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Zwracam się  z uprzejmą  prośbą  o zwiększenie dotacji podmiotowej w 2017 roku 
w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w następujących rozdziałach: 

1. 92116 Biblioteki o kwotę  2.600 zl na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Stanisławowie oraz dla jej Filii w Pustelniku. 

W dniach od 20 czerwca do 13 sierpnia 2017 roku w Urzędzie Gminy 
w Stanisławowie, w Gminnym Ośrodku Kultury w Stanisławowie, w Gminnej 
Bibliotece Publicznej w Stanisławowie oraz jej filiach były zbierane książki. 
W wyniku zbiórki otrzymaliśmy 1.037 książek. W wyniku zbiórki część  książek 
o szczególnej wartości lub nowych zostanie wpisana do księgozbioru biblioteki. 
Pozostałe książki wystawiliśmy do sprzedaży na kiermaszu książek w dniu 13 sierpnia 
2017 roku na dożynkach gminno-parafialnych w Stanisławowie. Dochód ze 

sprzedaży książek wyniósł  818 z1 i zostanie przeznaczony na zakup nowości dla 

biblioteki. Ponadto podczas kiermaszu do puszek darczyńcy przekazali 33,01 zł  na 

zakup nowości dla Biblioteki. Z uwagi na dużą  liczbę  pozyskanych książek oraz 

planowane zakupy nowości wydawniczych zwracam się  z prośbą  o zwiększenie 

dotacji podmiotowej w wysokości 1.600 zl, która zostanie przeznaczona na zakup 
nowych regalów na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej w Stanisławowie. 

Zwracam się  z prośbą  o zwiększenie dotacji podmiotowej w wysokości 1.000 zł  na 
zakup drukarki i czytnika kodów dla filii Biblioteki w Pustelniku. 



2. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę  55.000 zł  na potrzeby 
Gminnego Ośrodka Kultury w Stanisławowie. 

Gminny Ośrodek Kultury w Stanisławowie na jesieni 2017 roku planuje ogłosić  
konkurs „Na najpiękniejsze zdjęcia promujące Gminę  Stanisławów". Z nadesłanych 
zdjęć  zostanie wyłonionych 12 najpiękniejszych fotografii, z których stworzymy 
kalendarz na 2018 rok promujący naszą  gminę  Stanisławów. Nagrodą  dla osób, 
których zdjęcia wykorzystane zostaną  do stworzenia kalendarza będą  warsztaty 
fotograficzne prowadzone w Gminnym Ośrodku Kultury w Stanisławowie. Z uwagi 
na bardzo skromny budżet Gminnego Ośrodka Kultury w Stanisławowie przewidziany 
na 2017 rok zwracam się  o dodatkowe środki finansowe w wysokości 15.000 zł, które 
umożliwią  przeprowadzenie konkursu na „Najpiękniejsze zdjęcia promujące 
gminę  Stanisławów". 

Jednym z zadań  własnych gminy jest polityka prorodzinna, w tym zapewnienie 
kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej. 

W Gminnym Ośrodku Kultury w Stanisławowie od jesieni 2017 roku mogłyby 
odbywać  się  cyklicznie zajęcia szkoły rodzenia. Zajęcia szkoły rodzenia dla osób 
zameldowanych na terenie gminy Stanisławów będą  bezpłatne. Dlatego proszę  
o dodatkowe środki finansowe w wysokości 20.000 zł  na wynagrodzenia dla osób 
prowadzących zajęcia w szkole rodzenia (dla położnych, które będą  świadczyć  
fachową  pomoc, fizjoterapeuty prowadzącego ćwiczenia i elementy przygotowania 
do porodu, dla lekarza pediatry za wykład na temat pierwszej pomocy pediatrycznej, 
szczepień  oraz pielęgnacji noworodka, a także chorób wieku dziecięcego). 

Moim celem jest, aby Gminny Ośrodek Kultury w Stanisławowie był  miejscem 
żywym, stymulującym do działania lokalną  społeczność. Pragnę, aby w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Stanisławowie od jesieni 2017 roku odbywały się  cyklicznie 
przedstawienia dla najmłodszych mieszkańców naszej gminy, na który wstęp by-11)y 
wolny. W celu poprowadzenia cyklicznych przedstawień  dla dzieci potrzebuję  
zatrudnić  osoby, które poświęcą  swój czas na przygotowanie spektakli. Jednak, aby 
przedstawienia dla dzieci były atrakcyjne, potrzebne są  także środki finansowe na 
zakup kukielek. Osoby prowadzące przedstawienia przeprowadziłyby z dziećmi 
również  warsztaty dzięki czemu mali uczestnicy mogliby poczuć  magię  przedstawień  
i choć  przez chwilę  przenieść  się  w bajkową  krainę. Z uwagi na powyższe zwracam 
się  z prośbą  o przekazanie dodatkowych środków dotacji podmiotowej w wysokości 
5.000 zł. 

Obecnie w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Stanisławowie prowadzone są  
prace związane z wymianą  pieca, który ogrzewał  budynek węglem na nowoczesny 
piec gazowy. Ponieważ  koszty ogrzewania gazem oraz energii elektrycznej są  bardzo 
wysokie zwracam się  z prośbą  o dodatkowe środki dotacji podmiotowej na bieżące 
utrzymanie budynku w wysokości 15.000 zł. 



3. 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry, kapele o kwotę  3.600 z1 na potrzeby Orkiestry 

Dętej w Stanisławowie. 

Kapelmistrz Orkiestry Dętej w Stanisławowie zwrócił  się  z prośbą  o zatrudnienie 
instruktora gry na instrumentach dętych blaszanych. Orkiestra dęta składa się  
z dwóch grup instrumentów: instrumenty dęte drewniane oraz grupa instrumentów 
dętych blaszanych. Na chwilę  obecną  orkiestra w Stanisławowie nie ma instruktora, 
który nauczałby grać  na instrumentach blaszanych. Osoba taka jest niezbędna do 
tworzenia i budowania składu orkiestry dętej. Sugerowany harmonogram zajęć  to 
4 razy w miesiącu po 45 min oraz uczestnictwo w próbach i koncertach orkiestry. 
Z uwagi na powyższe zwracam się  z prośbą  o zwiększenie środków dotacji 
podmiotowej na wynagrodzenia bezosobowe dla instruktora gry na instrumentach 
blaszanych w wysokości 3.600 zł. 
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