lat
,,Ołówkiem i pędzlem’’ –zajęcia plastyczne dla dzieci od 8 lat
Balet – zajęcia taneczne dla dzieci od 3 do 5 lat, gr. I
Balet – zajęcia taneczne dla dzieci od 3 do 5 lat, gr. II
,,Filmowe ferie’’ – dla wszystkich
,,Rysikiem malowane’’ – zajęcia plastyczne dla dzieci od 7 lat
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,,Spotkania z Panią Kulturką’’ – zajęcia dla dzieci od 5 do 8 lat
,,Bawimy się kompozycją zdjęciową’’ – warsztaty fotograficzne dla dzieci gr. I,
powyżej 13 lat
,,Bawimy się kompozycją zdjęciową’’ – warsztaty fotograficzne dla dzieci gr. II,
powyżej 13 lat
,,RoboKids’’ – poziom I ADEPT
Filmowe Ferie – dla wszystkich
,,Makramy’’ – tworzenie bransoletek i biżuterii, zajęcia dla dzieci od 12 lat
Wesołe zajęcia sportowe: trening samoobrony
Wesołe zajęcia sportowe: ,,Survival w Orzeszu’’
,,Malowanki’’ – zajęcia plastyczne dla dzieci od 8 lat.
Bal Przebierańców – zabawa taneczna z animatorami
,,Filmowe ferie’’ – dla wszystkich
,,RoboKids’’ – poziom I ADEPT
,,Spotkania z Panią Kulturką’’ – zajęcia dla dzieci od 5 do 8 lat.
Wyjazd do Izby Regionalnej w Mościskach – zajęcia kulinarne i plastyczne dla dzieci.
Hip-Hop – Zajęcia taneczne, gr. I dla dzieci od 6 do 8 lat.
Hip-Hop – Zajęcia taneczne, gr. II dla dzieci od 6 do 8 lat.
Taniec współczesny – zajęcia taneczne, gr. I dla dzieci powyżej 8 lat.
Taniec współczesny – zajęcia taneczne, gr. II dla dzieci powyżej 8 lat.
Filmowe ferie – dla wszystkich 25 miejsc.
Warsztaty ,,Szycie maskotek haftem dzierganym’’ dla dzieci od 12 lat.
Wesołe zajęcia sportowe: Turnieje, kręgle i bilard, wesołe zajęcia sportowe: kalambury
Malarstwo: ,,Bawimy się kolorem’’ – zajęcia plastyczne dla dzieci od 8 lat.
Balet – zajęcia taneczne dla dzieci od 3 do 5 lat, gr. I.
Balet – zajęcia taneczne dla dzieci od 3 do 5 lat, gr. II.
Balet – zajęcia taneczne dla dzieci od 3 do 5 lat, gr. III.
Filmowe ferie – dla wszystkich
Ceramika – lepienie – warsztaty dla dzieci, gr. I
Ceramika – szkliwienie – warsztaty dla dzieci, gr. II
,,Rysikiem malowane’’ – zajęcia plastyczne dla dzieci od 7 lat
6,20 Warsztaty witrażu dla młodzieży i dorosłych – pracownia artystyczna.
7
Potańcówka Karnawałowa – sala widowiskowa Jaśkowice.
Występ ze spektaklem ,,Album’’ Integracyjnej Grupy Teatralne ,,Pomost’’ na IV
Festiwalu Małych Form Artystycznych w Chorzowskim Centrum Kultury w Chorzowie
zdobycie tytułu Grand Prix, I nagrody w kategorii wiekowej : licea oraz nagrody za
reżyserię dla Iwony Woźniak.
10
Warsztaty grafiki dla młodzieży i dorosłych – pracownia artystyczna.
12
Lekcje regionalne w szkołach i przedszkolach powiatu mikołowskiego – Prezentacje
naszej tradycji przez RZŚ ,,Szarotki’’ - ,,Ostatki – pieczemy faworki’’– Łaziska Górne.
13
Lekcje regionalne w szkołach i przedszkolach powiatu mikołowskiego – Prezentacje
naszej tradycji przez RZŚ ,,Szarotki’’ - ,,Ostatki – pieczemy faworki’’– Przedszkole
i Szkoła Podstawowa w Mościskach.
17
Współorganizacja z RZŚ ,,Jaśkowiczanie’’ tradycyjnej zabawy ostatkowej ,,Babski
Comber’’ na Sali w Jaśkowicach.
17
Warsztaty lepienia ceramiki dla dorosłych – pracownia artystyczna.
17
Lekcje regionalne w szkołach i przedszkolach powiatu mikołowskiego – Prezentacje
naszej tradycji przez RZŚ ,,Szarotki’’ - ,,Ostatki – pieczemy faworki’’– Szkoła
Podstawowa nr 2 Orzesze.
24
Warsztaty fusingu dla młodzieży i dorosłych – pracownia artystyczna.
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Wystawa malarstwa Andrzeja Marka – Galeria Orzesze

Sfinansowano
z dotacji ze środków
własnych

28

Organizacja wycieczki turystycznej do Krakowa oraz Kopalni Soli w Wieliczce

-

Marzec
1-31
1-31
1-31
1-31
1-31
1-31
1-31
1-31

Wystawa malarstwa Andrzeja Marka
Zajęcia szachowe dla początkujących.
Zajęcia sekcji Gier Strategicznych ,,Numenor’’
Zajęcia kółka muzyczno-ruchowego dla najmłodszych.
Zajęcia FotoSzkoły dla początkujących.
Zajęcia sekcji robótek ręcznych.
Zajęcia plastyczno-techniczne dla dzieci ,,Spotkania twórcze z Panią Kulturką’’.
Warsztaty Grupy Fotograficznej ,,eF’’:
- zapoznanie z procesami ciemniowymi. Techniki analogowe fotografii.
- przygotowanie ciemni do wywoływania filmów i wywoływanie filmów.
1-31 Warsztaty rysunku i malarstwa dla młodzieży i dorosłych – pracownia artystyczna
5
,,Mały OKR’’ – Udział Joanny Wiaterek z IGT ,,Pomost’’ w Ogólnopolskim Konkursie
Recytatorskim, kategoria ,,Wywiedzione ze słowa’’ – zdobycie nagrody.
6
Pokaz spektaklu ,,Album’’ Integracyjnej Grupy Teatralnej ,,Pomost’’ podczas ,,Dnia
na Nadodrzu’’ w Państwowym Pomaturalnym Studium Kształcenia Animatorów
Kultury i Bibliotekarzy we Wrocławiu.
8
Dzień Kobiet ..pachnący czekoladą. Warsztaty czekoladowe i spotkanie z właścicielem
,,Czekoladziarni’’ w Gliwicach Tomaszem Domagałą.
8
Dzień Kobiet w Izbie Regionalnej w Mościskach. Wręczenie nagrody Zasłużony
Działacz Kultury dla Pani Renaty Sachy – instruktora i kierownika RZŚ ,,Szarotki’’.
13
Warsztaty witrażu dla młodzieży i dorosłych – pracownia artystyczna.
14
Udział Chóru ,,Dzwon’’ w koncercie z okazji urodzin kompozytora Józefa
Podobińskiego w Siemianowicach Śląskich.
16
Lekcje regionalne w szkołach i przedszkolach powiatu mikołowskiego – Prezentacje
naszej tradycji przez RZŚ ,,Szarotki’’ ,,Zwyczaje wielkanocne, palmy, marzanny’’ –
Przedszkole nr 1 Orzesze.
17
Organizacja warsztatów ceramiki dla Przedszkola nr 1 w Orzeszu (6 grup).
Warsztaty szkliwienia ceramiki dla dzieci, młodzieży, dorosłych – pracownia
artystyczna.
17
Lekcje regionalne w szkołach i przedszkolach powiatu mikołowskiego – Prezentacje
naszej tradycji przez RZŚ ,,Szarotki’’ ,,Zwyczaje wielkanocne, palmy, marzanny’’ –
Przedszkole Mościska.
17
Warsztaty witrażu dla młodzieży i dorosłych – pracownia artystyczna.
18
Lekcje regionalne w szkołach i przedszkolach powiatu mikołowskiego – Prezentacje
naszej tradycji przez RZŚ ,,Szarotki’’ ,,Zwyczaje wielkanocne, palmy, marzanny’’ –
Szkoła Podstawowa nr 8 w Mościskach.
Występ Integracyjnej Grupy Teatralnej ,,Pomost’’ na ,,VIII Konfrontacjach Gostyńskie
Teatrałki’’ – zdobycie I nagrody oraz nagrody indywidualnej dla Joanny Wiaterek.
19
Lekcje regionalne w szkołach i przedszkolach powiatu mikołowskiego – Prezentacje
naszej tradycji przez RZŚ ,,Szarotki’’ ,,Zwyczaje wielkanocne, palmy, marzanny’’ –
Przedszkole Zawiść.
20
Lekcje regionalne w szkołach i przedszkolach powiatu mikołowskiego – Prezentacje
naszej tradycji przez RZŚ ,,Szarotki’’ ,,Zwyczaje wielkanocne, palmy, marzanny’’ –
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21

Przedszkole nr 2 w Orzeszu.
Wycieczka turystyczna pn. ,,Czarny Śląsk’’ – Kopalnia ,,Guido’’, Śląskie Muzeum, Giszowiec.

Finansowanie
dotacja
środki
własne

21
22

24
25
26
27
28
29
29

1-30
1-30
1-30
1-30
1-30
1-30
1-30
1-30

3
4
5
8

10
14

17

Organizacja spektaklu ,,Album’’ w wykonaniu Integracyjnej Grupy Teatralnej
POMOST – sala widowiskowa w Jaśkowicach.
Koncert Pieśni Pasyjnych w wykonaniu Chóru ,,Dzwon’’ – kościół ewangelickoaugsburski w Orzeszu. Koncert zorganizowany przez Oddział Mikołowski Śl.
Zw.Ch.iO.
Warsztaty fusingu dla młodzieży i dorosłych – pracownia artystyczna.
Warsztaty rękodzieła ,,Pisanki zdobione techniką decopuage’’
Występ Integracyjnej Grupy Teatralnej ,,Pomost’’ na Festiwalu Teatralnym w III LO
im. Stefana Batorego w Chorzowie.
Cykl: spotkania z ciekawymi ludźmi: ,,Spotkanie z artystą - Andrzej Marek ‘’ –
opowieść o pasji i sztuce. Galeria Orzesze.
Warsztaty rękodzieła ,,Koszyczki wielkanocne’’.
Niedziela Palmowa – Program artystyczny pn. ,,Misterium Męki Pańskiej’’, wykonanie:
RZŚ ,,Jaśkowiczanie’’, ,,Młodzi Jaśkowiczanie’’, jaśkowiccy ministranci.
Udział RZŚ ,,Szarotki’’ w ,,Korowodzie Palmowym’’ na Rynku w Krakowie na
zaproszenie Stowarzyszenia Teatr Regionalny z Krakowa. Korowód z palmami, pieśni
wiosenne i wielkanocne. Zdobycie nagrody za najciekawszą palmę.
Kwiecień
Zajęcia szachowe dla początkujących.
Zajęcia sekcji Gier Strategicznych ,,Numenor’’
Zajęcia kółka muzyczno-ruchowego dla najmłodszych.
Zajęcia FotoSzkoły dla początkujących.
Zajęcia sekcji robótek ręcznych.
Zajęcia plastyczno-techniczne dla dzieci ,,Spotkania twórcze z Panią Kulturką’’.
Warsztaty rysunku i malarstwa dla młodzieży i dorosłych – pracownia artystyczna
Warsztaty Grupy Fotograficznej ,,eF’’:
- wywoływanie filmów czarno-białych.
- montaż wystawy w Zabrzu,
- wernisaż wystawy ,,3 na 5’’ w Zabrzu.
Koncert Pieśni Pasyjnych w wykonaniu Chóru ,,Dzwon’’ – kościół N.N.M.P.
w Orzeszu
Warsztaty lepienia ceramiki dla dzieci, młodzieży, dorosłych – pracownia artystyczna.
Występ RZŚ ,,Szarotki’’ z programem pieśni wielkanocnych w kościele w Zgoniu.
Lekcje regionalne w szkołach i przedszkolach powiatu mikołowskiego – Prezentacje
naszej tradycji przez RZŚ ,,Szarotki’’ ,,Obrzędy wielkanocne, palmy, marzanny’’ –
Szkoła Podstawowa nr 10 w Woszczycach.
,,Wiosna w Teatrze - V Ogólnopolski Festiwal Teatralny Dzieci i Młodzieży Kocioł
Teatralny" – udział IGT ,,Pomost’’ ze spektaklem ,,Album’’.
Organizacja warsztatów w pracowniach artystycznych dla Przedszkola nr 1 w Orzeszu
oraz prelekcja przy zwiedzaniu wystawy ,,Akwarele’’ Andrzeja Marka.
Warsztaty grafiki dla młodzieży i dorosłych – pracownia artystyczna.
Organizacja spotkania z artystą malarzem Andrzejem Markiem dla uczniów kl. 5
Szkoły Podstawowej nr 9 w Zgoniu.
Warsztaty witrażu dla młodzieży i dorosłych – pracownia artystyczna
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Warsztaty szkliwienia ceramiki dla dzieci, młodzieży, dorosłych – pracownia
artystyczna.
Finansowanie
dotacja
środki
własne

22
23

24
25
26
28
29
30

1-31
1-31
1-31
1-31
1-31
1-31
1-31

1-31
1
3

12
13
15
15
17
26

Organizacja spotkania i warsztatów fotograficznych dla uczniów Gimnazjum nr 2
w Ornontowicach.
Lekcje regionalne w szkołach i przedszkolach powiatu mikołowskiego – Prezentacje
naszej tradycji przez RZŚ ,,Szarotki’’ ,,Pieczenie chleba’’ – Przedszkole nr 2
w Orzeszu.
Warsztaty witrażu dla młodzieży i dorosłych – pracownia artystyczna.
Organizacja 5. Orzeskiego Spaceru Historycznego pn. ,,Walcząc o powrót do Polski.
Orzesze i jego mieszkańcy w Powstaniach Śląskich 1919 – 1921’’ w dzielnicy Zgoń.
Wycieczka turystyczna m.in. do Muzeum Motoryzacji, Sanktuarium Marii Hilf–
Czechy.
Warsztaty fusingu dla młodzieży i dorosłych – pracownia artystyczna.
Spotkanie autorskie z Panem Erykiem Muszerem – autorem książki ,,Czterdzieści
cztery lata z Miarką’’
Projekcja z cyklu ,,Obejrzyj dokument’’ – film dokumentalny: seria ,,Podniebna
podróż’’ cz. 1. John Downer BBC.
Maj
Zajęcia szachowe dla początkujących.
Zajęcia sekcji Gier Strategicznych ,,Numenor’’
Zajęcia kółka muzyczno-ruchowego dla najmłodszych.
Zajęcia FotoSzkoły dla początkujących.
Zajęcia sekcji robótek ręcznych.
Zajęcia plastyczno-techniczne dla dzieci ,,Spotkania twórcze z Panią Kulturką’’.
Warsztaty Grupy Fotograficznej ,,eF’’:
- rozpoczęcie projektu kulturalnego pt. ,,Ani Bajki’’ ze studentami animacji społecznokulturalnej. Opracowanie scenariusza czytania bajek dla dzieci. Konsultacje do
projektu. Opracowanie aspektów technicznych nagrywania lekcji.
- sesja zdjęciowa z modelką.
Warsztaty rysunku i malarstwa dla młodzieży i dorosłych – pracownia artystyczna.
Udział RZŚ ,,Szarotki’’ w XXII Międzynarodowy Przegląd Zespołów Regionalnych
Euro-Folklor Złoty Kłos 2015. Zdobycie III Miejsca.
Obchody święta 3 Maja ,,Uchwalenie Konstytucji 3 Maja’’. Uroczysta msza św.
z oprawą muzyczną w wykonaniu Chóru ,,Dzwon’’ połączona ze składaniem kwiatów
pod pomnikiem Poległych na Pasternioku.
Warsztaty grafiki dla młodzieży i dorosłych – pracownia artystyczna.
Warsztaty lepienia ceramiki dla dzieci, młodzieży, dorosłych – pracownia artystyczna.
Przegląd Śląskiego Śpiewania dla przedszkoli – występ RZŚ ,,Szarotki’’ – sala
widowiskowa Jaśkowice.
Warsztaty witrażu dla młodzieży i dorosłych – pracownia artystyczna.
Występ RZŚ ,,Szarotki’’ na XXXIX Spotkaniach pod Brzymem – Pszczyna.
Warsztaty szkliwienia ceramiki dla dzieci, młodzieży, dorosłych – pracownia
artystyczna.
Występ Integracyjnej Grupy Teatralnej ,,Pomost’’ w V edycji Regionalnego Konkursu
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27
28

Małych Form Teatralnych ,,Teatroida’’ w Bytomiu – zdobycie I nagrody.
Warsztaty fusingu dla młodzieży i dorosłych – pracownia artystyczna.
Lekcje regionalne w szkołach i przedszkolach powiatu mikołowskiego – Prezentacje naszej
tradycji przez RZŚ ,,Szarotki’’ ,,Zabawy naszych starzyków’’ – Przedszkole Mościska.
Finansowanie
dotacja
środki
własne

28

29
29

30
31

1-30
1-30
1-30
1-30
1-30
1-30
1-30

1-30

Warsztaty rysunku i malarstwa dla młodzieży i dorosłych – pracownia artystyczna.
Projekcja z cyklu ,,Obejrzyj dokument’’ – film dokumentalny: seria ,,Podniebna podróż’’
cz. 2 prod. BBC
Warsztaty witrażu dla młodzieży i dorosłych – pracownia artystyczna.
Lekcje regionalne w szkołach i przedszkolach powiatu mikołowskiego – Prezentacje
naszej tradycji przez RZŚ ,,Szarotki’’ ,,Pieczenie chleba’’ – Przedszkole nr 1
w Orzeszu.
Wycieczka turystyczna rodzinna – Jura Krakowsko Częstochowska.
Dzień Dziecka – zabawy, piosenki, konkursy warsztaty dla dzieci – sala widowiskowa
w Jaśkowicach.
Czerwiec
Zajęcia szachowe dla początkujących.
Zajęcia sekcji Gier Strategicznych ,,Numenor’’
Zajęcia kółka muzyczno-ruchowego dla najmłodszych.
Zajęcia FotoSzkoły dla początkujących.
Zajęcia sekcji robótek ręcznych.
Zajęcia plastyczno-techniczne dla dzieci ,,Spotkania twórcze z Panią Kulturką’’.
Warsztaty Grupy Fotograficznej ,,eF’’:
- przypomnienie zasad kompozycji. Omówienie kompozycji na przykładach fotografii
zamieszczanych w Internecie,
- sesja zdjęciowa i wyjazd na plener fotograficzny do Chudowa.
Warsztaty rysunku i malarstwa dla młodzieży i dorosłych – pracownia artystyczna.

-

-

-

-

2

Lekcje regionalne w szkołach i przedszkolach powiatu mikołowskiego - Prezentacje
naszej tradycji przez RZŚ ,,Szarotki’’ ,,Pieczenie ciastek regionalnych – Szkoła
Podstawowa nr 8 w Mościskach.
2
Warsztaty ceramiki dla dzieci, młodzieży, dorosłych – lepienie form.
2
Wernisaż wystawy malarstwa Czesława Fojcika. Prace pod nazwą ,,Portret dziecka’’.
2-30 Wystawa malarstwa ,,Portret dziecka’’ - Galeria Orzesze.
9
Warsztaty witrażu dla młodzieży i dorosłych pracownia artystyczna.
12
Występ IGT ,,Pomost’’ w Parku Tradycji w Siemianowickim Centrum Kultury.
13
Organizacja festynu rodzinno-rekreacyjnego ,,XIX Dni Orzesza’’ na stadionie MKS
,,Sokół’’ w Orzeszu:
,,Orzeskie Talenty’’ – występy dziecięcych i młodzieżowych zespołów artystycznych
z orzeskich placówek oświatowych.
Występ Orkiestry Dętej przy Tauron Wytwarzanie S.A. – oddz. Elektrownia Łaziska
Koncert zespołu UNIVERSE
Koncert Andrzeja Piasecznego
14
Udział RZŚ ,,Szarotki’’ w Festiwalu Muzycznym Artystów Nieprofesjonalnych "NA
KLEPISKU" w Katowicach-Janowie.
Występ RZŚ ,,Jaśkowiczanie’’ na Festiwalu Muzycznym Artystów Nieprofesjonalnych
„NA KLEPISKU” w Katowicach Janowie – zdobycie II miejsca
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16

Warsztaty grafiki dla dzieci, młodzieży, dorosłych – pracownia artystyczna.

17

Lekcje regionalne w szkołach i przedszkolach powiatu mikołowskiego - Prezentacje
naszej tradycji przez RZŚ ,,Szarotki’’ ,,Zajęcia kulinarne w Izbie Regionalnej ’’ –
Szkoła Podstawowa nr 6 w Zawiści.
Finansowanie
dotacja
środki
własne

18

30
20
23
23

23
25
26

Lekcje regionalne w szkołach i przedszkolach powiatu mikołowskiego - Prezentacje
naszej tradycji przez RZŚ ,,Szarotki’’ ,,Zajęcia kulinarne w Izbie Regionalnej ’’ –
Szkoła Podstawowa nr 9 w Zgoniu.
Warsztaty fusingu dla młodzieży, dorosłych – pracownia artystyczna.
Organizacja wycieczki turystycznej Słowacja, Dolina Rohacka, Chata Tatliakowa,
Przełęcz Zabratowa, Rakoń, Wołowiec.
Pokaz taneczny tańca sportowego ,,Show dance’’ w wykonaniu sekcji MOK – sala
widowiskowa w Jaśkowicach.
Występ ze spektaklem ,,Album’’ Integracyjnej Grupy Teatralnej ,,Pomost’’ na III
Amatorskim Festiwalu Teatralnym OHO dla szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych
i akademickich objętym Patronatem Honorowym Prezydenta Miasta Zabrze.
Warsztaty szkliwienia form – ceramika dla dzieci, młodzieży, dorosłych – pracownia
artystyczna.
Spotkanie autorskie z przewodnikiem ,,Ciekawe miejsca i atrakcje Podlasia- lektor dr
Grzegorz Jankowski.
Warsztaty witrażu dla młodzieży, dorosłych – pracownia artystyczna.

6. Orzeski Spacer Historyczny ,,W II Rzeczypospolitej, losy Orzesza w 20-leciu
wojennym’’.
Lipiec
1-31 Wystawa malarstwa – Galeria Orzesze.
3
Konkurs Województwa Śląskiego ,,Na najlepsze przedsięwzięcie popularyzujące
tradycje, obrzędy i zwyczaje ludowe ,,Piękna wieś województwa śląskiego’’ – Zdobycie
przez RZŚ ,,Szarotki’’ 1 miejsca.
5
Występ RZŚ ,,Szarotki’’ w Krakowie na Małym Rynku – prezentacje śląskich pieśni
biesiadnych.
1-31 Organizacja wakacji z MOK – lipiec
Rysowanki – zajęcia plastyczne dla dzieci od 6 lat
Płaskorzeźba dla dzieci – tworzymy wzory na drewnie.
Ceramika lepienie form ,,Japońskie inspiracje w ceramice’’ – dzieci od lat 8, gr. 1
Ceramika lepienie form ,,Japońskie inspiracje w ceramice’’ – dzieci od lat 8, gr. 2
Witraż – zajęcia dla dzieci od lat 12
Warsztaty teatralne – publiczne prezentacje ,,Jak pozbyć się stresu’’. Zabawy w teatr
przygotowujące do różnych prezentacji w przyszłości.
Hip –hop – zajęcia taneczne dla dzieci od lat 6.
Disco dance – zajęcia taneczne dla dzieci od lat 10.
Malowanki – zajęcia plastyczne dla dzieci od lat 6.
Balet – zajęcia taneczne dla dzieci od lat 6.
Maskotki – szycie maskotek. Dzieci od lat 10.
Szachy – zajęcia dla dzieci od lat 7.
Show dance – zajęcia taneczne dla dzieci od lat 5.
Jazz – zajęcia taneczne dla dzieci od lat 10.Balet
Balet - – zajęcia taneczne dla dzieci od lat 6.
Latawce, dmuchawce… - zajęcia modelarskie dla dzieci od lat 10.

-

27
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Płaskorzeźba dla dzieci – wzory w drewnie. Od lat 7.
Latawce, dmuchawce… - zajęcia modelarskie dla dzieci od lat 10.
Hip –hop – zajęcia taneczne dla dzieci od lat 6.
Disco dance – zajęcia taneczne dla dzieci od lat 10.
Balet - – zajęcia taneczne dla dzieci od lat 6.
Decoupage – zajęcia zdobienia przedmiotów dla dzieci od lat 8.
Szachy – zajęcia dla dzieci od lat 7.
Show dance – zajęcia taneczne dla dzieci od lat 5.
Jazz – zajęcia taneczne dla dzieci od lat 10.Balet
Balet - – zajęcia taneczne dla dzieci od lat 6.
Makramy – tworzenie biżuterii z koralików, od lat 10.
Ceramika szkliwienie form ,,Japońskie inspiracje w ceramice’’ – dzieci od lat 8, gr. 1
Ceramika szkliwienie form ,,Japońskie inspiracje w ceramice’’ – dzieci od lat 8, gr. 2
Płaskorzeźba dla dzieci – wzory w drewnie. Od lat 7.
Hip –hop – zajęcia taneczne dla dzieci od lat 6.
Disco dance – zajęcia taneczne dla dzieci od lat 10.
Balet - – zajęcia taneczne dla dzieci od lat 6.
Quilling – tworzenie ozdób z papieru , dla dzieci od lat 10.
Szachy – zajęcia dla dzieci od lat 7.
Show dance – zajęcia taneczne dla dzieci od lat 5.
Jazz – zajęcia taneczne dla dzieci od lat 10.Balet
Balet - – zajęcia taneczne dla dzieci od lat 6.
Rycerski Tor przeszkód – zabawy
Wakacyjne gry i zabawy ruchowe dla wszystkich dzieci.
Hip –hop – zajęcia taneczne dla dzieci od lat 6.
Disco dance – zajęcia taneczne dla dzieci od lat 10.
Balet - – zajęcia taneczne dla dzieci od lat 6.
Malowanki – zajęcia plastyczne dla dzieci od lat 6.
Szachy – zajęcia dla dzieci od lat 7.
Show dance – zajęcia taneczne dla dzieci od lat 5.
Jazz – zajęcia taneczne dla dzieci od lat 10.Balet
Balet - – zajęcia taneczne dla dzieci od lat 6.
Grafika – zajęcia dla dzieci od lat 8.
Zajęcia sportowe – dla dzieci od lat 4.
18
Współorganizacja z OSP Zawiść i stacją diagnostyczną ,,Diagneo’’ akcji ,,Sprawny
samochód – bezpieczne wakacje – plac stacji ,,Diagneo’’.
20-22 Współorganizacja z RZŚ ,,Szarotki’’ 3 dniowej wycieczki – Budapeszt.
Sierpień
4Zajęcia wakacyjne prowadzone przez RZŚ ,,Szarotki’’ na półkoloniach w Zazdrości.
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1-28Organizacja wakacji z MOK – sierpień.
Poznajemy ciekawe techniki plastyczne ,,Frottage’’ – zajęcia plastyczne dla dzieci od
lat 11.
Zajęcia sportowe – dzieci od lat 4.
Szachy – zajęcia dla dzieci od lat 7.
Poznajemy ciekawe techniki plastyczne ,,Collage’’ – zajęcia plastyczne dla dzieci od lat
11.
Współorganizacja wycieczki do Wielkopolski razem z RZŚ ,,Jaśkowiczanie’’. Występ
promocyjny z pieśniami żniwnymi oraz dożynkowymi.
Latawce, dmuchawce… - zajęcia modelarskie dla dzieci od lat 10.
Płaskorzeźba dla dzieci – wzory w drewnie. Od lat 7.
Zajęcia sportowe – dzieci od lat 4
Latawce, dmuchawce… - zajęcia modelarskie dla dzieci od lat 10.
Mozaika ceramiczna – czyli wspólnie lepimy obraz – dzieci do lat 8, gr. 1
Mozaika ceramiczna – czyli wspólnie lepimy obraz – dzieci od lat 8, gr. 2
Grafika – zajęcia dla dzieci od lat 8.
Poznajemy ciekawe techniki plastyczne ,,Stemplowanie’’ – zajęcia plastyczne dla
dzieci od lat 11.
Zajęcia sportowe dla dzieci od lat 4.
Poznajemy ciekawe techniki plastyczne ,,Co to jest kalkografia’’ – zajęcia plastyczne
dla dzieci od lat 11.
Szachy – zajęcia dla dzieci od lat 7.
Płaskorzeźba dla dzieci – wzory w drewnie. Od lat 7.
Zajęcia sportowe dla dzieci od lat 4.
Mały artysta – zajęcia plastyczne dla dzieci od lat 6.
Wyjazd plenerowy ,,Piknik w stadninie’’
Płaskorzeźba dla dzieci – wzory w drewnie. Od lat 7.
Zajęcia sportowe dla dzieci od lat 4.
Witraż – zajęcia dla dzieci od lat 12.
Szachy – zajęcia dla dzieci od lat 7.
Mozaika ceramiczna – czyli wspólnie lepimy obraz – dzieci do lat 8, gr. 1
Mozaika ceramiczna – czyli wspólnie lepimy obraz – dzieci od lat 8, gr. 2
Zajęcia sportowe dla dzieci od lat 4.
Mały artysta – zajęcia plastyczne dla dzieci od lat 6.
Zajęcia sportowe dla dzieci od lat 4.
Mały artysta – zajęcia plastyczne dla dzieci od lat 6.
Zajęcia sportowe dla dzieci od lat 4.
Scrapbooking – kartka z wakacji – zajęcia rękodzieła dla dzieci od lat 8.
Szachy – zajęcia dla dzieci od lat 7.
Zajęcia sportowe dla dzieci od lat 4.
Fotograficzna sesja mody – zajęcia dla dzieci od lat 6.
28

Warsztaty muzyczne w Gnieźnie i Poznaniu z programem pieśni żniwnych
i dożynkowych w wykonaniu RZŚ ,,Jaśkowiczanie’’.
7-31 Wystawa fotografii, malarstwa, grafiki Małgorzaty Baron.

-

24-28 Współorganizacja półkolonii z Harcerzami ze Szczepu ,,Polana’’ w Orzeszu.

-

29

-

Występ z programem dożynkowym RZŚ ,,Szarotki’’ na festynie w Zgoniu.
Wrzesień

1-30 Zajęcia szachowe dla początkujących.
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1-30
1-30
1-30
1-30
1-30
1-30
1-30

Sekcja Gier Strategicznych NUMENOR.
Zajęcia kółka muzyczno-ruchowego dla najmłodszych.
Zajęcia tańca sportowego ,,Show Dance’’.
Zajęcia grupy robótek ręcznych.
Zajęcia plastyczno-techniczne dla dzieci pn. ,,Spotkania twórcze z Panią Kulturką’’.
Zajęcia taneczne dla dzieci – balet.
Warsztaty Grupy Fotograficznej ,,eF’’:
- omówienie tematów zajęć na nowy rok szkolny,
- zajęcia edukacyjne w ROK w Rydułtowach,
- wyjazd na Foto Balans Festiwal.
- zajęcia plenerowe, fotografia przyrodnicza.
1-30 Warsztaty rysunku i malarstwa dla młodzieży i dorosłych – pracownia artystyczna
6
Organizacja wycieczki turystycznej - Jura Krakowsko-Częstochowska, Rzędkowickie
Skały – Góra Zborów, Skały Kroczyckie, Zbiornik Dzibice.
7
Wystawa malarstwa Andrzeja Marka ,,Malowanie moja pasją’’ – Galeria Orzesze.
13
Lekcje regionalne w szkołach i przedszkolach powiatu mikołowskiego – Prezentacje
naszej tradycji przez RZŚ ,,Szarotki’’ ,,Jak bawili się starka i starzyk’’ – Szkoła
Podstawowa nr 8 w Mościskach.

-

-

Finansowanie
dotacja
środki
własne

15
16
16
18
19
19
23

23
25
29

1-31
1-31
1-31
1-31
1-31
1-31
1-31
1-31

1-31

Warsztaty lepienia form – ceramika dla dzieci, młodzieży, dorosłych – pracownia
artystyczna.
Spotkanie z artystą Andrzejem Markiem.
Pracowania fusingu – młodzież oraz dorośli.
Warsztaty witrażu – pracownia artystyczna dla młodzieży i dorosłych.
7. Orzeski Spacer Historyczny ,,W obronie Ojczyzny. Mieszkańcy Orzesza wobec
agresji niemieckiej we wrześniu 1939r. Część 1. – Sołtysówka Zgoń.
Nagranie przez RZŚ ,,Jaśkowiczanie’’ profesjonalnego nagrania unikatowych
regionalnych ballad religijnych razem z muzykami gliwickiego Teatru NEUMA’’.
Lekcje regionalne w szkołach i przedszkolach powiatu mikołowskiego – Prezentacje
naszej tradycji przez RZŚ ,,Szarotki’’ ,, Robienie kompotów i zapasów zimowych’’ –
Szkoła Podstawowa nr 8 w Mościskach.
Warsztaty grafiki. Pracownia artystyczna dla dzieci, młodzieży, dorosłych.
Warsztaty witrażu – pracownia artystyczna dla młodzieży i dorosłych.
Warsztaty szkliwienia form - ceramika dla dzieci, młodzieży, dorosłych – pracownia
artystyczna.
Październik
Zajęcia szachowe dla początkujących.
Sekcja Gier Strategicznych NUMENOR.
Zajęcia kółka muzyczno-ruchowego dla najmłodszych.
Zajęcia tańca sportowego ,,Show Dance’’
Zajęcia grupy robótek ręcznych.
Zajęcia plastyczno-techniczne dla dzieci pn. ,,Spotkania twórcze z Panią Kulturką’’.
Zajęcia taneczne dla dzieci – balet.
Warsztaty Grupy Fotograficznej ,,eF:
- ćwiczenia w ustawianiu ciekawych kompozycji obrazu – kwiaty w wazonie,
- 24 sposoby na portret studyjny, oświetlenie postaci,
- fotografia martwej natury
- fotografia na wzór Edwarda Westona – niecodzienne warzywa.
Warsztaty rysunku i malarstwa dla młodzieży i dorosłych – pracownia artystyczna.

Id: 482A3179-73E5-4C73-A3CA-896AC648D747. Przyjęty

-

-

Strona 11

1
1
2
6
6

7
10
10
14
16

16

Spotkanie z artystą Ireną Błażycą, autorką wystawy pt. ,,Piękno natury’’
Otwarcie wystawy ,,Piękno natury’’ – Galeria I Piętro.
Warsztaty witrażu – pracownia artystyczna dla młodzieży i dorosłych.
Warsztaty lepienia form – ceramika dla dzieci, młodzieży, dorosłych – pracownia
artystyczna.
Lekcje regionalne w szkołach i przedszkolach powiatu mikołowskiego – Prezentacje
naszej tradycji przez RZŚ ,,Szarotki’’ ,, Kiszenie kapusty’’ – Przedszkole nr 1
w Orzeszu.
Warsztaty fusingu dla młodzieży i dorosłych – pracownia artystyczna.
Wycieczka turystyczna – Czechy Ołomuniec.
Udział Chóru ,,Dzwon’’ w Ogólnopolskim Konkursie ,,Cantus’’ poświęconym pamięci
Józefa Świdra. – zdobycie pucharu oraz wyróżnienia.
Warsztaty grafiki dla dzieci, młodzieży i dorosłych – pracownia artystyczna
Udział RZŚ ,,Jaśkowiczanie’’ w widowisku teatralno-muzycznym PEREGRINUS
w katowickim ,,Spodku’’ z udziałem 160 różnych wykonawców i profesjonalnych
zespołów ze Śląska.
Warsztaty witrażu – pracownia artystyczna dla młodzieży i dorosłych.

-

Finansowanie
dotacja
środki
własne

17

17
20

23

24

Udział RZŚ ,,Jaśkowiczanie’’ w XXV Jubileuszowym Przeglądzie Zespołów
Obrzędowych ,,Nasze Korzenie’’ w Katowicach Szopienicach z programem
,,Świniobicie’’ – zdobycie II miejsca
Udział RZŚ ,,Szarotki’’ w XXV Jubileuszowym Przeglądzie Zespołów Obrzędowych
,,Nasze Korzenie’’ w Katowicach Szopienicach z programem - zdobycie II miejsca.
Lekcje regionalne w szkołach i przedszkolach powiatu mikołowskiego – Prezentacje
naszej tradycji przez RZŚ ,,Szarotki’’ ,, Kiszenie kapusty’’ – Szkoła Podstawowa oraz
Przedszkole w Mościskach.
Lekcje regionalne w szkołach i przedszkolach powiatu mikołowskiego – Prezentacje
naszej tradycji przez RZŚ ,,Szarotki’’ ,, Kiszenie kapusty’’ – Szkoła Podstawowa nr 9
w Zgoniu.
Wyjazd RZŚ ,,Jaśkowiczanie’’ na XXXV Wodzisławskie Spotkania z Folklorem
w Wodzisławiu Śląskim – zdobycie II miejsca przez Martę Twardzik w kategorii
,,Gawędziarz’’ , gawęda ,,Moji życi’.

24

Wyjazd RZŚ ,,Szarotki’’ na XXXV Wodzisławskie Spotkania z Folklorem –Wodzisław Śl.
Zdobycie I miejsca w kategorii ,,Ludowe Formy Teatralne – program ,,Rychtujymy się na żniwne’’.

27

Warsztaty szkliwienia form - ceramika dla dzieci, młodzieży, dorosłych – pracownia
artystyczna.
8. Spacer Historyczny ,,W obronie Ojczyzny. Mieszkańcy Orzesza wobec agresji
niemieckiej we wrześniu 1939 r. Część 2. Sołtysówka Zgoń.
Listopad
Zajęcia szachowe dla początkujących
Sekcja Gier Strategicznych NUMENOR.
Zajęcia kółka muzyczno-ruchowego dla najmłodszych
Zajęcia tańca sportowego ,,Show Dance’’
Zajęcia grupy robótek ręcznych
Zajęcia plastyczno-techniczne dla dzieci pn. ,,Spotkania twórcze z Panią Kulturką’’.
Zajęcia taneczne dla dzieci – balet.
Warsztaty Grupy Fotograficznej ,,eF’’:
- fotografia martwej – kompozycje z owocami,
- fotografia produktowa – szkło i metal,

24

1-30
1-30
1-30
1-30
1-30
1-30
1-30
1-30
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- wernisaż fotografii i malarstwa w Chwałowicach.
1-30 Warsztaty rysunku i malarstwa dla młodzieży i dorosłych – pracownia artystyczna.
2
Wystawa Fotografii Otworkowej – Galeria I Piętro: autorka Monika Janczak
,,Opowieść’’ oraz Grupa ,,Solarigrafia Dębica’’. Galeria Orzesze: Grupa z Włoch
ACSAF Association Beautyfulllook Association – Francesco Andrea Mirabella ,
Gabriele Maschio - ,,La Regola’’; Cesare Bossi - ,,Walking in my wood’’; Marco
Mandrici - ,,Io sono rento – I am wind’’; Olimpia Hruska - ,,Around an old place’’; oraz
zbiorowa ,,Previous Photos’’.
3
Warsztaty lepienia ceramiki dla dzieci, młodzieży, dorosłych – pracownia artystyczna.
4
Wystawa ceramiki dzieci oraz młodzieży z pracowni artystycznej MOK Orzesze.
4
Warsztaty fusingu dla młodzieży i dorosłych – pracownia artystyczna.
7
Wyjazd do Teatru Śląskiego im. St. Wyspiańskiego w Katowicach, spektakl Mikołaja
Gogola ,,Ożenek’’.
7
Warsztaty witrażu – pracownia artystyczna dla młodzieży i dorosłych.
7-8 Plener artystyczny malarsko-fotograficzny ,,Mirów i okolice w jesiennych barwach’’
11
Obchody Święta Niepodległości. Koncert Andrea Dieci i Ben Salfield –Kościół pw.
Św. Wawrzyńca w Orzeszu.
13
Warsztaty witrażu dla młodzieży i dorosłych – pracownia artystyczna.

-

Finansowanie
dotacja
środki
własne

14

Warsztaty rękodzieła dla wszystkich - ,,Kartki świąteczne metodą haftu
matematycznego’’.
17
Uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu fotograficznego ,,Śladami wielkich
fotografów’’.
17
Warsztaty szkliwienia ceramiki dla dzieci, młodzieży, dorosłych – pracownia
artystyczna.
18
6. Edycja Konkursu Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych – Wielka Brytania, Irlandia,
Stany Zjednoczone, Australia, Irlandia Północna’’
18
Warsztaty ceramiki – szkliwienie form. Pracownia artystyczna dla dzieci, młodzieży,
dorosłych.
18
Warsztaty grafiki. Pracownia artystyczna dla dzieci, młodzieży, dorosłych.
19
Pracowania fusingu – młodzież oraz dorośli.
20
Lekcje regionalne w szkołach i przedszkolach powiatu mikołowskiego – Prezentacje
naszej tradycji przez RZŚ ,,Szarotki’’ ,, Stroiki świąteczne i zabawki choinkowe’’ –
Przedszkole w Łaziskach Górnych.
20
Warsztaty wirażu - pracownia artystyczna dla młodzieży i dorosłych.
21
Warsztaty rękodzieła papierowego ,,Choinki z papierowej wikliny’’
24
Projekcja filmowa w ramach cyklu ,,Wielcy mistrzowie – Vincent van Gogh’’
25
I Międzyszkolny Turniej Szachowy dla szkół podstawowych i gimnazjów.
25
Lekcje regionalne w szkołach i przedszkolach powiatu mikołowskiego – Prezentacje
naszej tradycji przez RZŚ ,,Szarotki’’ ,, Stroiki świąteczne i zabawki choinkowe’’ –
Szkoła Podstawowa nr 10 w Woszczycach.
25
Warsztaty grafiki- pracownia artystyczna dla młodzieży i dorosłych.
27
Lekcje regionalne w szkołach i przedszkolach powiatu mikołowskiego – Prezentacje
naszej tradycji przez RZŚ ,,Szarotki’’ ,, Stroiki świąteczne i zabawki choinkowe’’ –
Szkoła Podstawowa nr 5 w Zazdrości.
28
Potańcówka Andrzejkowa – sala Jaśkowice.
Grudzień
1-31 Zajęcia szachowe dla początkujących
1-31 Sekcja Gier Strategicznych NUMENOR.
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1-31
1-31
1-31
1-31
1-31
1-31
1-31

1

Zajęcia kółka muzyczno-ruchowego dla najmłodszych
Zajęcia tańca sportowego ,,Show Dance’’
Zajęcia grupy robótek ręcznych
Zajęcia plastyczno-techniczne dla dzieci pn. ,,Spotkania twórcze z Panią Kulturką’’.
Zajęcia taneczne dla dzieci – balet.
Warsztaty rysunku i malarstwa dla młodzieży i dorosłych – pracownia artystyczna.
Warsztaty Grupy Fotograficznej ,,eF’’
- Przygotowanie założeń projektów długoterminowych pt ,,Ruch’’ oraz ,,Orzesze’’
- Opracowanie wytycznych do strony www oraz profilu Fb
- Malowanie światłem – zastosowanie latarek Led w oświetleniu kompozycji – metoda
pędzla świetlnego. Ćwiczenia z długim czasem naświetlania.
- Lata 20-te. Sesja z modelką stylizowana na lata 20 – te XX wieku. Ćwiczenia
w ustawianiu oświetlenia studyjnego.
- Obróbka zdjęć w programie Photoshop. Obróbka zdjęć wykonanych w trakcie sesji
,,Lata 20 – te’’. Techniki usuwania niedoskonałości skóry.
Warsztaty lepienia ceramiki dla dzieci, młodzieży, dorosłych – pracownia artystyczna.

-

Finansowanie
dotacja
środki
własne

2
2
3
4
5
6
8
9
9
11
15
19

19
25

Wręczenie nagród laureatom 6. Edycji Konkursu Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych
Wielka Brytania, Irlandia, Stany Zjednoczone, Australia, Irlandia Północna’’
Warsztaty fusingu dla młodzieży i dorosłych – pracownia artystyczna.
Występ RZŚ ,,Szarotki’’ w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Orzeszu.
Warsztaty witrażu dla młodzieży i dorosłych – pracownia artystyczna.
Wycieczka do Wiednia (1.) na Jarmark Bożonarodzeniowy.
Spotkanie dzieci z Mikołajem – sala Jaśkowice.
Projekcja filmowa cyklu ,,Wielcy Mistrzowie – August Renoir’’.
Warsztaty grafiki dla młodzieży i dorosłych – pracownia artystyczna.
Impreza integracyjno-społeczna ,,Wielkie Strojenie Choinki’’ oraz kiermasz świąteczny.
Warsztaty witrażu dla młodzieży i dorosłych – pracownia artystyczna.
Warsztaty szkliwienia ceramiki dla dzieci, młodzieży, dorosłych – pracownia
artystyczna.
Wycieczka turystyczna do Wiednia (2.) na Jarmark Bożonarodzeniowy.
Wyjazd RZŚ ,,Jaśkowiczanie’’ do chorzowskiego Skansenu na Święto z okazji Św.
Łucji – prezentacja tradycyjnych potraw wigilijnych naszego regionu.
Występ RZŚ ,,Szarotki’’ na Korowodzie Bożonarodzeniowym w Krakowie na
zaproszenie Stowarzyszenia Teatr Regionalny – prezentacja pastorałek.
Występ kolędowy RZŚ ,,Szarotki’’ w kościele w Zgoniu.

-

-

-

Poza wymienionym działaniami Integracyjna grupa Teatralna ,,Pomost’’ wystąpiła dodatkowo
z repertuarem będącym w jej dorobku na zaproszenie innych instytucji, domów kultury, szkół,
fundacji, stowarzyszeń społeczno-kulturalnych z Katowic, Chorzowa, Ornontowic, Krakowa, Rudy
Śląskiej, Bytomia, Orzesza. Oprócz tego ,,Pomost’’ co roku organizuje dla swoich uczestników
zimowy obóz teatralny podczas ferii oraz letnie warsztaty teatralne w Ustroniu podczas wakacji
letnich. Regularnie pomaga w prowadzeniu animacji dla dzieci podczas festynu Dni Orzesza oraz
Dnia Dziecka i Mikołaja.
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Chór ,,Dzwon’’ oraz Regionalne Zespoły Śpiewacze ,,Szarotki’’ i ,,Jaśkowiczanie’’ oprócz wyżej
wymienionych działań regularnie zapewniają oprawy muzyczne mszy św. i innych uroczystości
kościelnych, świeckich, a także imprez okolicznościowych związanych z rokiem kalendarzowym
i porami roku, a także prywatnych tj. msze rocznicowe, jubileuszowe, ślubne, urodzinowe,
pogrzebowe, złote, srebrne gody itp.
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Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2015 rok

1)Nazwa jednostki i siedziba:
Miejski Ośrodek Kultury w Orzeszu
43-180 Orzesze
ul. Rynek 1
2)Podstawowy przedmiot działalności:
Ośrodek realizuje zadania w dziedzinie: wychowania, edukacji, upowszechniania i ochrony
kultury.
Podstawowym celem Ośrodka jest pozyskiwanie i przygotowanie środowiska miasta Orzesze
do aktywnego uczestnictwa w różnych formach działalności.
3)Wpis do KRS lub RIK data i nr wpisu do rejestru
Miejski Ośrodek Kultury został wpisany do Rejestru Instytucji Kultury po numerem 1 w dniu
01.04.1992r.
4)Czas działania jednostki: nieograniczony
5)Okres sprawozdawczy: 1.01.2015. – 31.12.2015 r.
6)Kontynuacja działania: Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu
kontynuacji działania jednostki
7)Aktywa i pasywa wyceniono wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości z tym, że:
1)Środki trwałe o wartości
a) do 3500 zł odpisywane są jednorazowo w miesiącu wydania do
użytkowania oraz ujmowane w ewidencji środków trwałych ilościowej
prowadzonej pozabilansowo w koszty amortyzacji jednorazowej,
b)Środki trwałe o wartości do 3 500 zł i okresie użytkowania powyżej rok
objęte są ewidencją ilościową wg użytkowników –
pozabilansowo i traktowane są jak materiały tzn., że obciążają one
koszty zużycia materiałów (sprzętu).
2)Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o wartości
pow. 3 500 zł stosuje się metody i stawki przewidziane w ustawie o podatku dochodowym od
osób prawnych.
3) Stany i rozchody materiałów i towarów wycenia się w cenie zakupu łącznie z podatkiem
VAT. Koszty zakupu materiałów i towarów są odpisywane w miesiącu ich poniesienia ( lub
są rozliczane w stosunku do zużytych oraz sprzedanych materiałów i towarów.
8)Rachunek zysków i strat jest sporządzany w wersji kalkulacyjnej.

sporządził:

Data i miejsce:

Zatwierdził:

Orzesze 30.03.2016 r.
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Informacja dodatkowa Miejskiego Ośrodka Kultury w Orzeszu
za 2015 rok
I.
1. Omówienie stosowanych metod wyceny ( w tym amortyzacji, walut obcych) aktywów
i pasywów oraz przychodów i kosztów w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce
prawo wyboru:
Konta księgi głównej zgrupowane są w sześciu zespołach kont:
zespół 0 - Majątek trwały
zespół 1- Środki pieniężne i rachunki bankowe
zespól 2 - Rozrachunki
zespół 4 - Koszty wg rodzajów i ich rozliczenie
zespół 7 - Przychody
zespół 8 - Fundusze, rezerwy i wynik finansowy
Konta analityczne prowadzi się dla wartości niematerialnych i prawnych oraz środków
trwałych. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne amortyzowane są metodą liniową w
oparciu o stawki procentowe ustalone zgodnie z obowiązującymi przepisami zawartymi w
Ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych obowiązującym od 01.01.2015 r.
Środki trwałe o wartości równej lub niższej od 3.500,00 amortyzowane są jednorazowo
Wn - 400, Ma - 070.
A.Do kont rozrachunkowych prowadzi się analitykę wg potrzeb
B.Do rozrachunków publiczno - prawnych prowadzi się analitykę wg tytułów rozliczeń
C.Do rozrachunków z pracownikami prowadzi się imienne karty wynagrodzeń wg wymogów
podatkowych i ubezpieczeniowych
D.Koszty rodzajowe ewidencjonuje się analitycznie
E.Środki pieniężne w kasie objęte są zapasem kasowym w którym obroty ujmuje się na
bieżąco - raport kasowy sporządza się dobowo.
F.Środki pieniężne na rachunku bankowym objęte są raportem bankowym sporządzanym
miesięcznie
G.Inwentaryzację środków pieniężnych w kasie przeprowadza się poprzez spis z natury wg
stanu na koniec roku obrotowego (31.12.2015)
H.Stan rachunku bankowego potwierdza bank na dzień 31.12.2015 r.
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2. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian metod księgowości i wyceny, jeżeli
wywierają one istotny wpływ na sprawozdanie finansowe, ich przyczyny i spowodowaną
zmianami kwotę wyniku finansowego:
Nie dotyczy
3. Przedstawienie dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego zmian sposobu
sporządzania sprawozdania finansowego i wpływ wywołanych tym skutków finansowych
na sytuację majątkową i finansową oraz rentowność jednostki:
Nie dotyczy
4. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za
rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy:
Przychody ze sprzedaży

2014
65 711,77

2015
97 710,24

Dotacje

812 300,00

855 897,48

5 596,68

5 596,68

-9 512,09

18 705,72

Pozostałe przychody operacyjne
Zysk /Strata brutto
Bilans zawiera dane za rok poprzedni i obecny

5. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym
a nieuwzględnionych w bilansie i rachunku zysku i strat
Nie wystąpiły
6. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych w sprawozdaniu
finansowym roku obrotowego.
Nie dotyczy

II

1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości
niematerialnych i prawnych oraz trwałych lokat finansowych zawierający stan tych
aktywów na początek roku obrotowego , zwiększenia z tytułu: przeceny inwestycji,
przemieszczeń wewnętrznych, zmniejszenia oraz stan na koniec roku obrotowego, a dla
majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian
dotychczasowej amortyzacji (umorzenia)
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Majątek trwały na 31.12.2015 r.

Urządzenia
Nr
inwenta techniczne i maszyny
rzowy
3

drukarka EPSON

Symbol KŚT
pozostała
wartość
dotychczasoweg Kwota
do umorzenia
o amortyzacji
(umorzenia)
1 866,00
1 866,00
491

10

Projektor

3 999,00

3 999,00

Ogółem zespół 4

5 865,00

5 865,00

15

Patelnia elektryczna

3 311,64

3311,64

17

Sprzęt nagłaśniający

4 960,00

2769,13

14

Kuchnia elektryczna z

5 990,20

5 990,20

wartość
początkowa

-

491

multimedialny

800
2190,87

805
800

piekarnikiem
12

Patelnia elektryczna

4 263,90

4 263,90

-

800

13

Ploter tnący

4 024,78

4 024,78

-

800

4

Inne środki trwałe

4 355,80

4 355,80

-

805

4 422,94

1400,68

3022,26

805

9 234,00

2924,10

6309,90

805

6 954,60

2202,48

4752,12

805

5 379,00

1703,54

3675,46

805

5 071,00

1056,50

4014,50

805

20 289,99

4227,00

16062,99

805

4 613,79

961,25

3652,54

805

12 915,00

1506,70

11408,30

803

Gablota aluminiowa
18

Zestaw fotograficzny
nr 1

19

Zestaw fotograficzny
nr 2

20

Zestaw fotograficzny
nr 3

21

Zestaw fotograficzny
nr 4

22

Zestaw pracownia
plastyczna nr 1

23

Zestaw pracownia
plastyczna nr 2

24

Zestaw pracownia
plastyczna nr 4

25

Kserokopiarka IR
ADV C5035i
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26

Kocioł gazowy

6420,00

6420,00

Ogółem zespół 8

102 206,64

40 697,70

61 508,94

Ogółem zespół 4 i 8

108 071,64

46 562,70

61 508,94

2. Wartości gruntów użytkowanych wieczyście
Nie dotyczy
3. Wartości nie amortyzowanych (umorzonych) przez jednostkę środków trwałych
używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów
Nie dotyczy
4. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego z tytułu
uzyskania prawa własności budynków i budowli
Nie dotyczy
5. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej
subskrybowanych akcji w tym uprzywilejowanych
Nie dotyczy
6. Stan na początku roku obrotowego zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy
kapitałów (funduszów) rezerwowych i zapasowych
Nie dotyczy
7.Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy
Zysk zwiększa Fundusz Instytucji Kultury.
8. Dane o stanie rezerw wg celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach
,wykorzystaniu , rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego ze wskazaniem tych z
nich które ,korygują stan należności
Nie dotyczy
9. Podział zobowiązań wg pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy przewidywanym
umową okresie spłaty:
A -do 1 roku
B - od 1 roku-5 lat
C - powyżej 5 lat

Nie dotyczy
10. Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych oraz przychodów przyszłych
okresów
Nie dotyczy
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11. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem ich
rodzaju)
Nie dotyczy
12.Zobowiązania warunkowe w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i
poręczenia także wekslowe
Nie dotyczy

III
1. Struktura rzeczowa -rodzaje działalności, przychodów ze sprzedaży towarów i produktów.
Miejski Ośrodek Kultury pozyskuje swe dochody z organizacji festynów, przedstawień,
wyjazdów do teatru i kina, organizacji zajęć dla dzieci i dorosłych, organizacji wycieczek,
organizacji imprez (, biesiady, Mikołaj, Dzień Dziecka, ferie zimowe i letnie , Dni Orzesza)
Wszystkie te imprezy odbywają się na terenie miasta Orzesza.
Miejski Ośrodek Kultury pozyskuje także swoje przychody z wynajmu pomieszczeń na
uroczystości rodzinne ,zabawy ,spotkania ,szkolenia, koncerty .
2. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn nie planowanych odpisów amortyzacyjnych
(umorzeniowych)
Nie wystąpiły
3. Wysokość odpisów aktualizacyjnych wartości zapasów o których mowa w art. 35 ust. 3
ustawy
Nie dotyczy
4. Informacje o przychodach kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku
obrotowym lub przewidzianej do zaprzestania w roku następnym
Nie dotyczy
5. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem
dochodowym od osób prawnych lub osób fizycznych od wyniku finansowego (zysku,
straty) brutto
Nie dotyczy

6. Dane o kosztach:
a. zużycie materiałów i energii

93 308,21

b. usługi obce

271 961,42

c. wynagrodzenia

513 623,14

d. ubezpieczenia i inne świadczenia (ZUS)
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e. świadczenia na rzecz pracowników

15 605,71

f. amortyzację

10 424,52

7.Koszt wytworzenia inwestycji rozpoczętych, środków trwałych o rozwoju na własne
potrzeby
Nie dotyczy
8. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych z podziałem na losowe i pozostałe
Nie dotyczy
9. Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych
Nie dotyczy
10. Przyszłe zobowiązania z tytułu podatku dochodowego
Nie dotyczy
IV
Strukturę środków pieniężnych do sprawozdania z przepływu środków pieniężnych
Obrót środków pieniężnych odbywa się na rachunku bankowym w Orzesko-Knurowskim
Banku Spółdzielczym w Orzeszu.

V. Informacje o:
1. wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji metodą pełną lub praw
własności w tym:
a/ nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia
Nie dotyczy
b/procentowym udziale
Nie dotyczy
c/.części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników majątku trwałego, wartości
niematerialnych i prawnych
Nie dotyczy
d/zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych
rzeczowych składników majątku trwałego
Nie dotyczy
e/ części zobowiązań wspólnie zaciągniętych
Nie dotyczy
f/dochodach otrzymanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach związanych z nimi
Nie dotyczy
g./ zobowiązaniach warunkowych i inwestycjach dotyczących wspólnego przedsięwzięcia
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Nie dotyczy
2. Przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu w grupach zawodowych
Miejski Ośrodek Kultury -

9,75 etatu

3. Wynagrodzeniach łącznie z wynagrodzeniem z zysku wypłaconych członkom zarządu i
organów nadzorczych spółek kapitałowych
Nie dotyczy
4. Pożyczkach udzielonych członkom zarządu i organów nadzorczych spółek kapitałowych
Nie dotyczy
5.Transakcjach z członkami zarządu i organami nadzorczymi i ich małżonkami, krewnymi lub
powinowatymi w linii prostej do II stopnia lub związanymi z tytułu opieki, przysposobienia
lub kurateli z osobą zarządzającą lub będącą w organach nadzorczych jednostki lub spółkami,
w których są znaczącymi udziałowcami (akcjonariuszami) lub wspólnikami
Nie dotyczy
6.Transakcjach ze spółkami powiązanymi kapitałowo a które nie są objęte skonsolidowanym
sprawozdaniem finansowym
Nie dotyczy
VI
1.Nazwę i siedzibę jednostki dominującej sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie
finansowe:
Urząd Miejski Orzesze
43-180 Orzesze
ul. Św. Wawrzyńca 21

2.Wykaz spółek (nazwa i siedziba) w których jednostka posiada co najmniej 20 % udziałów,
wykaz ten powinien zawierać także informacje o procencie udziałów i stopniu udziału w
zarządzaniu oraz zysku lub stracie tych spółek za ostatni rok obrotowy
Nie dotyczy

3. Dane liczbowe, dotyczące spółek powiązanych kapitałowo z jednostką o:
a. trwałych lokatach finansowych w tych spółkach
Nie dotyczy
b. wzajemnych należnościach i zobowiązaniach
Nie dotyczy
c. kosztach i przychodach ze wzajemnych transakcji inne, niezbędne oraz do sporządzania
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skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Nie dotyczy
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Arkusz1
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
sporządzony na dzień
WARIANT
31.12.2015r.
kalkulacyjny

za poprzedni rok obrotowy 2014 za bieżący rok obrotowy2015

B
I
II
C
D
E
F
G
I
II
III
H
I
II
III
I
J
I
II
K
I
II
L
M
I
II
N
O

Nazwa i adres jednostki
1
2
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w tym:
65711,77
przychody netto ze sprzedaży produktów
65711,77
przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tym:
0
koszt wytworzenia sprzedanych produktów
wartość sprzedanych towarów i materialów
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)
65711,77
koszty sprzedaży
Koszty ogólnego zarządu
Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E))
65711,77
Pozostałe przychody operacyjne
817896,68
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
Dotacje
812300
Inne przychody operacyjne
5596,68
Pozostałe koszty operacyjne
897704,18
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
Inne koszty operacyjne
897704,18
Zysk ( strata) z działalnosci operacyjnej (F+G-H)
-14095,73
Przychody finansowe
4583,64
Odsetki
Inne
4583,64
Koszty finansowe
Odsetki
Inne
zysk (strata) z działalnosci gospodarczej (I+J-K)
-9512,09
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I-M.II)
Zyski nadzwyczajne
Straty nadzwyczajne
Zysk (strata) brutto (L+/-M)
-9512,09
Podatek dochodowy

P
R

Podatek odroczony
Zysk (strata) netto (N-O-P)

0
A
I
II

-9512,09

.......................
sporządził

3
97710,24
97710,24

0

97710,24

97710,24
861494,16
855897,48
5596,68
984712,59

984712,59
-25508,19
43918,91
43918,91

18410,72
295
18705,72

18 705,72

Orzesze 30.03.16 r. .............................
Miejscowość i data
zatwierdził

Strona 1
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Nazwa i adres jednostki

AKTYWA
A.

Aktywa trwałe (art..3ust. 1 pkt 13)

I

Wartości niematerialne i prawne (art.3
ust. 1 pkt 14, art.33)

1.
2.

BILANS JEDNOSTEK
z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2014 r.
Stan na
31.12.2014

Stan na
31.12.2015

52598,46

61508,94

0,00

0,00

PASYWA
A.

Kapitał (fundusz) własny

I

Kapitał (fundusz) podstawowy

Koszty zakończonych prac rozwojowych

II

Kapitał (fundusz) zapasowy

Inne wartości niematerialne i prawne

III

Kapitał z aktualizacji wyceny

IV

Pozostałe Kapitały rezerwowe

Stan na
31.12.2014

Stan na
31.12.2015

42033,10

60738,82

10410,15

10410,15

II

Zaliczki na wartości niematerialne i
prawne
Rzeczowe aktywa trwałe

52598,46

61508,94

V

Zysk (strata) z lat ubiegłych

41135,04

31622,95

1.

Środki trwałe (art.. 3 ust. 1 pkt 15)

52598,46

61508,94

VI

Zysk (strata) netto

-9512,09

18705,72

a) grunty

B

Zobowiązania (art.. 3 ust. 1 pkt
20) i rezerwy na zobowiązania
(art.3 ust 1 pkt 21, art..35d i 37)

48178,45

56493,76

b) budynki i budowle

I

Rezerwy na zobowiązania

0,00

0,00

c) urządzenia techniczne i maszyny

1.

Rezerwa z tytułu odroczonego
podatku dochodowego(art.. 37)

d) środki transportu

2.

Rezerwa na świadczenia
emerytalne i podobne

0,00

0,00

*

długoterminowe

*

krótkoterminowe

3.

Pozostałe rezerwy

0,00

0,00

Zobowiązania długoterminowe

0,00

0,00

wobec pozostałych jednostek

0,00

0,00

Zobowiązania krótkoterminowe
(art. 3 ust. 1 pkt 22)

1092,00

15003,99

Wobec pozostałych jednostek

1092,00

15003,99

3.

e) inne środki trwałe

52598,46

61508,94

2.

Środki trwałe w budowie (art.. 3 ust. 1 pkt
16)

3.

zaliczki na środki trwałe w budowie

III

Długoterminowe rozliczenia
międzyokresowe

1.

Aktywa z tytułu odroczonego podatku
dochodowego (art.. 37)

II

2.

inne rozliczenia międzyokresowe

1.

* długoterminowe

0,00

0,00

* krótkoterminowe

a) kredyty i pożyczki
b)

37613,09

55723,64

0,00

0,00

B.

Aktywa obrotowe (art.. 3 ust. 1 pkt 18)

I

Zapasy

1.

Materiały

III

2.

Półprodukty i produkty w toku

1.

3.

Produkty gotowe

Z tytułu emisji dłużnych papierów
wartościowych

c) inne zobowiązania finansowe
d) inne

a) Kredyty i pożyczki
b) inne zobowiązania finansowe

4.
5.

Towary
Zaliczki na poczet dostaw
Należności krótkoterminowe (art.. 3
II
ust. 1 pkt 18c)
1. Należności od pozostałych jednostek
Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty
a)
do 12 miesięcy
Z tytułu podatków, dotacji, ceł,
b) ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych
oraz innych świadczeń
c) inne

833,22

c) zobowiązania z tytułu dostaw:
* do 12 miesięcy

6886,49

12001,57

6886,49

12001,57

797,48

405,90

6089,01

11595,67

* powyżej 12 miesięcy
d) zaliczki otrzymane na dostawy
e) zobowiązania wekslowe
f)

z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i
innych świadczeń

1092,00

68,25

g) z tytułu wynagrodzeń

d) Dochodzone na drodze sądowej

14102,52

h) inne

III

Inwestycje krótkoterminowe (art.. 3
ust. 1 pkt 17 i 18b)

30726,60

43722,07

2.

fundusze specjalne

1.

Krótkoterminowe aktywa finansowe

30726,60

43722,07

IV

Rozliczenia międzyokresowe

47086,45

41489,77

1.

Inne rozliczenia międzyokresowe
(art.. 39 ust. 2, art.. 41)

47086,45

41489,77

47086,45

41489,77

90211,55

117232,58

a) w pozostałych jednostkach

0,00

0,00

30726,60

43722,07

30726,60

43722,07

90211,55

117232,58

* inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
* Środki pieniężne w kasie i na rachunkach

* długoterminowe
* krótkoterminowe

* inne środki pieniężne
* inne aktywa pieniężne
2.
IV

Inne inwestycje krótkoterminowe
Krótkoterminowe rozliczenia
międzyokresowe
Suma aktywów
Sporządził:

Sporządzono:
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Suma pasywów
Orzesze dnia 30.03.2016
Zatwierdził:
r.
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