Zarządzenie Nr 302/2010
Burmistrza Miasta Pułtusk
z dnia 23 marca 2010r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Miejskiego Centrum Kultury i Sztuki
za 2009r.

Na podstawie art.265 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157, poz. 1240) i art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 6 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,
poz. 1241 z późn. zm.), art. 28 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
z dnia 25 października 1991 r. (Dz. U. z 2001r., Nr 13, poz. 123 z późn. zm.) oraz art. 2 ust. 1
i art. 52 ust. 1 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz. U. z 2009r., Nr
152, poz. 1223 z późn. zm.) zarządzam co następuje:
§1
Przyjąć sporządzony bilans oraz rachunek zysków i strat Miejskiego Centrum Kultury
i Sztuki za 2009 rok, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.
§2
Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Pułtusk
Wojciech Dębski

Fn/TT/BS

Bilans
Miejskie Centrum Kultury i Sztuki

sporządzony na dzień 31.12.2009 roku
(wersja pełna)

W Pułtusku

...............................................................
AKTYWA
A. Aktywa trwałe
I. Wartości niematerialne i prawne
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych
2. Wartość firmy
3. Inne wartości niematerialne i prawne
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
II. Rzeczowe aktywa trwałe
1. Środki trwałe
a) grunty (w tym prawo uŜytkowania wieczystego
gruntu)
b) Budynki, lokale i obiekty inŜynierii lądowej i wodnej
c) urządzenia techniczne i maszyny
d) środki transportu
e) Inne środki trwałe
2. Środki trwałe w budowie
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie
III. NaleŜności długoterminowe
1. Od jednostek powiązanych
2. Od powiązanych jednostek
IV. Inwestycje długoterminowe
1. Nieruchomości
2. Wartości niematerialne i prawne
3. Długoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych
- udziały lub akcje
- inne papiery wartościowe
- udzielone poŜyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
- udziały lub akcje
- inne papiery wartościowe
- udzielone poŜyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe
4. Inne inwestycje długoterminowe
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Inne rozliczenia międzyokresowe
B. Aktywa obrotowe
I. Zapasy
1. Materiały
2. Półprodukty i produkty w toku
3. Produkty gotowe
4. Towary
5. Zaliczki na dostawy
II. NaleŜności krótkoterminowe
1. NaleŜności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty
- do 12 miesięcy
- powyŜej 12 miesięcy
b) inne
2. NaleŜności pozostałych jednostek
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty
- do 12 miesięcy
- powyŜej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń
społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń
c) inne
d) dochodzone na drodze sądowej
III. Inwestycje krótkoterminowe
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiazanych
- udziały lub akcje
- inne papiery wartościowe
- udzielone poŜyczki
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
- udziały lub akcje
- inne papiery wartościowe
- udzielone poŜyczki
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) środki pienięŜne i inne aktywa pienięŜne
- środki pienięŜne w kasie i na rachunkach
- inne środki pienięŜne
- inne aktywa pienięŜne
2. Inne inwestycje krótkoterminowe
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Aktywa razem

Stan na
01.01.2009r.

Stan na
31.12.2009r.

Stan na
01.01.2009r.

PASYWA

43.370,50
-

40.205,76 A. Kapitał (fundusz) własny
I. Kapitał (fundusz) podstawowy
II. NaleŜne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość
-

43.370,50
43.370,50
-

40.205,76
40.205,76
-

III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego
(wielkość ujemna)
- B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
I. Rezerwy na zobowiązania
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku
40.205,76
dochodowego
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
- długoterminowa
- krótkoterminowa
3. Pozostałe rezerwy
- długoterminowe
- krótkoterminowe
II. Zobowiązania długoterminowe
1. Wobec jednostek powiązanych
2. Wobec pozostałych jednostek
a) kredyty i poŜyczki
b) z tytułu emisji dłuŜnych papierów
wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) inne
III. Zobowiązania krótkoterminowe
1. Wobec jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie
wymagalności:
- do 12 miesięcy
- powyŜej 12 miesięcy
b)
inne
2.
Wobec
pozostałych jednostek
a) kredyty i poŜyczki
b) z tytułu emisji dłuŜnych papierów
wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie
10.571,62
wymagalności:
- do 12 miesięcy
- powyŜej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i
innych świadczeń
h) z tytułu wynagrodzeń
i) inne
6.635,99
3. Fundusze specjalne
163,20
IV. Rozliczenia międzyokresowe
1. Ujemna wartość firmy
2. Inne rozliczenia międzyokresowe
- długoterminowe
163,20
- krótkoterminowe
6.472,79

-

723,76
42.646,74
12.916,88
7.206,44
7.206,44
610,00
610,00
6.596,44
5.710,44
5.710,44
5.710,44
5.710,44
56.287,38

ujemna)
Udziału (akcje) własne (wielkość ujemna)
Kapitał (fundusz) zapasowy
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe
Zysk (strata) z lat ubiegłych
Zysk (strata) netto

Stan na
31.12.2009r.

37.191,61
44.680,09
-

28.377,10
37.191,61
-

-7.488,48

-8.814,51

-

-

19.085,77
-

22.400,28
-

-

-

19.095,77
8.770,97
8.770,97

22.400,28
4.080,98
4.080,98

8.770,97
10.324,80
-

4.080,98
18.319,30
-

793,00

1.951,45

793,00
8.653,90

1.951,45
11.917,00

877,90
-

3.700,00
750,85
-

56.287,38

50.777,38

6.472,79
3.935,63
3.935,63
3.935,63
3.935,63
50.777,38 Pasywa razem

Sporządzono
GŁOWNY KSIĘGOWY

Pułtusk, dnia 24.02.2010 r.

......................Kazimiera ..Kwiatkowska.....................

DYREKTOR
mgr. Izabela Sosnowicz - Ptak

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

.....................................................................................................
(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

Miejskie Centrum Kultury i Sztuki
w Pułtusku
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
sporządzony na dzień 31.12.2009r.
(wariant porównawczy)

A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
- od jednostek powiązanych
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość
ujemna)
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów lub materiałów.
B. Koszty działalności operacyjnej
I. Amortyzacja
II. Zużycie materiałów i energii
III. Usługi obce
IV. Podatki i opłaty w tym:
- podatek akcyzowy
V. Wynagrodzenia
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
VII. Pozostałe koszty rodzajowe
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
D. Pozostałe przychody operacyjne
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
II. Dotacje
III. Inne przychody operacyjne
E. Pozostałe koszty operacyjne
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
III. Inne koszty operacyjne
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)
G. Przychody finansowe
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
- od jednostek powiązanych
II. Odsetki , w tym:
- od jednostek powiązanych
III. Zysk ze zbycia inwestycji
IV. Aktualizacja wartości inwestycji
V. Inne
H. Koszty finansowe
I. Odsetki, w tym:
- dla jednostek powiązanych
II Strata ze zbycia inwestycji
III. Aktualizacja wartości inwestycji
IV. Inne
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)
I. Zyski nadzwyczajne
II Straty nadzwyczajne
K. Zysk (strata) brutto (I+/-J)
L. Podatek dochodowy
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia strat)
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)

Sporządzono

2008

2009

ubiegły rok obrotowy

bieżący rok obrotowy

140.689,02

157.441,88

140.689.02

157.441,88

564.993,48
9.494,98
62.217,15
95.424,46
9.524,51

626.779,15
12.122,12
75.135,51
96.094,27
10.471,84

322.005,04
62.320,37
4.006,97

358.017,72
71.003,09
3.934,60

- 424.304,46
417.691,82
417.350,00
341,82
878,02

-469.337,27
461.133.80
458.850,00
2.283,80
613,03

878,02
- 7.490,66
2,18

613,03
- 8.816,50
1,99

2,18

1,99

- 7.488,48

-8.814,51

- 7.488,48

- 8.814,51

- 7.488,48

- 8.814,51

Pułtusk, dnia 24.02.2010r.

(data)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Kazimiera Kwiatkowska

DYREKTOR
mgr Izabela Sosnowicz - Ptak

Załącznik nr 1
Miejskie Centrum Kultury i Sztuki
w Pułtusku

Wykaz środków trwałych
i wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2009r.

Lp.

1.

2.

3.

4.

Nr
Konta

Stan na
01.01.2009r.

Stan na
31.12.2009r.

Wartość środków trwałych brutto
w tym:
- budynki
- urządzenia techniczne i maszyn.
- inne środki trwałe

011

199.820,09

194.284,13

011
011
011

28.364,58
171.455,51

32.164,58
162.119,76

Umorzenia środków trwałych
w tym:
- budynki
- urządzenia techniczne i maszyn.
- inne środki trwałe

071

156.449,59

154.078,58

071
071
071

27.640,82
128.808,77

28.364,58
125.714,00

Wartości niematerialne i prawne
w tym:
- programy komputerowe

020

8.445,17

8.445,17

020

8.445,17

8.445,17

Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych
w tym:
- programy komputerowe

073

8.445,17

8.445,17

073

8.445,17

8.445,17

Treść

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Kazimiera Kwiatkowska

DYREKTOR
mgr Izabela Sosnowicz - Ptak

Miejskie Centrum Kultury i Sztuki
w Pułtusku
Załącznik nr 2
Należności „publiczno-prawne” na dzień 31.12.2009r.

L.p.
1.
2.

Treść
Urząd Skarbowy w Pułtusku
- podatek VAT naliczony do zwrotu w ciągu 60 dni
Podatek VAT naliczony do rozliczenia w m-cu
Styczniu 2010

Data powstania

Termin płatności

IV kwartał 2009
grudzień 2009

25. 03.2010r.
25.02.2010r.

Razem:

Kwota
5.087,00
1.385,79

6.472,79

Należności z tytułu pozostałych rozrachunków na dzień 31.12.2009r.
1.

Urząd Miejski w Pułtusku

Razem:
Ogółem:

31.12.2009r.

31.01.2010r.

163,20
163,20

6.635,99

NaleŜności wymagalne nie występują.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Kazimiera Kwiatkowska

DYREKTOR
mgr Izabela Sosnowicz - Ptak

Miejskie Centrum Kultury i Sztuki
w Pułtusku
Załącznik nr 3
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług na dzień 31.12.2009 r.

L.p.
1.
2.
3.
4.

Treść
Gmina Pułtusk
MONOLITH FILMS Sp. z o.o.
Warszawa
UNITED INTERNATIONAL PICTURES
Sp. z o.o. Warszawa
POLSKA TELEFONIA CYFROWA
Warszawa

Data powstania
31.12.2009r.

Termin płatności
13.01.2010r.

Kwota
4.080,98

31.12.2009r.

14.01.2010r.

1.221,72

30.12.2009r.

06.01.2010r.

664,73

25.12.2009r.

08.01.2010r.

65,00

Razem:

6.032,43

Zobowiązania z tytułu „Rozrachunki publiczno-prawne” na dzień 31.12.2009r.
1.
2

Urząd Skarbowy w Pułtusku
- od wynagrodzeń
ZUS Pułtusk

31.12.2009r.
31.12.2009r.

20.01.2010r.
15.01.2010r.

Razem:

2.504,00
9.413,00

11.917,00
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń na dzień 31.12,2009r.

1

Wynagrodzenia osobowe

31.12.2009r..

31.01.2010r.

Razem:

3.700,00

3.700,00
Pozostałe zobowiązania na dzień 31.12.2009r.

1
2

ZAIKS Warszawa
Polski Instytut Sztuki Filmowej Warszawa

Razem:
Ogółem:

31.12.2009r.
31.12..2009r.

31.01.2010r.
31.01.2010r.

266,29
484,56

750,85
22.400,28

Zobowiązania wymagalne nie występują.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Kazimiera Kwiatkowska

DYREKTOR
mgr Izabela Sosnowicz - Ptak

Miejskie Centrum Kultury i Sztuki
w Pułtusku

Załącznik nr 4

Informacja
wyjaśniająca przyczynę powstania straty za rok 2009.

Na poniesioną stratę, złoŜyły się następujące koszty:
- niezapłacone zobowiązania na dzień 31.12.2009r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Kazimiera Kwiatkowska

-

8.814,51zł

DYREKTOR
mgr Izabela Sosnowicz - Ptak

Załącznik do bilansu
za 2009 r.

Miejskie Centrum Kultury i Sztuki
w Pułtusku

Informacja dodatkowa
Miejskie Centrum Kultury i Sztuki w Pułtusku, dla którego organem załoŜycielskim jest Rada Miejska w Pułtusku, działając w oparciu o zmienioną
Ustawę o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 01.01.200r. (Dz.U. Nr 12, poz. 136), stosuje zasady prowadzenia rachunkowości
zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591) z późniejszymi zmianami.
Od 1 stycznia 2002r. wprowadzone zostały zmiany w zakresie prowadzonej rachunkowości, zgodnie z Ustawą z dnia 9 listopada 2000r. o zmianie ustawy o
rachunkowości (Dz. U. Nr 113, poz. 1182) wraz z późniejszymi zmianami.
Zgodnie z przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości, MCKiS nie tworzy rezerw na odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe i świadczenia urlopowe.
Średni stan zatrudnienia ogółem w przeliczeniu na etaty w roku 2009 wyniósł 9 etatów
oraz 1 osoba z robót publicznych, 5 osób w ramach prac społecznie – uŜytecznych oraz 5 osób odbywało staŜ.
Stan zatrudnionych: męŜczyzn 4 etaty, a kobiet 5 etatów.
Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto w 2009r. na 1 zatrudnionego (bez kierownika) wynosi 2.744,97 zł., a z kierownikiem – 3.086,73 zł.
Wartość początkowa środków trwałych na dzień 31.12.2009r. wynosi 194.284,13zł., a umorzeń 154.078,58 zł. Szczegółowy wykaz stanowi Załącznik nr 1.
Budynek MCKiS jest własnością Gminy Pułtusk.
Przyznana dotacja w 2009r.:
- na bieŜącą działalność wynosi 450,000 zł – z Urzędu Miasta
- na realizacje projektu „Czy znasz patronów ulic w swoim mieście?” wynosi – 8.850,00 zł z
Muzeum Historii Polski.
Dotacje wpłynęły do 31.12.2009r.
Otrzymaliśmy równieŜ darowiznę od Burmistrza Miasta Pułtusk w ramach projektu „Czy znasz patronów ulic w swoim mieście?” - kwota 1.700 zł.
NaleŜności na dzień 31.12.2009r. wynoszą 6.635,99zł. Szczegółowy wykaz stanowi Załącznik nr 2.
Zobowiązania na dzień 31.12.2009r. wynoszą 22.400,28 zł. Szczegółowy wykaz stanowi Załącznik nr 3.
Wynik finansowy za 2009r.
Strata wynosi - 8.814,51 zł.
Szczegółowy opis stanowi Załącznik nr 4.

DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA

W roku 2009r. systematyczną działalność prowadziły następujące PRACOWNIE, KLUBY, KOŁA ZAINTERESOWAŃ I ZESPOŁY: Pracownia
Plastyki Dziecięcej, Pracownia Rysunku i Malarstwa (2 grupy), Pracownia Ceramiki dla dzieci i młodzieŜy, Pracownia WitraŜu, Dziecięca Grupa Teatralna
„OGNIKI”, MłodzieŜowa Grupa Teatralna „DAFKA”, Dziecięca Formacja Taneczna „MAŁY PUŁTUSK”, Formacja Taneczna „Mini D-12”, Grupa
Taneczna „D-12”, Grupa Tańca Break Dance „BREAK BOYS SQUAD”, Klub Piosenki. Odbywały się równieŜ zajęcia Nauki Gry na Gitarze (2 grupy).
Zespoły artystyczne prezentowały nabyte umiejętności na wielu imprezach organizowanych zarówno przez MCKiS, jak i inne instytucje w Pułtusku
oraz innych miejscowościach.
Zorganizowaliśmy wiele imprez artystycznych: imprezy plenerowe, konkursy, festiwale, spektakle teatralne, koncerty, wystawy, spotkania i
uroczystości.
Na szczególną uwagę zasługują IMPREZY: Koncert Noworoczny Miejskiej MłodzieŜowej Orkiestry Dętej w Pułtusku – organizatorem była Ochotnicza
StraŜ PoŜarna w Pułtusku, współorganizatorem MCKiS, XVII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy– współorganizacja przedsięwzięcia, którego
głównym organizatorem jest Zespół Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku; FERIE ZIMOWE 2009 – oferta programowa dla dzieci i młodzieŜy spędzającej
ferie zimowe w Pułtusku: Warsztaty Artystyczne „Ogród Sztuk”, seanse filmowe, spektakl teatralny; Gala Karnawałowa 2009 – widowisko wokalno –
taneczne podsumowujące estradową działalność MCKiS, Norwid i poeci Powstania Warszawskiego spotkanie autorskie Kazimierza Świegockiego – w
programie czytanie wierszy Cypriana Kamila Norwida, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Tadeusza Gajcego, Andrzeja Trzebińskiego oraz Kazimierza
Świegockiego, a takŜe koncert Hanny Turonek i Urszuli Nowakowskiej w repertuarze klasycznym – organizatorem spotkania było Mazowieckie Centrum
Kultury i Sztuki w Warszawie, współorganizatorem MCKiS w Pułtusku; III Przegląd Grupo Teatralnych i Kabaretowych Amatorskich– w konkursie
teatralnym, podzielonym na dwie kategorie wiekowe; X Spotkania ze Sztuką Wielkanocną – w programie z działalność m.in zajęcia plastyki obrzędowej –
robienie palm oraz rozstrzygnięcie konkursu „Współczesna wycinanka pułtuska”; III Quiz Muzyczny „Z muzyką rozrywkowa na ty” - konkurs dla
uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych; Światowy Dzień Inwalidy – współorganizacja uroczystości zorganizowanej przez Polski Związek
Emerytów Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Pułtusku, XVII Festiwal Piosenki Dziecięcej i MłodzieŜowej PUŁTUSK 2009 – konkurs wokalny
adresowany do dzieci i młodzieŜy z terenu Pułtuska oraz powiatu, działalność; VII Ogólnopolski Festiwal Teatrów Studenckich „ATENA” –
współorganizacja festiwalu, którego głównym organizatorem był Samorząd Studencki Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku;
Spektakl Słowno Muzyczny w języku angielskim „CINDARELLA” – współorganizacja spektaklu, organizatorem przedsięwzięcia była Szkoła Muzyczna
YAMAHA, XVII MINI LISTA PRZEBOJÓW 2009 - widowisko taneczno – muzyczne dla dzieci i młodzieŜy „Podsumowanie rocznic powodzi z 1958r. i
1979r.)” – organizatorem imprezy było Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Pułtuskiej wraz z MCKiS, w programie przedstawiono film „Pierwsze dni powodzi”
Pana Tomasza Zakolskiego, „Kroniki telewizyjne z tamtego okresu” POLTEL, zaprezentowano zdjęcia Pana Edwarda Sieńkowskiego i innych autorów;
WIANKI 2009 – program artystyczny w wykonaniu dzieci i młodzieŜy z Klubu Piosenki, zespołów tanecznych i teatralnych MCKiS, a takŜe laureatów
Festiwalu Piosenki Dziecięcej i MłodzieŜowej oraz Mini Listy Przebojów; LETNIE WARSZTATY ARTYSTYCZNE „OGRÓD SZTUK” - oferta
programowa dla dzieci i młodzieŜy spędzającej wakacje w Pułtusku: warsztaty wokalne, taneczne; Półkolonie Artystyczne – zajęcia plastyczne, muzyczne,
teatralne, warsztaty plenerowe; Projekcja filmu „RESTAURACJA” – będąca częścią uroczystych obchodów 70 rocznicy wybuchu II wojny światowej; DNI
PATRONA Pułtuska Św. Mateusza - program artystyczny w wykonaniu młodzieŜy z MCKiS oraz organizacja stoiska wystawowego podczas prezentacji
firm; DANCEMANIA – III Turniej Tańca – konkurs dla członków zespołów tanecznych, funkcjonujących przy MCKiS oraz Studiu Animacji Strefa 1;
„OPOWIEM CI BAJKĘ WIERSZEM LUB PROZĄ” – konkurs recytatorski dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.
Poza tym od września, co miesiąc odbywały się Spotkania z muzyką 2009/2010 – Filharmonia Narodowa. Zajęcia muzyczne dla dzieci i młodzieŜy ze
szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych.
Odbyło się 15 pokazów teatralnych – w tym: „Przygody Tomcia Palucha”
(3 spektakle) zorganizowany przez Krakowski Teatr Edukacji, „Skarb dobroci” (1 spektakl) zorganizowany przez Impresariat Artystyczny „HA-BART”, (3
spektakle) zorganizowane przez Narodowy Teatr Edukacji z Wrocławia, „Wspomnienia narkomanki” (3 spektakle) zorganizowany przez Agencję Artystyczną
„Joanna” z Kielc, „Kopciuszek” oraz „Antygona w innym świecie” (w sumie 3 spektakle) zorganizowane przez Narodowy Teatr Edukacji we Wrocławiu,
„Śluby Panieńskie” (2 spektakle) – spotkania w ramach Spotkań z Literatura organizowanych przez Agencję Teatralną TM.
PręŜnie działało Koło Teatralne „DAFKA” oraz „OGNIKI” uczestnicząc w róŜnych imprezach, w sumie zorganizowaliśmy 28 spektakli:
- 3 spektakle „Kajoludek”– wg scenariusza Jodko-Kula ElŜbieta, zorganizowany przez Dziecięcą Grupę Teatralną OGNIKI, organizatorem było MCKiS w
Pułtusku;
- 12 spektakli będące częścią III Przeglądu Grup Teatralnych i Kabaretowych zorganizowanym przez MCKiS w Pułtusku- m.in. wystąpiła Grupa Teatralna
DAFKA oraz kabaret „ŚRUBA”, którego członkami jest równieŜ młodzieŜ z DAFKI;
- 11 przedstawień będących częścią VII Ogólnopolskiego Festiwalu Teatrów Studenckich „ATENA” (w tym przedstawienie w wyk. Teatru „ŚRUBA” członkami Grupy jest równieŜ młodzieŜ z DAFKI);
- 2 spektakle w wykonaniu Dziecięcej Grypy Teatralnej OGNIKI, będące częścią WIANKÓW 2009.
PROJEKTY:
Zrealizowaliśmy 1 projekt:
- „Czy znasz patronów ulic w swoim mieście?” - konkurs badawczy historyczno-literacki dla młodzieŜy” dofinansowany ze środków Muzeum Historii
Polski w ramach programu operacyjnego „Patriotyzm Jutra”, ogłoszonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Honorowy Patronat nad
projektem objęli: Zarząd Powiatu w Pułtusku oraz Burmistrz Miasta Pułtusk. Partnerami projektu byli: Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
w Pułtusku, Archiwum Państwowe Miasta Stołecznego Warszawy – Oddział w Pułtusku, Pułtuskie Towarzystwo Społeczno- Kulturalne, Biblioteka Główna
Akademii Humanistycznej im. A. Gieysztora, Biblioteka Publiczna im. Joachima Lelewela w Pułtusku. Patronat Medialny sprawują: Pułtuska Gazeta
Powiatowa i Tygodnik Ciechanowski.
Projekt obejmował cykl wydarzeń związanych z popularyzowaniem dziejów postaci historycznych – patronów pułtuskich ulic.
W ramach przedsięwzięcia organizowaliśmy:
- konferencję związaną z dziejami patronów ulic Pułtuska (15 kwietnia 2009r., godz. 9.30)
- konkurs historyczno-literacki dla młodzieŜy
- warsztaty literackie dotyczące techniki pisarskiej określonej w konkursie
- biblioteczne spotkania instruktaŜowe związane z gromadzeniem materiałów merytorycznych niezbędnych do przygotowania pracy konkursowej
Przygotowana została równieŜ: prezentacja multimedialna ukazująca patronów pułtuskich ulic, ścianka wystawiennicza prezentująca 54 patronów ulic, a
takŜe publikacja (broszura) przedstawiająca sylwetki patronów ulic Pułtuska. Uwieńczeniem projektu był uroczysty FINAŁ, w którym wzięli udział wszyscy
uczestnicy projektu oraz przedstawiciele instytucji partnerskich.
Uczestnicy zajęć organizowanych przez MCKiS zdobywali wiele nagród: Aneta Rzewnicka zajęła III miejsce w VIII Ogólnopolskich
Spotkaniach z Piosenką”, Natalia Szczerba zajęcia I miejsce, Michalina Piotrowska III miejsce a Daria Kisiel – wyróŜnienie w VII Ogólnopolskim
Konkursie Plastycznym „TRADYCJE WIELKANOCNE”, natomiast Formacja Taneczna „Mini D-12” zdobyła wyróŜnienie w XVII Dziecięcym Festiwalu
Teatru, Piosenki, Tańca „Kwiecień – Plecień” Dzień Tańca w Sierpcu; MłodzieŜowa Grupa Teatralna DAFKA zajęła I miejsce w III Przeglądzie Grup
Teatralnych i Kabaretowych. Najbardziej prestiŜową nagrodą było Stypendium Artystyczne, które przyznał Burmistrz Miasta Pułtusk Anecie Rzewnickiej za
osiągnięcia artystyczne.

Stałą działalność systematycznie prowadziło KINO „NAREW”, w którym codziennie (oprócz czwartków) odbywały się popołudniowe projekcje
filmowe oraz wiele przedpołudniowych projekcji dla szkół i przedszkoli. Ponadto w Sali kina odbyło się wiele spektakli teatralnych i imprez artystycznych
oraz spotkań z osobistościami Ŝycia publicznego.
•
Płatne projekcje filmowe- wyświetlonych zostało 73 filmy.
•
Bezpłatne dla uczestników, a sfinansowane ze środków własnych MCKiS projekcje filmowe – wyświetlono 4 filmy podczas „FERII ZIMOWYCH
2009” – „Opowieści z Narnii, KsiąŜę Kaspian”, „Tytus, Romek i A’Tomek wśród złodziei marzeń”, „Wyspa NIM” oraz „Niekończąca się opowieść”.
Od 2005r. w MCKiS znajduje się „MAŁE MUZEUM KINA”, w którym moŜna obejrzeć aparaty projekcyjne, kamery, taśmy filmowe oraz gadŜety
związane z filmem. Historię kinematografii przedstawiają plansze informacyjne. Na ekspozycji znajdują się równieŜ reklamy filmowe i plakaty sięgające
dwudziestolecia międzywojennego oraz zupełnie współczesne oraz niektóre roczniki czasopism KINO i FILM.
Pozyskaliśmy od sponsorów nagrody rzeczowe w następujących konkursach:
- III Quiz muzyczny,
- Konkurs Plastyczny „Współczesna Wycinanka Pułtuska”,
- Konkurs Historyczno – Literacki będący częścią projektu „Czy znasz patronów ulic w swoim mieście?”,
- Wianki,
- Dancemania – III Turniej Tańca.
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