
Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY BOGORIA

z dnia 29 sierpnia 2013 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Bogorii

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., 
poz. 594), 

Rada Gminy w Bogorii uchwala co następuje: 

§ 1. Przyjąć sprawozdanie Dyrektora GOK w Bogorii z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Bogorii za 
2012 rok, stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Maciej Tutak
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .................... 

Rady Gminy Bogoria 

z dnia 29 sierpnia 2013 r. 

Sprawozdanie z działalnosci kulturalnej Gminnego Ośrodka Kultury w Bogorii za 2012 rok 

Gminny Ośrodek Kultury w Bogorii jest samorządową instytucją kultury, której działalność kulturalna opiera 
się na wytyczonych statutem zadaniach i celach i obejmuje : upowszechnianie kultury, promocję czytelnictwa, 
edukację kulturalną, zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa, rozbudzanie zainteresowań i talentów, 
promowanie twórców i twórczości lokalnej, oraz promocję gminy. Realizacja tych zadań odbywa się poprzez 
różnorodne formy i projekty kulturalne. 

W skład Gminnego Ośrodka Kultury w Bogorii wchodzą filialne świetlice które lokalnie realizują zadania 
kulturalne. Należą do nich: 

Wiejski Dom Kultury w Przyborowicach z filią biblioteczną. 

Świetlica Wiejska w Jurkowicach z punktem bibliotecznym. 

Świetlica Wiejska w Cebrze. 

Świetlica Wiejska w Wysokach Średnich. Gminna Biblioteka Publiczna w Bogorii. 

Zatrudnienie pracowników GOK w stosunku do funkcjonujących placówek przedstawia się następująco: 
Dyrektor pełny etat 

Główny księgowy ½ etatu 

Bibliotekarz 2 etaty w tym 1 etat biblioteka w Bogorii, 1 etat Wiejski Dom Kultury i filia biblioteczna 
w Przyborowicach. 

Animator kultury 1 etat – Świetlica Wiejska w Jurkowicach. 

Instruktor 1 etat w GOK w Bogorii 

Pracownik gospodarczy ½ etatu w Bogorii 

Instruktor muzyczny umowa zlecenie 8 godz. w tygodniu. 

Informatyk do administrowania strony internetowej GOK-u zatrudniony na umowę o dzieło. 

W roku 2012 w ramach umowy z Powiatowym Urzędem Pracy zatrudniony był pracownik w ramach prac 
interwencyjnych na stanowisku pracownik gospodarczy na ½ etatu do Świetlicy Wiejskiej w Jurkowicach. 
Zatrudnienie czasowe przypadało na okres od 02.04.2012 do 31.12.2012r. 

W stosunku do ilości placówek kulturalnych i potrzeb z wiązanych z działalnością kulturalną jest to 
zatrudnienie nie pokrywające zapotrzebowania. 

W ramach oferty kulturalnej GOK – oferowane są; stałe formy zajęć jak zajęcia w sekcjach plastycznych 
w placówkach w Bogorii, Jurkowicach, Przyborowicach. Zajęcia sekcji tkackiej w Bogorii i Jurkowicach. 
Zajęcia w sekcji muzycznej w Bogorii z podziałem na zajęcia wokalne i naukę gry na instrumentach /perkusja, 
pianino, gitara/ Prowadzone są też zajęcia teatrzyku kukiełkowego w Bogorii i Jurkowicach. Przez pierwsze 
półrocze do końca czerwca 2012 r. prowadzone były zajęcia taneczne w Bogorii. W Jurkowicach odbywają są 
zajęcia aerobiku organizowane samodzielnie przez grupę zainteresowanych – głównie pań . Ponadto 
w placówkach w Bogorii, Jurkowicach, Przyborowicach jest dostępny Internet, do dyspozycji odwiedzających 
nas w Bogorii i Jurkowicach są dostępne profesjonalne stoły bilardowe, w Przyborowicach i Świetlicy w Cebrze 
stół tenisowy. 

Stałą formą działalności instytucji kultury jest działalność biblioteczna. W 2012 roku czytelnictwo 
utrzymywało się na poziomie niewielkiego wzrostu. Liczba wypożyczeń w roku 2012 wynosiła 14.372. 
W 2012 roku powstał przy bibliotece głównej Dyskusyjny Klub Książki, który opiera swą działalność na 
cyklicznych spotkaniach i dyskusjach o książce. Trzeba uzupełnić w tym miejscu informację, że w 2012 roku 
praktycznie nie funkcjonowała filia biblioteczna w Przyborowicach. Rozpoczęcie działalności w tej placówce 
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zaczęło się od końca listopada 2012 roku po przeprowadzonym generalnym remoncie Wiejskiego Domu 
Kultury w Przyborowicach, i w roku 2012 nie było żadnych wypożyczeń w filii w Przyborowicach. 

Oprócz stałych zajęć bardzo istotną dla działalności kulturalnej prowadzonej przez GOK w Bogorii jest 
organizowanie wydarzeń które wyróżniają się cyklicznym charakterem, są rozpoznawalne i kojarzone z gminą 
Bogoria, stanowią wypracowaną i rozpoznawalną markę gminy Bogoria i jednocześnie Gminnego Ośrodka 
Kultury w Bogorii. Nasza polityka kulturalna opiera się bowiem również na promocji gminy Bogoria, stąd 
w corocznych sprawozdaniach powtarzają się z roku na rok kolejne edycje imprez plenerowych, konkursów, 
akcji. Staraniem naszym jest by uatrakcyjniać ich program, wzbogacać w treści, oraz osiągać pożądane dla 
środowiska rezultaty. Stąd przedstawiając coroczne sprawozdanie zacząć należy jak co roku od kolejnego 
organizowanego Finału WOŚP. W 2012 roku był to najlepszy XIX Finał WOŚP dla Sztabu założonego w GOK 
w Bogorii. Przy pomocy 65 wolontariuszy zbierających na terenie gminy Bogoria i licytacji przeprowadzonej 
dzięki hojności darczyńców i licytujących zebraliśmy rekordową do dziś kwotę 17. 260,24 zł. Nawet po 
tegorocznym Finale w którym nie pobiliśmy jak zresztą okoliczne sztaby swojego rekordu możemy potwierdzić, 
że klimat do takich akcji w gminie Bogoria jest zdecydowanie przychylny. Jesteśmy pod tym względem 
w powiecie staszowskim niezwykle efektywni. 

Kolejnym na stałe wpisanym wydarzeniem kulturalnym jest współorganizowana z Publiczną Szkołą 
Podstawową w Szczeglicach kolejna w 2012 r. Rocznica Powstania Styczniowego na ziemi bogoryjskiej. 
Organizowana zawsze w Szczeglicach ma charakter bardzo uroczysty i patriotyczny. We współpracy ze Szkołą 
ustalany jest program opierający się na uroczystościach w kościele parafialnym w Szczeglicach, złożeniu 
kwiatów pod tablicą pamiątkową, akademii oraz spotkaniu okolicznościowym zaproszonych i przybyłych gości. 

Do cyklicznych wydarzeń – imprez kulturalnych należy wymienić organizowaną w 2012 roku IV – edycja 
święta pieroga organizowaną pod nazwą Festiwal Pierogów w Wysokach Średnich. Po raz kolejny 
przeprowadzony konkurs na najlepsze pierogi przyniósł wzrost uczestników konkursu, 61 konkursowych 
pierogowych smaków oraz warsztaty kulinarne przygotowane przez nasze lokalne organizacje zachwyciły 
uczestników i gości. Święto pieroga jest bez zwątpienia marką gminy Bogoria. Niepowtarzalny klimat oraz 
specyfika imprezy jest w regionie bardzo znana i oceniana bardzo przychylnie. Stąd od pierwszej edycji pieroga 
impreza jest w większej części finansowana ze środków programów unijnych. Dobry pomysł, program 
i organizacja przysparza nam partnerów do współpracy. Stale jest to Lokalna Organizacja Turystyczna „Czym 
chata bogata”, w 2012 roku przyłączyła się do współpracy w organizacji Farma Wiatrowa Bogoria i lokalne, 
założone w 2011r. Stowarzyszenie Nasza Gmina Bogoria. Z okazji Święta Pieroga wydaliśmy pocztówkę 
okolicznościową, która promowała święto pieroga w Wysokach Średnich oraz gminę Bogoria. 

Kolejne w kalendarzu naszych cyklicznych wydarzeń to obchody w trzecią niedzielę lipca każdego roku 
upamiętniające Akcję Burza rozegraną na terenie Cebra podczas II – Wojny Światowej . Uroczystości 
odbywają się w miejscowości Ceber, gdzie przy Świetlicy Wiejskiej w centrum wioski odbywają się 
uroczystości patriotyczne. Zaangażowana jest w organizację wydarzenia miejscowa ludność, Światowy Związek 
Żołnierzy AK w Sandomierzu, Koło Staszowskie Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego, które 
organizuje tego dnia rajd rowerowy Staszów-Ceber. 

16 lipca 2012 roku odbył się w rynku w Bogorii festyn z Radiem Kielce. Organizowany z okazji 60 – cio 
lecia radia, był okazją do zaprezentowania przez gminę Bogoria tego co warto słuchaczom radia przybliżyć. Ze 
strony GOK w Bogorii zapewniliśmy koordynację programową; zaprezentowały się wszystkie stowarzyszenia 
prezentując tradycyjne wyroby kulinarne, kapela Sami Swoi prezentowała się ze swoim repertuarem ludowym, 
przygotowaliśmy plenerowe zajęcia dla dzieci. Dla przechodniów, dla wszystkich goszczących na rynku 
w Bogorii oraz słuchaczy Radia Kielce przekazaliśmy informację o walorach gminy Bogoria i o wszystkich 
wydarzeniach kulturalnych dla których warto do nas przyjechać. Zorganizowaliśmy stoisko promocyjne 
z publikowanymi materiałami, ulotkami, folderami, oraz pocztówką z gminy Bogoria. Z racji wakacyjnego 
okresu i licznej grupie zainteresowanych akcja 60 lat Radia Kielce w Bogorii miała bardzo medialny wydźwięk 
dla gminy Bogoria. 

Kolejne cykliczne wydarzenie kulturalne, które na stałe wpisało się w kalendarz imprez jest organizowane 
w 2012 r. po raz II Święto Dolomitu. Organizowane na terenie Świetlicy Wiejskiej w Jurkowicach 
i użyczonego Parku od Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej „Pokój” w Jurkowicach. Święto podkreśla już 
w swojej nazwie zasoby i potencjał tego miejsca. W programie przygotowano bogaty blok kulturalno-
rozrywkowy. Atrakcją był „park linowy”, bo wykorzystując drzewostan jak nigdzie więcej mogliśmy zapewnić 
niepowtarzalną atrakcję dla uczestników święta. W programie znalazły się koncerty zespołów, warsztaty 
rękodzieła, pokazy toczenia na kole garncarskim, degustacja potraw regionalnych – w postaci pieczonego 

Id: E3E14E68-D1D1-4ABB-825A-9802BB95E1FE. Projekt Strona 2



prosiaka Część atrakcji programowych finansowane było w ramach projektu złożonego przez GOK w Bogorii 
pod nazwą „Zielone Lato „ który współfinansowany jest ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2017-2013. 

W miesiącu wrześniu 2012 r. GOK organizował kolejną VI- edycję Wojewódzkiego Święta Ekologii. 
Impreza doskonale już znana i rozpoznawalna dla gminy Bogoria. Szczególnie ukierunkowana na promocję 
działań i walorów ekologicznych naszego regionu. Impreza ma bogaty program, który jednocześnie obejmuje 
obrzędy dożynkowe gminy Bogoria. Oprawa imprezy bogata jest w koncerty zespołów, prezentowane są stoiska 
z tradycyjnymi regionalnymi potrawami kulinarnymi. Podczas Wojewódzkiego Święta Ekologii realizowany 
był projekt „ Zielone Lato” współfinansowany ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Dzięki 
projektowi finansowane były koszty atrakcji programowych, między innymi koncert Orkiestry Dętej z grupą 
mażonetek z Konopisk. 

Na stałe wpisał się w nasz pejzaż kulturalnych wydarzeń „Bieg po zdrowie o puchar Wójta Gminy 
Bogoria” Organizowany po raz IV w 2012 roku we wrześniu, stanowi kontynuację idei działań 
proekologicznych i pro zdrowotnych. Skierowany dla dzieci, młodzieży i dorosłych, rozgrywany w pięciu 
kategoriach z podziałem dziewczęta i chłopcy cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. W 2012 roku udział 
w biegu wzięli uczniowie wszystkich szkół z terenu gminy Bogoria w ilości 385 uczestników. Dzięki wsparciu 
biegu dofinansowaniem ze środków Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
i Narkomanii dla wszystkich biegających zakupione zostały medale a dla zwycięzców puchary. 

Następną cykliczną imprezą kulturalną jest w 2012 roku przeprowadzona we wrześniu w Zimnowodzie II – 
edycja Spiżarni Smaków. Impreza oparta również na formule konkursu na najlepsze przetwory domowe 
z uwzględnieniem śliwki, została uznana za imprezę śliwkową promującą „Śliwkowy obszar turystyczny” 
i przyznano GOK-owi Certyfikat dla tego przedsięwzięcia 

W miesiącu październiku odbył się kolejny Powiatowy Konkurs Piosenki Religijnej im. Jana Pawła II. 
Była to w 2012 roku VII – edycja tego konkursu. Udział w niej wzięło 86 wykonawców z terenu powiatu 
staszowskiego i opatowskiego. Konkurs wsparty został finansowo przez Starostwo Powiatowe w Staszowie, 
w organizacji konkursu udział od początku bierze parafia pw. Św. Trójcy . w Bogorii. 

W miesiącu grudniu nastąpiło oficjalne otwarcie po generalnym remoncie budynku Wiejskiego Domu 
Kultury w Przyborowicach. Dzięki współpracy z lokalnymi Stowarzyszeniami i Kołami Gospodyń Wiejskich, 
zorganizowaliśmy z tej okazji III – spotkanie opłatkowe Wigilię Gminną. Jak co roku przygotowane zostały 
tradycyjne potrawy wigilijne przez Stowarzyszenia Nasza Gmina Bogoria, Szczeglice tradycja, Kultura, 
Rozwój, Stowarzyszenie Grzybowianki, oraz KGW z Zimnowody, Miłoszowic, Szczeglic. GOK zapewnił 
oprawę świąteczną w postaci koncertu i wystroju, oraz finansowanie przygotowania poczęstunku. 

W 2012 roku zapoczątkowany został Rajd pieszy śladami Marszałka Józefa Piłsudskiego po ziemi 
bogoryjskiej. Rajd odbył się 25 listopada, przy zaangażowaniu harcerzy, lokalnych regionalistów i wielu 
zainteresowanych. Trasa rajdu wiodła przez malownicze zakątki gminy Bogoria z Bogorii do Wysók Małych, 
gdzie w stodole Władysława Sadłochy była swoista lekcja historii i miła gawęda. Rajd został zrealizowany 
w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Nasza Gmina Bogoria. 

Podkreślić należy, że w 2012 roku Gminny Ośrodek Kultury w Bogorii wspierał każdą inicjatywę kulturalną 
organizowaną na terenie gminy Bogoria przez lokalne organizacje. Było to wsparcie udzielone zawsze na 
prośbę zainteresowanego. Nigdy nie odmówiliśmy pomocy czy to w finansowaniu, użyczeniu sprzętu 
technicznego, czy tez programowo. Wspieraliśmy między innymi organizację dożynek wiejskich w Pełczycach, 
dożynek w Szczeglicach, współpracujemy z Panem Władysławem Sadłochą, który w Wysokach Małych 
organizuje ciekawe spotkania ludzi kultury. Służyliśmy pomocą przy oddaniu do użytku Domu Pomocy 
Społecznej w Pęcławicach, między innymi przy dekoracji wnętrza. Cenimy sobie współpracę z wymienianymi 
wcześniej naszymi lokalnymi organizacjami. Współpraca dobrze układa się z jednostkami OSP szczególnie 
OSP w Bogorii, która współpracuje z nami przy organizacji finału WOŚP, Biegu po zdrowie, Rajdu oraz innych 
przedsięwzięć kulturalnych. Podkreślić też należy współpracę z placówkami oświatowymi z terenu Gminy 
Bogoria. Wspólna organizacja okolicznościowych akademii, udział szkół w konkursach organizowanych przez 
GOK, wystawach, wernisażach, przedstawieniach teatralnych, spotkaniach z regionalistami, to główne elementy 
naszej współpracy. Bierzemy udział w akcji przedszkoli „Cała Bogoria czyta dzieciom” Gminny Ośrodek 
Kultury w Bogorii posiada własna stronę internetową, na której umieszczane są nasze wszystkie informacje. 

W 2012 roku GOK wydał kalendarz ścienny, który pełni jednocześnie rolę promocyjną wszystkich 
wymienionych wcześniej wydarzeń kulturalnych. 
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W 2012 roku GOK bardzo dużą wagę przywiązywał do pozyskania dodatkowych pozabudżetowych 
dochodów, oraz możliwości dofinansowania działalności przez środki z projektów – programów unijnych, oraz 
sponsorów. 

Pozyskaliśmy środki na projekty II Plener Rzeźbiarski, Festiwal Pierogów, Zielone Lato. Projekty zostały 
współfinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach małych 
projektów LGD „Białe Ługi” Kwota dofinansowania projektów wynosiła 40.519.71 zł. Otrzymaliśmy dotację 
na zakup nowości wydawniczych z Biblioteki Narodowej w kwocie 2.800,00 zł. Wypracowaliśmy dochody 
własne w kwocie 16.022,70 zł. /dochody pochodzą z opłat za zajęcia, wynajem pomieszczeń, oraz sprzętu/ 
Dochody z innych źródeł w kwocie 21.490,00 zł. pochodzą między innymi od sponsorów, 

Stanowi to dla GOK dodatkową kwotę przeznaczoną na wsparcie działalności kulturalnej w kwocie 
80.832,41 zł.
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