UCHWAŁA NR XVII/127/20
RADY GMINY HAJNÓWKA
z dnia 25 marca 2020 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych i merytorycznych instytucji kultury za 2019 rok
Na
podstawie
art. 2 ust. 1 pkt 7,
art. 53 ust. 1 ustawy
z dnia
29 września
1994r.
o rachunkowości ( Dz. U. 2019 poz 351) oraz art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991r.
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194), uchwala się co następuje:
§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe z działalności Gminnego Centrum
w Dubinach za 2019 rok stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały składający się z:

Kultury

1. bilansu, który został sporządzony na dzień 31.12.2019 r. i zamknął się po stronie aktywów i
pasywów kwotą 1 570 950,37 zł;
2. rachunku zysków i strat sporządzonego na dzień 31 grudnia 2019 roku;
3. zestawienia zmian w funduszu.
§ 2. Zatwierdza się sprawozdanie merytoryczne instytucji kultury za okres od 01 stycznia 2019 roku do
31 grudnia 2019 roku stanowiące Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Jarosław Kot
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVII/127/20
Rady Gminy Hajnówka
z dnia 25 marca 2020 r.
Zarządzenie Nr 6/2020 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Dubinach z dnia 2.03.2020 r.
w sprawie sprawozdań finansowych instytucji kultury za okres
od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku
Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2019 poz. 869, Dz. U. z 2018 poz. 62) oraz art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991r.
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. Z 2020 r. poz.194), Dyrektor Gminnego
Centrum Kultury zarządza, co następuje:
§ 1. Sporządza się sprawozdanie finansowe z działalności Gminnego Centrum Kultury w Dubinach za
okres od dnia 01 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. składające się z:
1) bilansu, który został sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r. i zamknął się po
stronie aktywów i pasywów kwotą 1 570 950,37 zł;
2)

rachunku zysków i strat sporządzonego na dzień 31 grudnia 2019 roku;

3)

zestawienia zmian w funduszu;
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Dyrektor GCK w Dubinach
Barbara Woszczenko
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Załącznik Nr 1.3. do uchwały Nr XVII/127/20
Rady Gminy Hajnówka
z dnia 25 marca 2020 r.

Gminne Centrum Kultury w
Dubinach

Zestawienie zmian w funduszu
instytucji

Urząd Gminy Hajnówka

Numer identyfikacyjny REGON

sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 r.

wysłać bez pisma przewodniego

361480606

ADRESAT

Stan na
31 grudnia 2018

Treść

Stan na
31 grudnia 2019

726 041,17

687 307,57

1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)

0,00

819 041,70

1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły

0,00

89 705,66

1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe

0,00

0,00

1.3. Dotacje i środki na inwestycje

0,00

0,00

1.4. Aktualizacja środków trwałych

0,00

0,00

1.5. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje

0,00

729 336,04

1.6. Inne zwiększenia

0,00

0,00

-38 469,41

0,00

-38 469,41
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

2.4. Dotacje i środki na inwestycje

0,00

0,00

2.5. Aktualizacja środków trwałych

0,00

0,00

2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i
inwestycji

0,00

0,00

2.7. Inne zmniejszenia

0,00

0,00

3. Wynik netto

89 705,66

57 272,48

a) zysk netto

89 705,66

57 272,48

b) strata netto

0,00

0,00

c) odpisy z zysku

0,00

0,00

687 307,57

1 506 349,27

777 013,23

1 563 621,75

I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)

2. Zmniejszenia funduszu jednostki
2.1. Strata za rok ubiegły
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego za rok ubiegły

II . Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)
III. Fundusz jednostki, po uwzględnieniu podziału zysku (pokrycia straty) i
nadwyżki środków obrotowych

Joanna Iwaniuk
(główny księgowy)

2020-03-02
(rok, miesiąc, dzień)
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVII/127/20
Rady Gminy Hajnówka
z dnia 25 marca 2020 r.
ZARZĄDZENIE Nr 7/2020
DYREKTORA GMINNEGO CENTRUM KULTURY W DUBINACH
z dnia 2.03.2020
w sprawie sprawozdań merytorycznych instytucji kultury za okres
od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku
Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2019 poz. 869, Dz. U. z 2018 poz. 62) oraz art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991r.
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194), Dyrektor Gminnego
Centrum Kultury zarządza, co następuje:
§ 1. Sporządza się sprawozdanie merytoryczne z działalności Gminnego Centrum Kultury w Dubinach za
okres od dnia 01 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019r. składające się z informacji o działalności jednostki.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Dyrektor GCK w Dubinach
Barbara Woszczenko
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Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 2
Sprawozdanie merytoryczne Gminnego Centrum Kultury w Dubinach za okres
od dnia 1 stycznia 2019 do dnia 31 grudnia 2019 roku
Gminne Centrum Kultury w Dubinach jest samorządową instytucją kultury powołaną przez Radę Gminy
Hajnówka z dniem 01 czerwca 2015 r., powstałą z połączenia samorządowych instytucji kultury tj.
Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej. Działa na podstawie Statutu nadanego
Uchwałą Nr IV/13/15 Rady Gminy Hajnówka z dnia 27 stycznia 2015 r. oraz ustawy o organizowaniu
i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 25 października 1991 r. Nadzór nad działalnością Centrum
sprawuje Wójt (§ 10 ust.1 Statutu GCK w Dubinach).
Do podstawowych zadań Centrum należy organizowanie działalności kulturalnej i bibliotecznej na terenie
gminy wiejskiej Hajnówka. Działalność Gminnego Centrum Kultury w Dubinach w roku 2019 prowadzona
była zgodnie z zadaniami określonymi w Statucie i obejmowała:
·wspieranie zespołów artystycznych działających na terenie Gminy Hajnówka,
·promocję Gminy Hajnówka poprzez różne inicjatywy kulturalno-artystyczne,
·gromadzenie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych oraz udział w akcjach
promujących czytelnictwo,
·współpracę z placówkami oświatowymi, kulturalnymi oraz innymi instytucjami i
stowarzyszeniami funkcjonującymi na terenie gminy w zakresie upowszechniania
kultury,
*

działania na rzecz edukacji ekologicznej,

·organizację konkursów mających na celu wyłanianie lub rozwijanie talentów wśród
społeczności gminnej,
*

organizację zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Przy Gminnym Centrum Kultury w Dubinach ww. okresie działał zespół strażacki „Żawaranki”
z Mochantego oraz zespół wokalno-instrumentalny „Lotos” z Dubin. Obie grupy aktywnie uczestniczyły
w różnego rodzaju przedsięwzięciach kulturalno-rozrywkowych i artystycznych promując tym samym
gminę wiejską Hajnówka na terenie całego województwa podlaskiego.
Świetlice Gminnego Centrum Kultury
Gminne Centrum Kultury w 2019 roku nadzorowało 16 świetlic wiejskich, znajdujących się
w następujących miejscowościach: Borek, Borysówka, Chytra, Czyżyki, Dubiny, Lipiny, Kotówka,
Mochnate, Nowoberezowo, Nowokornino, Nowosady, Orzeszkowo, Pasieczniki Duże, Rzepiska, Stare
Berezowo, Trywieża oraz zabezpieczało środki finansowe na ich bieżące utrzymanie. Ponadto w siedzibie
Gminnego Centrum Kultury w Dubinach funkcjonowała Gminna Biblioteka oraz Pracownia Orange
wyposażona w stanowiska komputerowe. Przy świetlicach funkcjonowały również zewnętrzne siłownie
rekreacyjne (Dubiny, Nowoberezowo, Stare Berezowo), place zabaw (Dubiny, Lipiny, Nowosady) oraz
Miejsce Obsługi Rowerzystów w Mochantem wraz z placem zabaw i zewnętrzną siłownią rekreacyjną.
W Gminnym Centrum Kultury w Dubinach zatrudnionych było 6 pracowników w ramach umowy o pracę
(5 etatów), 1 pracownik (1 etat) na podstawie umowy zawartej z Powiatowym Urzędem Pracy w Hajnówce
(roboty publiczne) oraz 1 instruktor muzyczny w ramach umowy zlecenia.
Działalność kulturalno-oświatowa:
- zorganizowano „Małankę” w Dubinach, czyli zabawę sylwestrową dedykowaną mieszkańcom gminy
wiejskiej Hajnówka (oprawę muzyczną zapewnił zespół Lotos z Dubin)
- zorganizowano Wieczór Kolęd w Dubinach (współorganizator: Wójt Gminy Hajnówka)
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- odbyła się Zabawa Choinkowa dla dzieci w Dubinach oraz spektakl pt. Daroha u Betlejem w wykonaniu
Joanny Troc i teatru Czrevo (organizatorzy: Wójt Gminy Hajnówka, Wioska Małego Osocznika ,Parafia
Prawosławna p.w. Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Dubinach)
- zorganizowano warsztaty pieczenia walentynkowych ciasteczek-serduszek
w Nowosadach (współorganizator: stowarzyszenie Sympatyków Wsi Borysówka)

w świetlicy

wiejskiej

- przeprowadzono zajęcia dla dzieci w świetlicach wiejskich podczas ferii zimowych: Nowoberezowo,
Nowosady, Mochnate, Dubiny
- zorganizowano "Wieczorki w Lipinach" z udziałem młodych artystów z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Narwi (współorganizator: Stowarzyszenie Krynica)
- zorganizowano szkolenie z zakresu edukacji ekologicznej pt. "Ochrona wybranych gatunków ptaków
strefowych na 4 obszarach Natura 2000 w północno-wschodniej Polsce" (współorganizator: Polskie
Towarzystwo Ochrony Ptaków)
- zorganizowano Bal Zapustowy, czyli zabawę taneczną dedykowaną mieszkańcom gminy wiejskiej
Hajnówka (oprawę muzyczną zapewnił zespół Lotos z Dubin)
- przeprowadzono wielkanocne zajęcia i warsztaty dla dzieci oraz dorosłych w ramach trwającej przerwy
świątecznej w świetlicach wiejskich w Dubinach, Nowoberezowie, Chytrej, Rzepikach i Borysówce,
- zorganizowano konkurs fotograficzny pt. "Pierwsze oznaki wiosny" oraz ekspozycję prac,
- przystąpiono do projektu "Mała Książka - Wielki Człowiek", organizowanego przez Instytut Książki
(projekt ma na celu promocję czytelnictwa wśród dzieci w wieku przedszkolnym; do wizyty w bibliotece ma
je zachęcić nagroda w postaci Wyprawki Czytelniczej oraz Karty Małego Czytelnika; na dzień 31 grudnia
2019 r. wydano 27 zestawów)
- z inicjatywy Wójta Gminy zorganizowano Majówkowy Koncert Głosów w Trywieży, tj. koncert
towarzyszący Międzynarodowemu Festiwalowi Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej
- zorganizowano Piknik Majówkowy w Dubinach (współorganizatorzy: Radni Gminy z okręgu Dubin oraz
Sołtys Wsi Dubiny)
- dzięki wsparciu Urzędu Gminy w świetlicach w Lipinach i Trywieży zrealizowano 2 projekty grantowe
"Działaj Lokalnie 2019" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności: projekt pt. "W zdrowym ciele - zdrowy
duch" (grupa nieformalna Zakręceni Pozytywnie Podlasianie) oraz projekt pt. "Trywieska Olimpiada
Aktywności Wiejskiej" (grupa nieformalna Sympatycy Sołectwa Trywieża),
- zorganizowano "Piknik z LGD" w Chytrej (organizatorzy: Lokalna Grupa Działania Puszcza Białowieska
oraz Wójt Gminy Hajnówka)
- zorganizowano spotkanie z policjantem pt. "Bezpieczne Wakacje", czyli wykład na temat zachowania
ostrożności i rozsądku przez dzieci podczas zbliżających się wakacji (po spotkaniu z dzielnicowym
przeprowadzono gry i zabawy zręcznościowe na świeżym powietrzu)
- przy wsparciu i współpracy Kół Gospodyń Wiejskich działających na terenie Gminy Hajnówka
zorganizowano zajęcia rekreacyjno-rozrywkowe dla dzieci i młodzieży w czasie wakacji
- zorganizowano wakacyjne zajęcia i warsztaty dla dzieci i młodzieży w otwartych świetlicach wiejskich, tj.
w Dubinach, Lipinach, Nowosadach , Nowoberezowie i Chytrej
- zorganizowano Białoruski Festyn Ludowy w Dubinach (współorganizatorzy: Wójt Gminy Hajnówka oraz
Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne w Białymstoku)
- zorganizowano Piknik Myśliwski w Lipinach (współorganizatorzy: Wójt Gminy Hajnówka, Łowczy OHZ
Nadleśnictwa Hajnówka oraz Prezes Podlaskiego Klubu Dian)
- zorganizowano "Posiadówki przy płomyku", czyli plenerowe pożegnanie wakacji przy świetlicach
w Dubinach i Lipinach (gry i zabawy integracyjne na świeżym powietrzu, pogawędki o wakacyjnych
wspomnieniach oraz ognisko z kiełbaskami)
- w świetlicach GCK został realizowany przez Fundację „ONI TO MY”
RĘKODZIEŁA- przeprowadzono warsztaty z cyklu ETNO - INSPIRACJE

projekt pt. AKADEMIA

- zorganizowano piknik "IX BULWA FEST" w Lipinach z elementami Akcji Narodowe Czytanie
(współorganizator: Stowarzyszenie KRYNICA oraz Wójt Gminy Hajnówka)
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- zewnętrzna wizyta edukacyjna w szkołach podstawowych w Nowokorninie i Dubinach, połączona
z kampanią informacyjną dla przedszkolaków na temat projektu pt. "Mała Książka - Wielki Człowiek"
- z inicjatywy Wójta Gminy, Stowarzyszenie Kawaleria zorganizowało Kawaleryjskie Obozowisko
w Borysówce, tj. pokazy konne i edukacyjne pogadanki w ramach projektu „Wrześniowy Szlak 1939 –
2019: konna wyprawa śladami Pułku 3 Strzelców Konnych” (wsparcie Stowarzyszenia Borysówka - Wieś
Drewniana oraz Radnej Heleny Stepaniuk)
- odbył się IV Wieczór Wiejskich Chórów Parafialnych w Nowoberezowie (współorganizatorzy: Wójt Gminy
Hajnówka, Radna Walentyna Biryłko oraz Parafia Prawosławna Wniebowstąpienia Pańskiego
w Nowoberezowie)
- zorganizowano Noc Bibliotek w Dubinach (blok zajęć kulinarnych, manualnych i rozrywkowych, połączony
z projekcją filmu familijnego na podstawie komiksu "Ptyś i Bill" w reżyserii A. Charolta i F. Magniera);
- w świetlicy w Dubinach wystawiono spektakl muzyczny pt. "Do Domu" przygotowany w ramach projektu
"Cool Creative Team" przez grupę międzynarodowego wolontariatu w ramach realizacji partnerskiej umowy
barterowej realizowanej w oparciu o infrastrukturę Centrum Etnograficzno-Ekumenicznego w Dubinach,
- zorganizowano warsztaty robienia EKO-stroików na groby bliskich przed Świętem Zmarłych w świetlicach
wiejskich w Dubinach, Lipinach, Nowoberezowie i Chytrej
- w 9 świetlicach przeprowadzono projekcję filmu dokumentalnego pt. "Koncert Życia" oraz spotkanie
z reżyserem Mikołajem Wawrzeniukiem (świetlica w Dubinach) i redaktorem Radia Racja, a zarazem
bohaterem filmu - Michałem Androsiukiem (świetlica w Chytrej)
- przygotowano czasową ekspozycję fotograficzną pt. "Zimowe Pejzaże Naszej Gminy"
- zorganizowano zabawę integracyjno-taneczną pn. "Zapusty Gminne" w Dubinach, dedykowaną
mieszkańcom gminy Hajnówka (oprawę muzyczną zapewnił zespół Lotos z Dubin oraz Dyrektor Gminnego
Centrum Kultury w Dubinach)
- przeprowadzono tematyczny blok edukacyjno-animacyjny dla uczniów klas 1-3 ze Szkoły Podstawowej
w Dubinach w ramach Międzynarodowego Dnia Pluszowego Misia (wizyta zewnętrzna)
- zorganizowano dla dzieci i młodzieży Magiczny Wieczorek Dyniowy oraz "Andrzejki & Katarzynki"
w Dubinach (gry, zabawy, konkurencje, wróżby, przepowiednie, zagadki etc.)
- zorganizowano Mikołajki w świetlicach wiejskich w Chytrej i Nowoberezowie, podczas których wręczono
również świąteczne upominki uczestnikom wydarzenia (wsparcie Wójt Gminy Hajnówka)
- w okresie przedświątecznym zorganizowano szereg zajęć i warsztatów kultywujących tradycję świąt Bożego
Narodzenia
- Sołtys Wsi Lipiny oraz Radna Katarzyna Jakubowska zorganizowały warsztaty renowacji starych gwiazd
kolędniczych w świetlicy wiejskiej w Lipinach
DZIAŁALNOŚĆ ARTYSTYCZNA
W DUBINACH w 2019 r.

ZESPOŁÓW

FUNKCJONUJĄCYCH

PRZY

GCK

* Ż A W A R A N K I z Mochnatego
- udział zespołu Żawaranki w Hajnowskich Spotkaniach z Kolędą
- udział zespołu Żawaranki w Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Białoruskiej - eliminacje rejonowe (zespół
zajmuje wyróżnienie)
- występ zespołu Żawaranki podczas Pikniku Majówkowego w Dubinach
- reprezentacja gminy Hajnówka przez zespół Żawaranki na Pikniku Rodzinnym w Klejnikach
- udział zespołu Żawaranki w Konkursie Piosenki Ukraińskiej "Z podlaskiej krynicy" (zespół zajmuje
wyróżnienie)
- reprezentacja gminy Hajnówka przez zespół Żawaranki podczas VII edycji koncertów z cyklu
"Różnogłosie" w Białowieży
- reprezentacja gminy Hajnówka przez zespół Żawaranki na X Przeglądzie Kapel w Siemiatyczach
- występ zespołu Żawaranki podczas Białoruskiego Festynu Ludowego w Dubinach
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- występ zespołu Żawaranki podczas Gminnych Zawodów OSP w Trywieży
- reprezentacja gminy Hajnówka przez zespół Żawaranki na I Święcie Plonów w Kuraszewie
- występ zespołu Żawaranki na IX BULWA FEST w Lipinach
- reprezentacja gminy Hajnówka przez zespół Żawaranki na Festynie Archeologicznym w Zbuczu
- reprezentacja gminy Hajnówka przez zespół Żawaranki na "Jesiennych Spotkaniach z Białoruskim
Folklorem" w Czyżach
- udział zespołu
w Białowieży

Żawaranki na "Jubileuszu 10-lecia działalności artystycznej zespołu Ruczajok"

* L O T O S z Dubin
- występ zespołu Lotos na Pikniku Majówkowym w Dubinach
- reprezentacja gminy Hajnówka przez zespół Lotos na festynie Kupalinka w Leniewie i Nocy Kupały
w Narewce
- reprezentacja gminy Hajnówka przez zespół Lotos na Białoruskim Festynie Ludowym w Bacikach
Bliższych
- występ zespołu podczas Gminnych Zawodów OSP w Trywieży
- reprezentacja gminy Hajnówka przez zespół Lotos podczas VII edycji koncertów z cyklu "Różnogłosie"
w Białowieży
- reprezentacja gminy Hajnówka przez zespół Lotos na I Święcie Plonów w Kuraszewie
- występ zespołu Lotos na IX BULWA FEST w Lipinach
- reprezentacja gminy Hajnówka przez zespół Lotos na Festynie Archeologicznym w Zbuczu
- reprezentacja gminy Hajnówka przez zespół Lotos na Zapustach w Lewkowie Starym
- występy gościnne zespołu Lotos w Domu Spokojnej Starości w Koszewie (gm. Brańsk)
W Gminnym Centrum Kultury w Dubinach mieści się biblioteka. Do jej podstawowych zadań
należało gromadzenie, opracowanie i udostępnianie zbiorów, prowadzenie działalności informacyjno bibliograficznej oraz popularyzacja książki i czytelnictwa. Ponadto biblioteka prowadziła katalog
alfabetyczny, rzeczowy i działowy dla literatury pięknej, natomiast katalog literatury dla dzieci
prowadzony jest alfabetycznie i tytułowo.
Na dzień 31 grudnia 2019 r. księgozbiór biblioteki liczył 9465 woluminów, w tym dwa audiobooki.
W ciągu roku księgozbiór biblioteki został wzbogacony o kolejne pozycje z zakresu literatury pięknej,
popularnonaukowej i dziecięco- młodzieżowej.
W 2019 r. przybyło ogółem 318 książek, w tym:
* z zakupu (ze środków samorządowych) – 169 woluminów
* z zakupu (z dotacji Ministerstwa Kultury, Programu Biblioteki Narodowej – zakup nowości
wydawniczych dla bibliotek) – 149 woluminów
Stan księgozbioru na 31 grudnia 2019 r. przedstawiał się następująco:
* literatura piękna dla dorosłych - 4261 woluminów
* literatura piękna dla dzieci – 2670 woluminów
* inna – 2534 woluminów
Czytelnictwo i wypożyczenia:
* w 2019 roku zarejestrowano w bibliotece 214 czytelników, w tym:
- do 5 lat – 27
- 6-12 lat – 51
- 13-15 lat – 13
- 16-19 lat – 7

Id: 75C9F105-993B-41BD-A942-AFE30566A5F4. Podpisany

Strona 4

- 20-24 lat – 7
- 25-44 lat - 52
- 45-60 lat - 35
- powyżej 60 lat - 22
* według zajęcia :
- uczący się – 65
- pracujący - 67
- pozostali – 82
* Wypożyczenia księgozbioru w ciągu roku 2019 ogółem wyniosły 6612 woluminów:
- wypożyczenia literatury pięknej dla dorosłych – 2894
- wypożyczenia literatury pięknej dla dzieci – 2780
- wypożyczenia literatury innej - 938
* Bibliotekę w ciągu roku odwiedziło 2183 osób w tym:
- wypożyczalnię książek - 1776 osób
- odwiedziny w czytelni + użytkownicy Internetu - 407 osób
Została zakończona realizacja projektu “Rozwój potencjału Gminnego Centrum Kultury w Dubinach
w zakresie kultywowania i ochrony dziedzictwa kultury niematerialnej poprzez zakup wyposażenia”
objętego dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WP na lata 2014 –
2020 (zakupiono scenę mobilną, ploter, akordeon, laptop oraz nowoczesny sprzęt nagłaśniający, w skład
którego wchodzą: zestaw głośników estradowych - 5 szt., 1 mikser, 2 mikrofony pojemnościowe ,
4 mikrofony dynamiczne, zestaw mikrofonowy bezprzewodowy oraz okablowanie)
Podpisano umowę na przedsięwzięcie ujęte w Programie Rewitalizacji Gminy Hajnówka pn.
„Utworzenie bezpiecznej i funkcjonalnej przestrzeni publicznej w Dubinach”, polegające na adaptacji
terenów rekreacyjnych zlokalizowanych za Gminnym Centrum Kultury w Dubinach (w ramach projektu
zostaną zrealizowane prace w zakresie obiektów małej architektury, placu zabaw, boiska rekreacyjnego;
powstaną utwardzone miejsca parkingowe i ciągi komunikacyjne)
Sporządziła: Barbara Woszczenko
Dyrektor GCK
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