
Projekt

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

z dnia 27 października 2015 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności kulturalnej 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. 2015 r., 
poz. 1515)

Rada Gminy w Bogorii uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie Dyrektora GOK w Bogorii z działalności kulturalnej Gminnego Ośrodka Kultury 
w Bogorii za 2014 rok, stanowiące 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 27 października 2015 r.

Sprawozdanie z działalności kulturalnej Gminnego Ośrodka Kultury w Bogorii za 2014 rok.

Gminny Ośrodek Kultury w Bogorii prowadzi na terenie gminy Bogoria działalność kulturalną nakreśloną 
Statutem nadanym przez Organizatora. Podstawowym celem działalności GOK w Bogorii jest utworzenie 
warunków do aktywnego uczestnictwa społeczeństwa w kulturze oraz współtworzenie jej wartości. Do 
podstawowych zadań należy edukacja kulturalna dzieci i młodzieży, wychowanie przez sztukę a także 
tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz pobudzanie do zainteresowania wiedzą 
i sztuką. Do zadań należy również, gromadzenie dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr, 
promocja czytelnictwa i promocja gminy. Zadania realizowane są poprzez organizację indywidualnego 
i zespołowego uczestnictwa w kulturze, między innymi poprzez: prowadzone zajęcia w sekcjach plastycznych, 
tkackich, wokalnych i nauki gry na instrumentach, zajęciach teatralnych, dyskusyjnego klubu książki. Poprzez 
organizowanie imprez artystycznych, kulturalno-edukacyjnych, promocję twórców z różnych dziedzin sztuki, 
wernisaże, wystawy, koncerty, konkursy, przeglądy i działalność wydawniczą.

Te różnorodne formy kulturalne realizowane są przez GOK na terenie gminy Bogoria w podległych 
świetlicach i filiach oraz w miejscach do tego przeznaczonych jak np. placówki oświatowe i miejsca 
rekreacyjne.

INFRASTRUKTURA OBIEKTÓW KULTURALNYCH

W skład Gminnego Ośrodka Kultury w Bogorii wchodzą:

Dom Kultury w Bogorii

Wiejski Dom Kultury w Przyborowicach

Filia biblioteczna w Przyborowicach

Świetlica Wiejska w Jurkowicach z punktem bibliotecznym

Świetlica Wiejska w Cebrze

Świetlica Wiejska w Wysokach Średnich

Gminna Biblioteka Publiczna w Bogorii

Infrastruktura obiektów kulturalnych Gminnego Ośrodka Kultury w Bogorii jest bardzo dobra. Wszystkie 
nieruchomości wraz z budynkami przekazane przez Wójta Gminy do prowadzenia działalności kulturalnej na 
terenie gminy Bogoria są po generalnych remontach. Oprócz świetlicy w Cebrze pozostałe, posiadają 
ogrzewanie gazowe z sieci. W Przyborowicach Wiejski Dom Kultury posiada dodatkowo boisko 
wielofunkcyjne i plac zabaw z grillem. Placówki wyposażone są w podstawowy sprzęt do działalności 
kulturalnej. Budynki w Bogorii i Przyborowicach posiadają zabezpieczenie i ochronę przez Agencję Ochrony 
Osób i Mienia CERBER.

ZATRUDNIENIE Zatrudnienie pracowników w 2014 roku przedstawia się następująco:

Dyrektor etat,

Główny księgowy ½ etatu

Bibliotekarz 2 etaty ( etat w Bogorii, etat w Przyborowicach)

Pracownik gospodarczy ½ etatu

Instruktorzy 2 etaty ( Bogorii i Jurkowicach)

Instruktor muzyki zatrudniony jest na umowę zlecenie na 8 godz. w tygodniu.

Informatyk do opracowywania materiałów i prowadzenia strony internetowej zatrudniony na umowę o dzieło.
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W Świetlicach wiejskich w Wysokach Średnich i Cebrze bezpośrednio w 2014 roku nie było zatrudnionych 
pracowników.

W 2014 roku GOK korzystał z oferty Biura Pracy, i tak w ramach umów z Powiatowym Urzędem Pracy 
w Staszowie zatrudniono na czas określony przez 9 – miesięcy w ramach prac interwencyjnych na stanowiska 
pracownik gospodarczy 2 osoby na ½ etatu. Po jednej do Jurkowic i Przyborowic.

NAJWAŻNIEJSZE IMPREZY ORGANIZOWANE PRZEZ GOK w BOGORII w 2014r.

GOK w Bogorii w ciągu kilkunastu ostatnich lat wypracował cykl plenerowych imprez i wydarzeń 
kulturalnych mających zasięg ponadlokalny i które są już doskonale rozpoznawalne i utożsamiane z gminą 
Bogoria. Do takich należą :

Wojewódzkie Święto Ekologii i Dożynki Gminy Bogoria organizowane w 2014r.07.09 w Bogorii. Tego dnia 
odbyły się również dożynki powiatu staszowskiego. Święto Pieroga organizowane 13.07.2014 r. w Wysokach 
Średnich, Święto Dolomitu organizowane 31.08.2014 r. w Jurkowicach, gdzie również tego dnia odbył się 
konkurs na przetwory domowe „Spiżarnia Smaków” Bieg po zdrowie o puchar Wójta gminy Bogoria i turniej 
piłki plażowej organizowany 08.05.2014 na terenie zalewu rekreacyjnego Buczyna w Bogorii. Regionalny 
Konkurs Piosenki Religijnej im Jana Pawła II organizowany w dniach 18 – 19 października 2014 w Bogorii 
Majówka nad zalewem Buczyna organizowana w dniach 2 – 3 maj 2014 Darzy nam las impreza organizowana 
11.10.2014 r. w WDK w Przyborowicach, Przegląd Twórczości Nieprofesjonalnej Ścieżki Talentów w marcu 
2014r. Przegląd organizowany przy okazji Dnia Kobiet na którym pod hasłem „twórcza baba” prezentowane 
było rękodzieło pań, głównie z terenu gminy Bogoria. 20 lipca 2014 roku w Cebrze - impreza upamiętniająca 
wydarzenia historyczne Akcji Burza. Tego dnia odbyły się również na stawach obok świetlicy I zawody 
wędkarskie „o złotą łuskę”, organizowane wspólnie z jednostką OSP w Cebrze. 29.05.2014r w WDK 
w Przyborowicach odbył się Dzień Działacza Kultury, podczas którego wystąpił gościnnie z wyjątkowym 
koncertem zespół dziecięco-młodzieżowy Chipollino z Iżewska z Rosji. Również w Przyborowicach 21.06.2014 
roku zorganizowaliśmy Świętojańską noc w bibliotece. Wydarzenie organizowane było w ramach projektu 
„spotkania z historią najnowszą rok 89” ze środków otrzymanych od fundacji im. Stefana Batorego przez 
Stowarzyszenie Buczyna. Impreza organizowana w partnerstwie. W 2014 roku przystąpiliśmy do kampanii 
ogólnopolskiej „Tydzień z Internetem” 29.03.2014 roku odbyło się w WDK w Przyborowicach spotkanie pod 
hasłem „co ze mnie wyrośnie” GOK otrzymał od prezydenta Bronisława Komorowskiego, który patronował 
akcji, podziękowanie za jej przeprowadzenie.

Podczas wymienionych największych wydarzeń plenerowych realizowane były projekty wsparte dotacją na 
podstawie zawartych umów z Samorządem Województwa Świętokrzyskiego. Należały do nich: „Organizacja 
przedsięwzięć promujących produkt lokalny”, program tego zadania realizowany był między innymi podczas 
majówki nad zalewem Buczyna. „Organizacja imprezy kulturalnej EKO-GALA 2014”, program projektu 
realizowany był podczas Święta Dolomitu w Jurkowicach i Wojewódzkiego Święta Ekologii w Bogorii. 
„Organizacja przedsięwzięć aktywizujących osoby 50+” program tego zadania realizowany był w Cebrze, oraz 
Świetlicy Wiejskiej w Jurkowicach, Domu Kultury w Bogorii i obejmował cykl różnorodnych tematycznie 
spotkań warsztatowych. W ramach zadania „Organizacja przedsięwzięć promujących produkt lokalny” wydana 
została albumowa publikacja „Bogoria, na szlaku produktu lokalnego”. Jej nakład wynosił 1000 egzemplarzy. 
Od kilkunastu lat powołujemy przy GOK w Bogorii sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 
Organizujemy zbiórkę publiczną na terenie gminy Bogoria przez zarejestrowanych wolontariuszy oraz aukcję 
podarowanych przedmiotów w dniu finału. Zebrane środki przekazywane są na konto fundacji. W roku 
2014 podczas XXIII finału zebrano i przekazano kwotę 10.012,38 zł. W przebiegu programu dnia finału WOŚP 
pomaga nam od lat jednostka OSP w Bogorii i Straż Gminna. Z roku na rok staramy się uatrakcyjniać nasz 
kalendarz wydarzeń kulturalnych, wprowadzać nowe formy i nowe rozwiązania. W 2014 roku w Wiejskim 
Domu Kultury w Przyborowicach zorganizowano w grudniu po raz pierwszy gminny przegląd grup 
przedszkolnych Gwiazdeczka 2014. Inicjatywa zyskała zainteresowanie wszystkich placówek przedszkolnych 
i będzie kontynuowana w latach następnych.

Do powtarzających się corocznie wydarzeń kulturalnych należą obchodzone corocznie święta jak Dzień 
Kobiet, który organizowaliśmy w Domu Kultury w Bogorii dla szerokiej grupy pań reprezentujących lokalne 
środowiska. Organizujemy w świetlicach spotkania mikołajkowe dla dzieci, andrzejki, dzień matki.

WSPÓŁPRACA

Bardzo ważnym elementem w działalności kulturalnej jest dla nas współpraca z organizacjami 
pozarządowymi, placówkami oświatowymi, środowiskiem lokalnych twórców. W ramach niej powstało równie 
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sporo wydarzeń kulturalnych istotnych dla społeczności lokalnych. Organizujemy je w większości w ramach 
zawartych umów partnerskich. I do takich projektów w 2014 roku należą; „Regionalnie, niebanalnie, 
w partnerstwie dla kultury gminy Bogoria” – realizowany ze Stowarzyszeniem Buczyna ze środków programu 
Działaj Lokalnie VIII Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. „Dary lasu, leśne impresje” – realizowany 
również ze Stowarzyszeniem Buczyna a wsparty dotacją Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Świętokrzyskiego. W ramach umowy z Radą Sołecką Pełczyc realizowane były 03.08.2014r. „Dożynki wiejskie 
w Pełczycach połączone z jubileuszem 60-cio lecia jednostki OSP” Na tej samej zasadzie, zawartej umowy 
partnerskiej, organizowaliśmy wspólnie ze Stowarzyszeniem Szczeglice -Tradycja, Kultura, Rozwój w dniu 
10.08.2014 „Święto plonów – Szczeglice 2014” W ramach umowy partnerskiej ze Stowarzyszeniem Nasza 
Gmina Bogoria i Stowarzyszeniem Buczyna realizowany był we wrześniu 2014r. wyjazd studyjny do 
Zakopanego. Przy organizacji imprez często korzystamy z zasobów działającej lokalnej kapeli Sami Swoi 
z Wysók Średnich. Kapela występuje na wszystkich wiodących imprezach kulturalnych na terenie gminy. 
Bardzo dobra współpraca wiąże nas z działającymi na terenie gminy Bogoria kołami łowieckimi. Od lat Koło 
„Szarak” i „Głuszec” zapraszani, uczestniczą na imprezach kulturalnych wzbogacając ich programowo 
wystawami, degustacją, prelekcjami dla najmłodszych. Dzięki tej współpracy organizujemy od dwóch lat 
wydarzenie kulturalne w Wiejskim Domu Kultury w Przyborowicach pod nazwą „Darzy nam las”. W 2014 roku 
zaprosiliśmy na spotkanie Wojciecha Charewicza znanego dziennikarza, myśliwego i promotora potrawy 
z dziczyzny. W 2014 roku GOK na prośbę Starostwa powiatu staszowskiego, organizował stoisko do konkursu 
„na najładniejsze stoisko powiatowe podczas XIV Świętokrzyskich Dożynek Wojewódzkich w Busko-Zdrój. 
Właśnie dzięki dobrej współpracy z Kołem Łowieckim Głuszec, stowarzyszeniem Nasza Gmina Bogoria 
i kapelą Sami Swoi mogliśmy zrealizować takie zadanie. Tradycyjnie od wielu lat organizujemy we współpracy 
z placówkami oświatowymi uroczystości patriotyczne. Są to obchody rocznicy powstania styczniowego 
organizowane w Szczeglicach z Zespołem Placówek Oświatowych i obchody Święta Niepodległości 
organizowane w Domu Kultury w Bogorii z Publicznym Gimnazjum w Bogorii. W trakcie 2014 roku 
organizowaliśmy szereg indywidualnych wystaw i wernisaży. Prezentowaliśmy na nich twórczość i rękodzieło 
lokalnych artystów, jak np. Renaty Zybały, Tomasza Sadkowskiego, Teresy Arczewskiej, Władysława Sadłochy 
seniora, Feliksa Skowrona, Anny Macias.

W ramach programów edukacyjnych odbyły się w GOK w Bogorii spotkania i prezentacje historyczne. 
Między innymi 11.03.2014 roku z okazji 72 rocznicy powstania Armii Krajowej dla młodzieży szkolnej 
opracowali i prowadzili Paweł Ciepiela i Robert Rożek. 15.12.2014 roku odbył się program edukacyjny 
z koncertem franciszkanina Łukasza Buksy duszpasterza młodzieży. 04.10.2014 roku zorganizowaliśmy dla 
dzieci i rodziców wyjazd do parku rozrywki i miniatur w Krajnie.

Codzienną formą pracy są stałe zajęcia w sekcjach plastycznych, tkackich, teatralnej, wokalnej i nauki gry. 
Dzieci i młodzież rozwijają na tych zajęciach swoje zainteresowania i pasje. Dla najlepszych organizujemy 
udział w przeglądach i konkursach, miedzy innymi corocznie w konkursie ogólnopolskim „Wygraj Sukces”. 
Nasi wychowankowie uczestniczyli w 2014 roku w koncertach okazjonalnych organizowanych przez 
Staszowski Ośrodek Kultury. Dla codziennych zajęć świetlicowych posiadamy do dyspozycji stoły bilardowe 
w Bogorii i Jurkowicach, stół tenisowy w świetlicy w Cebrze, oraz wiele innych stolikowych gier 
świetlicowych. W styczniu 2014 roku w Świetlicy Wiejskiej w Jurkowicach zawiązał się klub pasjonatów. 
Należą do niego głównie panie z Jurkowic i okolic. Panie spotykały się w 2014 roku regularnie. Na spotkaniach 
rozwijają i przekazują chętnie dzieciom swoje zainteresowania i pasje. Organizują w świetlicy wystawy swoich 
prac. Gminny Ośrodek Kultury w Bogorii realizuje zadanie promocji i upowszechniania czytelnictwa. 
W Bibliotece Publicznej w Bogorii, fili bibliotecznej w Przyborowicach i punkcie bibliotecznym w Jurkowicach 
mamy księgozbiór w ilości 11 276 woluminów. W bibliotekach mieliśmy w 2014 roku zarejestrowanych 
421 czytelników. Prowadzony jest Dyskusyjny Klub Książki. Należą do niego czytelnicy o sprecyzowanych 
preferencjach czytelniczych. W 2014 roku spotkania w ramach klubu odbywały się raz w miesiącu. Dla GOK 
w Bogorii założona jest strona internetowa www.gok-bogoria.pl , na której zamieszczamy wszystkie informacje 
z działalności. Ważnym przekazem są też artykuły z wydarzeń umieszczane w lokalnych czasopismach jak 
Echo Dnia, Tygodnik Nadwiślański, Ekstra KORSO. Zamieszczamy również komunikaty w Radio Kielce, 
Radio Opatów.

DOPOSAŻENIE Rokrocznie staramy się o wymianę i uzupełnianie wyposażenia w placówkach kulturalnych. 
Środki na ten cel w 2014r. pochodziły z programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, i tak 
w 2014 roku GOK w Bogorii realizował II, ostatni etap projektu zakupu wyposażenia z Programu Wieloletniego 
Kultura+ Biblioteka+. GOK otrzymał dotację na drugi etap w wysokości 34.194,25 zł. Dotacja z wkładem 
własnym pozwoliły na uzupełnienie wyposażenia biblioteki gminnej w Bogorii i filii bibliotecznej 
w Przyborowicach. Zakupiono 2 zestawy komputerowe stacjonarne, laptop, urządzenie wielofunkcyjne, 
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oprogramowania komputerowe, pakiety biurowe, antywirus, czytnik kart, oprogramowanie biblioteczne MAK+ 
z opłaconym abonamentem na okres 3 lat, 2 biurka komputerowe, 2 fotele biurowe, 2 wózki biblioteczne, 
6 siedzisk tapicerskich, 3 tablice magnetyczne, wykładzinę dywanową, rolety do okien. Dla dzieci zakupiono 
zabawki edukacyjne wzbogacające zajęcia świetlicowe w Bogorii i Przyborowicach jak klocki piankowe, 
konsole do gier, pacynki, obserwatorium astronomiczne, gry piłkarzyki i hokej, chustę animacyjną, warcaby, 
szachy.

Biblioteki otrzymały również dotację z Biblioteki Narodowej na zakup księgozbioru w wysokości 2000,00 zł. 
Dotację przeznaczyliśmy na zakup księgozbioru do biblioteki w Bogorii i Przyborowicach.

GOK pozyskuje przychody z prowadzonej działalności statutowej oraz z najmu i darowizn. W 2014 roku 
z działalności – głównie opłat za zajęcia pozyskał 2.644,00 zł, z najmu pomieszczeń i sprzętu 6.150,00 zł, 
z darowizn na cele statutowe 16.244,38 zł. Z darowizn od czytelników otrzymaliśmy 205,00 zł. Środki 
przeznaczamy na wkład do realizacji projektów kulturalnych.

PRZYNALEŻNOŚĆ DO ORGANIZACJI

Gminny Ośrodek Kultury w Bogorii jest członkiem Lokalnej Grupy Działania Białe Ługi, Lokalnej 
Organizacji Turystycznej Czym Chata Bogata. W związku z członkostwem mamy realny wpływ na tworzenie 
strategii rozwoju dla obszaru działania. Jesteśmy również beneficjentem środków przeznaczonych na realizację 
celów LGD Białe Ługi. W 2014 roku realizując mały projekt VI – edycję Święta Pieroga otrzymaliśmy na to 
zadanie dotację w wysokości 14.918,89 zł.
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