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UCHWAŁA NR XXXIII/128/2020
RADY GMINY IWANISKA

z dnia 29 kwietnia 2020 r.

w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania finansowego Instytucji Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe za 
2019 r. 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. 

z 2019 r poz. 506 z późń. zm. /, art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r o rachunkowości /Dz. U. z 2019 r 

poz. 351 z późń. zm./ Rada Gminy w Iwaniskach uchwala co następuje : 

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Instytucji Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe za rok 2019 
stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Iwaniska. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Wiesław Kowalczyk
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Załącznik Nr IKZKa do Uchwały Nr XXXIII/128/2020

Rady Gminy Iwaniska

z dnia 29 kwietnia 2020 r.

ZalacznikIKZKa.pdf

XXXIII-128-2020-IKZKa 

Załącznik Nr IKZKb do Uchwały Nr XXXIII/128/2020

Rady Gminy Iwaniska

z dnia 29 kwietnia 2020 r.

ZalacznikIKZKb.pdf

Załącznik Nr IKZKc do Uchwały Nr XXXIII/128/2020

Rady Gminy Iwaniska

z dnia 29 kwietnia 2020 r.

ZalacznikIKZKc.pdf

Załącznik Nr IKZKd do Uchwały Nr XXXIII/128/2020

Rady Gminy Iwaniska

z dnia 29 kwietnia 2020 r.

ZalacznikIKZKd.pdf

Załącznik Nr IKZKe do Uchwały Nr XXXIII/128/2020

Rady Gminy Iwaniska

z dnia 29 kwietnia 2020 r.

ZalacznikIKZKe.pdf

Załącznik Nr IKZKf do Uchwały Nr XXXIII/128/2020

Rady Gminy Iwaniska

z dnia 29 kwietnia 2020 r.

ZalacznikIKZKf.pdf
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Rady Gminy Iwaniska

z dnia 29 kwietnia 2020 r.
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ZalacznikIKZKg.pdf


Id: UJTST-LGBSD-QJEAR-YMNWF-KKRRO. Podpisany Strona 1

Uzasadnienie

Sprawozdanie finansowe Instytucji Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe za 2019 r obejmuje : 

- bilans 

- rachunek zysków i strat 

- informację dodatkową 

Przepis art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r o rachunkowości ( Dz.U. z 2019 r poz. 351 z późń. 
zm.) stanowi iż roczne sprawozdanie finansowe jednostki – instytucji kultury podlega zatwierdzeniu przez 
organ zatwierdzający nie później niż 6 m-cy od dnia bilansowego. 

Dla Instytucji Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe organem zatwierdzającym jest Rada Gminy 
w Iwaniskach . 

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione 
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Wprowadzenie  
do sprawozdania finansowego 

 
INSTYTUCJI KULTURY ZAMEK „KRZYŻTOPÓR” w  UJEŹDZIE 

za okres 01.01.2019- 31.12.2019 r. 
 
 

1. Nazwa i siedziba firmy 
 
Instytucja Kultury Zamek KRZYŻTOPÓR w Ujeździe 
Ujazd 73, 27-570 Iwaniska 
NIP:               863-166-48-02 
REGON:       260202328 
 
Instytucja Kultury Zamek KRZYŻTOPÓR w Ujeździe rozpoczęła działalność z dniem 
08.01.2008 r. 
 

1.1. Podstawowy przedmiot działalności 
 
• Wspomaganie działalności kulturalnej poprzez stwarzanie warunków do rozwoju  

twórczości kulturalnej jednostek i grup społecznych, 
• Rozwój turystyki w gminie- zagospodarowanie turystyczne ruin zamku Krzyżtopór  

w Ujeździe, 
• Działalność artystyczna, literacka, twórcza, 
• Organizowanie imprez kulturalnych, 
• Upowszechnianie wiedzy o regionie i kraju poprzez wspieranie ruchu turystycznego, 
• Promocja Gminy Iwaniska i regionu, 
• Współdziałanie w ochronie zabytków ze szczególnym uwzględnieniem ruin Zamku 

Krzyżtopór, 
• Zabezpieczanie i konserwacja ruin zamku „Krzyżtopór” oraz prowadzenie prac  

związanych z zagospodarowaniem terenu wokół zamku, 
• Współdziałanie z instytucjami i organizacjami społecznymi, a w szczególny sposób 

 z placówkami oświatowymi w zakresie lepszego zaspokajania potrzeb kulturalnych 
mieszkańców  i wspierania rozwoju lokalnego oraz komunikacji społecznej, 

• Organizowanie imprez mających na celu wytworzenie tradycji spotkań historycznych 
poprzez podjęcie  inicjatywy zjazdów szlacheckich, mieszczańskich i włościańskich  
zamieszkałych lub wywodzących się z historycznych ziem wchodzących w skład  
obecnego województwa świętokrzyskiego. 

 
1.2. Instytucja Kultury Zamek KRZYŻTOPÓR w Ujeździe, Ujazd 73, 27-570 Iwaniska  została 

powołana  Uchwałą Rady Gminy w Iwaniskach nr XVII/149/07 z dnia 29 listopada 2007 r.  
Instytucja Kultury jest wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez  
organizatora i posiada osobowość prawną. 
Na czele Instytucji Kultury stoi Dyrektor, który kieruje jej działalnością, reprezentuje  
instytucję na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny. 
Podstawowym statutowym celem działalności Instytucji Kultury jest prowadzenie  
całokształtu zadań związanych z zabezpieczeniem i konserwacją ruin zamku Krzyżtopór oraz 
zagospodarowaniem terenu wokół zamku, a także prowadzenie działalności gospodarczej 
(usługowo-handlowej) dla celów dydaktycznych, wychowawczych i kulturalnych na zamku 
Krzyżtopór w Ujeździe.  
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1.3. Uchwałą Nr III/6/10 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 15 grudnia 2010 r. Instytucja przejęła 
część zadań zlikwidowanego Gminnego Ośrodka Kultury w Iwaniskach poprzez dodanie  
w § 6 Statutu następujących postanowień: 
• Organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę, 
• Zaspokajanie i rozbudzanie potrzeb i aspiracji kulturalnych środowisk wiejskich, 
• Stwarzanie warunków rozwoju dla amatorskiego ruchu artystycznego, kół, klubów  

zainteresowań, sekcji i zespołów, 
• Organizowanie spektakli, festiwali, koncertów, wystaw, odczytów, imprez  

artystycznych, rozrywkowych itp., 
• Koordynacja organizacji imprez o charakterze kulturalnym na terenie Gminy, 
• Upowszechnianie kultury i sztuki ludowej, 
• Realizacja imprez zleconych (rodzinne, obrzędowe, okolicznościowe), 
• Świadczenie usług, 
• Współdziałanie z instytucjami, organizacjami społecznymi i innymi jednostkami w celu 

poprawy zaspokajania potrzeb kulturalnych mieszkańców Gminy, 
• Organizowanie oraz wykonywanie nadzoru nad imprezami organizowanymi przez osoby 

prawne i fizyczne spoza Instytucji Kultury. 
 

2. Sprawozdanie finansowe obejmuje działalność za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.  
Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. 

3. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności  
w dającej się przewidzieć przyszłości wynoszącej 12 m-cy. 

4. Przyjęte zasady (polityka) rachunkowości.  
Instytucja sporządza roczną sprawozdawczość finansową obejmującą: 
• Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy), 
• Bilans jednostki, 
• Informację dodatkową- sprawozdanie z działalności. 

 
4.1. Metody wyceny aktywów i pasywów 

 
a) Wartości niematerialne i prawne - wycenia się według cen nabycia lub kosztów  

wytworzenia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, a także o odpisy z tytułu trwałej 
utraty wartości. 
 

b) Rzeczowe aktywa trwałe - wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia  
pomniejszonych odpisy amortyzacyjne, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. 
Rozpoczęcie odpisów amortyzacyjnych następuje nie wcześniej niż po przyjęciu środka 
trwałego do użytkowania, a zakończenie amortyzacji nastąpi nie później niż z chwilą 
zrównania wartości odpisów umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub 
z chwilą przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży, przekazania w formie darowizny.  
Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się na koniec okresu sprawozdawczego. Środki  
trwałe o wartości jednostkowej nie przekraczające 10.000,00 zł odpisuje się w koszty pod 
datą zakupu i przekazuje do użytkowania w pełnej wartości jako zużycie materiału. 
Kontrolę i ewidencję ilościowo-wartościową tych środków prowadzi komórka  
merytoryczna. 
 

4.1.1.  Należności długoterminowe 
                       Nie występują. 

4.1.2.  Inwestycje długoterminowe 
                       Nie występują. 
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4.1.3.  Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 
                       Nie występują. 

 
4.1.4.  Zapasy materiałów i towarów 

Zakupione materiały i towary ujmuje się bezpośrednio w ciężar kosztów w pełnej ich  
wartości wynikającej z faktur w miesiącu ich zakupu. 
Pracownik merytoryczny prowadzi ewidencję ilościowo-wartościową dla kontroli  
zużycia i sprzedaży.  
- na koniec roku obrotowego w wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji wykazano stan 
niesprzedanych towarów, które wynoszą – 9.689,22 zł. 
 

4.1.5.  Należności krótkoterminowe  
Należności wykazuje się w kwocie wymaganej zapłaty. 
 

4.1.6.  Inwestycje krótkoterminowe 
Środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym wycenia się w wartości nominalnej. 
 

4.1.7.  Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe. 
Instytucja dokonuje czynnych rozliczeń okresowych, jeżeli dotyczą one przyszłych 
okresów sprawozdawczych. 
 

4.1.8.  Kapitały 
 Kapitały (fundusze) wykazuje się w wartości nominalnej z podziałem na  ich rodzaje. 
 

4.1.9.  Rezerwy na zobowiązania 
 Nie występują. 
 

4.1.10. Zobowiązania długoterminowe 
     - wykazano kredyt na realizację projektu w kwocie – 693.840,00 zł. 
 

4.1.11. Zobowiązania krótkoterminowe 
                   Zobowiązanie krótkoterminowe wykazuje się w kwocie wymaganej zapłaty. 
 

5. Dane o wysokości przyznanej przez organ założycielski dotacji. 
 
W roku 2019 dotacja z budżetu stanowiła kwotę – 10.000,00 zł.  
 

Księgi rachunkowe prowadzone są przy użyciu komputera w programie Finansowo Księgowym  
Comarch Optima firmy Comarch Kraków. 
Ochrona danych (zapisy komputerowe archiwizowane są  „kopiowane” na odrębnym nośniku danych 
informatycznych jakim jest dysk zewnętrzny). 

 
 

 
 
 

 
    Ujazd, dn. 17.02.2020 r. 



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  

Rachunek zysków i strat 
jednostki 

(wariant porównawczy) 

sporządzony 
na dzień 31.12.2019 r. 

Adresat 

 

Wójt 

Gminy Iwaniska 
Numer identyfikacyjny REGON 

 

260202328 

Wiersz                               Wyszczególnienie 
Stan na koniec roku 

poprzedniego 

Stan na koniec roku 

bieżącego 
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej 1.445 557,33 1.383 207,62 

A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów   

A.II. 
Zmiana stanu produktów (zwiększenie- wartość dodatnia, 

zmniejszenie- wartość ujemna) 

  

A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki   

A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 1 273 063,33 1 373 207,62 

A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej  172 494,00 10 000,00 

A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych   

B. Koszty działalności operacyjnej 1 231 656,39 1 183 116,38 

B.I. Amortyzacja 16 047,00 16 270,67 

B.II. Zużycie materiałów i energii  139  888,12 99 528,69 

B.III. Usługi obce 71 111,57 127 687,44 

B.IV. Podatki  i opłaty 4 128,29 5 724,21 

B.V. Wynagrodzenia 753 651,27 685 753,80 

B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników 153 508,78 160 104,37 

B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe  14 228,33 15 163,49 

B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów  79 093,03 72 883,71 

B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu   

B.X. Pozostałe obciążenia   

C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) 213 900,94 200 091,24 

D. Pozostałe przychody operacyjne   11 980,95 

D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych   

D.II. Dotacje    

D.III. Inne przychody operacyjne  11 980,95 

E. Pozostałe koszty operacyjne  29,76 

E.I. 

Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych 

samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek 

budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku  

  

E.II. Pozostałe koszty operacyjne   29,76 

F. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E) 213 900,94 212 042,43 

G. Przychody finansowe 5,95 12,60 

G.I. Dywidendy z tytułu udziałów w zyskach   

G.II. Odsetki 5,95 12,60 

G.III. Inne   

H. Koszty finansowe 33 789,06 27 154,73 

H.I. Odsetki 33 789,06 27 154,73 

H.II. Inne   

I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) 180 117,83 184 900,30 

J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II)   

J.I. Zyski nadzwyczajne    

J.II. Straty nadzwyczajne   

K. Zysk (strata) brutto (I+-J) 180 117,83 184 900,30 

L. Podatek dochodowy    

M. 
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 
oraz nadwyżki środków obrotowych  

  

N. Zysk/strata netto (K-L-M) 180 117,83 184 900,30 

 

Ujazd, dnia 17.02.2020 r.                                           …………………………………………                                              

………………………………………                         
(sporządzono: miejscowość, data)                                              (imię i nazwisko oraz podpis osoby, której                                                         (imię i nazwisko oraz  podpis 

kierownika     

                                                                                                 powierzono prowadzenie ksiąg  rachunkowych)                                                          jednostki lub członków organu     

                                                                                                                                                                                                                                             wieloosobowego) 



Nazwa i adres jednostki 

sprawozdawczej 
Bilans 

jednostki 

 
sporządzony 

na dzień 31.12.2019 r. 

Adresat 
 

Wójt 

 Gminy Iwaniska Numer identyfikacyjny REGON 
 

260202328 
   

 

AKTYWA 
Stan na 

początek 

roku 

Stan na 

koniec roku 

 

PASYWA 
Stan na 

początek 

roku 

Stan na 

koniec roku 

A. Aktywa trwałe 16.092,53 84.862,51 A. Fundusz - 580.011,41 - 395.111,11 

A.I Wartości niematerialne i prawne   A.I Fundusz jednostki - 760.129,24 - 580.011,41 

A.II Rzeczowe aktywa trwałe 16.092,53 84.862,51 A.II Wynik finansowy netto (+-) 180.117,83 184.900,30 

A.II.1 Środki trwałe   A.II.1 Zysk netto(+) 180.117,83 184.900,30 

A.II.1.1 Grunty   A.II.2 Strata netto(-)   

A.II.1.2 
Budynki, lokale i obiekty 

inżynierii lądowej i wodnej 
  A.III 

Nadwyżka środków obrotowych(-

) 
  

A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny 16.092,53 82.914,75 A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)   

A.II.1.4 Środki transportu  1.947,76 A.V 
Fundusz mienia zlikwidowanych 

jednostek 
  

A.II.1.5 Inne środki trwałe   B. Państwowe Fundusze Celowe   

A.II.2 
Środki trwałe w 

budowie(inwestycje) 
  

C. 
Zobowiązania i rezerwy na 

zobowiązania 
909.255,09 732.233,35 

A.II.3 

Zaliczka na środki trwałe w 

budowie 

( inwestycje) 

  
C.I Zobowiązania długoterminowe 

892.080,00 693.840,00 

A.III Należności długoterminowe   C.II Zobowiązania krótkoterminowe 17.175,09 38.393,35 

A.IV 
Długoterminowe aktywa 

finansowe 
  

C.II.1 
Zobowiązania z tytułu dostaw 

 i usług 
17.175,09 7.969,17 

A.IV.1 Akcje i udziały   C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów  6.467,00 

A.IV.2 Inne papiery wartościowe 
  

C.II.3 
Zobowiązania z tytułu 

ubezpieczeń i innych świadczeń 
 23.957,18 

A.IV.3 
Inne długoterminowe aktywa 

finansowe  
  C.II.4 

Zobowiązania z tytułu 

wynagrodzeń 
  

A.V 
Wartość mienia zlikwidowanych 

jednostek 
  

C.II.5 Pozostałe zobowiązania 
  

B. Aktywa obrotowe 
313.151,15 252.259,73 C.II.6 

Sumy obce (depozytowe, 

zabezpieczenie wykonania umów) 
  

B.I Zapasy 
 9.689,22 

C.II.7 

Rozliczenia z tytułu środków na 

wydatki budżetowe i z tytułu 

dochodów budżetowych 

  

B.I.1 Materiały   C.III Rezerwy na zobowiązania   

B.I.2 Półprodukty i produkty w toku   D. Fundusze specjalne   

B.I.3 Produkty gotowe 
  

D.1 
Zakładowy Fundusz Świadczeń 
Socjalnych 

  

B.I.4 Towary  9.689,22 D.2 Inne fundusze   

B.II Należności krótkoterminowe 5.583,16 8.667,32 E. Rozliczenia międzyokresowe   

B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług 1.460,19 163,00 E.I 
Rozliczenia międzyokresowe 

przychodów 
  

B.II.2 Należności od budżetów 4.122,97 8.504,32 E.II Inne rozliczenia międzyokresowe   

B.II.3 
Należności z tytułu ubezpieczeń 
 i innych świadczeń 

  
 

   

B.II.4 Pozostałe należności       

B.II.5 

Rozliczenia z tytułu środków na 

wydatki budżetowe i z tytułu 

dochodów budżetowych  

      

B.III 
Krótkoterminowe aktywa 

finansowe  
307.567,99 233.903,19     

B.III.1 Środki pieniężne w kasie        

B.III.2 
Środki pieniężne na rachunkach 

bankowych 
307.567,99 233.903,19     

B.III.3 
Środki pieniężne państwowego 

funduszu celowego 
      

B.III.4 Inne środki pieniężne       

B.III.5 Akcje lub udziały       

B.III.6 Inne papiery wartościowe       

B.III.7 
Inne krótkoterminowe aktywa 

finansowe 
      

B.IV* Rozliczenia międzyokresowe       

        

 Suma aktywów 329.243,68 337.122,24  Suma pasywów 329.243,68 337.122,24 

 

- umorzenie środków trwałych – 128.431,89 zł.                                             

 Ujazd, dnia 17.02.2020 r.                     

       …………………….                                                         Miejsce i data sporządzenia                                        ……………………. 

                Sporządził:                                                                                                                                                         Zatwierdził: 



Informacja 

o przebiegu wykonania planu finansowego Instytucji Kultury Zamek „Krzyżtopór”  

w Ujeździe za 2019 rok 

  

Przychody finansowe w 2019 roku Instytucja osiągnęła następujące: 

 Przychody ze sprzedaży biletów wstępu, wydawnictw i pamiątek          1.365.133,69 zł 
(działalność kulturalna na zamku „Krzyżtopór”)                                                  

 Dotacja podmiotowa z budżetu (Urzędu Gminy Iwaniska)                         10.000,00 zł. 

 Czynsz dzierżawny (Złota Polska - M. Burzyńska)                                                   2.771,54 zł. 

 Usługi reklamowe (Bałtów)                                                                           4.878,00 zł. 

 Wynajem sal konferencyjnych                                                                          424,39 zł. 

 Refundacja wynagrodzeń pracowników prac interwencyjnych                   11.980,95 zł. 

 Przychody finansowe ( odsetki bankowe)                                                           12,60 zł.  

                                                                                                  Ogółem       1.395.201,17 zł.              

Koszty instytucji przedstawiają się następująco: 

 Amortyzacja                                                                                                 16.270,67 zł.    

 Koszty zużycia materiałów i energii                                                         99.528,69 zł.    
w tym: 

 - zakup materiałów biurowych                                                                                                  7.115,54 zł. 

 - paliwa (olej napędowy do samochodu, benzyna do kosiarki, olej opałowy do CO)            31.642,56 zł. 

 - energia elektryczna                                                                                                               21.215,37 zł.          

 - pozostałe (części do kosiarki, art. na potrzeby gospodarcze, bilety wstępu na zamek,                      39.555,22 zł. 

                        materiały na warsztaty edukacyjne  i inne) 

 

 Usługi obce                                                                                                127.687,44 zł.    
w tym: 

- usługi bankowe                                                                                                                           482,00 zł.      

- usługi telekomunikacyjne                                                                                                        1.810,63 zł. 

- pozostałe (abonament BIP, ochrona fizyczna obiektu, obsługa prawna, nadzór 

                       nad zagadnieniami BHP, usługi: remontowe, terminalem, 

                       reklama w Radio Kielce, konserwacja platformy,  

                       program historyczny (pokazy) i  inne)                                                                              125.394,81 zł. 

 

 Podatki i opłaty                                                                                             5.724,21 zł. 
w tym: 

- opłata ZAIKS                                                                                                                             543,00 zł.    

-opłata za odpady komunalne                                                                                                    4.930,00 zł.  

- podatek VAT nie podlegający odliczeniu                                                                                  251,21 zł. 

 Koszty wynagrodzeń                                                                                685.753,80 zł. 
w tym: 

- wynagrodzenia                                                                                                                    519.613,35 zł. 

- wynagrodzenia chorobowe                                                                                                      5.580,47 zł.  

- nagrody                                                                                                                                  27.864,00 zł. 

- nagrody jubileuszowe                                                                                                            25.398,99 zł.  

- ekwiwalent za urlop wypoczynkowy                                                                                    44.088,49 zł.   

- odprawa emerytalna                                                                                                               18.336,00 zł. 



- umowy o dzieło                                                                                                                      18.738,00 zł.  

- umowy zlecenia                                                                                                                     26.134,50 zł. 

 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia  

na rzecz pracowników                                                                              160.104,37 zł. 
w tym: 

- składki ZUS                                                                                                                         136.146.38 zł.   

- świadczenie urlopowe                                                                                                          20.283,45  zł. 

- środki BHP dla pracowników                                                                                                  2.994,54 zł. 

- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej                                                                                      680,00 zł. 

 Pozostałe koszty                                                                                          15.163,49 zł.  
w tym: 

- ubezpieczenia                                                                                                                          6.611,20 zł. 

- koszty podróży służbowych                                                                                                        111,98 zł.  

- pozostałe (artykuły spożywcze na poczęstunek, nagrody, dyplomy,  

                      foldery na promocję,  i inne)                                                                                                  8.440,31 zł.  

 

 Wartość zakupionych wydawnictw i pamiątek                                       72.883,71 zł. 

 Koszty operacji finansowych (odsetki od kredytu)                                                         27.154,73 zł. 

 Pozostałe koszty operacyjne                                                                             29,76 zł. 

                                                                                       Ogółem           1.210.300,87  zł.   

 

 

   

Stan należności i zobowiązań przedstawia się następująco: 

 Należności na 31.12.2019 r.                                               8.667,32 zł.  

-  dotyczą rozliczenia z tytułu podatku VAT                       8.504,32 zł. 

-  płatność terminalem                                                            163,00 zł. 

 

 

 Stan zobowiązań wynosi                                                 38.393,35 zł. 

 

- Usługi Informatyczne i Projektowe „Admin-Comp”          391,50 zł.  

- PGE Obrót w Rzeszowie                                                  1.916,71 zł. 

- KADESKA ART. – Kielce                                               2.522,96 zł. 

- Lift Plus PL Kaczmarczyk S.J. – Wrzosowa                    3.138,00 zł. 

- rozliczenia z budżetem (PIT-4)                                         6.467,00 zł. 

- rozliczenia z ZUS                                                            23.957,18 zł. 

 

 

 

zobowiązania wymagalne nie występują 

 

Ujazd, dnia 17.02.2020 r. 
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INFORMACJA DODATKOWA  

DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO  

Instytucji Kultury Zamek KRZYŻTOPÓR w Ujeździe  

za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. 

 

CZĘŚĆ I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO  
                ZAWIERA ODDZIELNE OPRACOWANIE 

CZĘŚĆ II. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA 

I. OBJAŚNIENIA DO BILANSU 
 

1. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości 

niematerialnych i prawnych oraz długoterminowych aktywów (inwestycji) 

finansowych 

a) wartości niematerialne i prawne  

- zmiany w wartościach niematerialnych i prawnych w okresie 01.01.2019 r. do 

31.12.2019 r. nie wystąpiły 

             b) środki trwałe 

Wyszczególnienie 
Wartość na 

początku roku 
obrotowego 

Zwiększenia Zmniejszenia 
Stan na koniec 

roku 
obrotowego 

WARTOŚĆ POCZĄTKOWA 

1. Środki trwałe  

a)  grunty ogółem 

-   w tym prawo do      

wieczystego    użytkowania 

b) budynki, lokale, obiekty 

inż. lądowej i wodnej 

c) urządz. techn. i maszyny 

d) środki transportu 

- samochód Citroen     

Berlingo 

-przyczepa 265 x 125 

e) inne środki trwałe 

- kosiarka samojezdna 

- agregat prądotwórczy 

Hitachi 

- monitoring 

- zestaw komputerowy 

- aparatura nagłaśniająca 

- odśnieżarka Ariens 

- telewizor Sharp 

- oświetlenie sceny 

- platforma schodowa 

(winda) Omega F 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49.796,75 

2.842,28 

 

7.868,85 

 

5.000,00 

5.656,00 

4.533,69 

27.440,11 

6.178,86 

11.138,21 

7.799,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

----------- 

----------- 

 

----------- 

 

----------- 

----------- 

----------- 

----------- 

----------- 

----------- 

----------- 

 

85.040,65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

----------- 

----------- 

 

----------- 

 

----------- 

----------- 

----------- 

----------- 

----------- 

----------- 

----------- 

 

----------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49.796,75 

2.842,28 

 

7.868,85 

 

5.000,00 

5.656,00 

4.533,69 

27.440,11 

6.178,86 

11.138,21 

7.799,00 

 

85.040,65 
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c) pozostałe środki trwałe  

- wartość ustalona na podstawie księgi inwentarzowej Nr II  

  „Pozostałe środki trwałe”                           – 144.695,90 zł 

- umorzenie pozostałych środków trwałych – 144.695,90 zł 

d) inwestycje długoterminowe  -  nie występują 

2. Wartości gruntów użytkowanych wieczyście – nie występują  

3. Wartość nie amortyzowanych (nie umarzanych) środków trwałych, użytkowanych na 

podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów  - nie występują 

4. Wartość zapasów – niesprzedanego towaru w sklepie ustalonego w drodze 

przeprowadzonej inwentaryzacji na koniec roku obrotowego   – 9.689,22 zł 

5. Struktura należności krótkoterminowych według stanu na koniec okresu sprawozdawczego  

Urząd Skarbowy (VAT)                                                              - 8.504,32 zł 

Płatność terminalem                                                                    -    163,00 zł 

Razem 128.253,75 85.040,65 ----------- 213.294,40 

Wyszczególnienie 
Wartość na 

początku roku 
obrotowego 

Zwiększenia Zmniejszenia 
Stan na koniec 

roku 
obrotowego 

UMORZENIE 

2. Środki trwałe  

a) grunty ogółem 

- w tym prawo do 

wieczystego użytkowania 

b) budynki, lokale, obiekty 

inż. lądowej i wodnej 

c) urządz. techn. i maszyny 

d) środki transportu 

- samochód Citroen 

Berlingo 

- przyczepa 265 x 125 

e) inne środki trwałe 

- kosiarka samojezdna 

-agregat prądotwórczy 

Hitachi 

- monitoring 

- zestaw komputerowy 

- aparatura nagłaśniająca 

- odśnieżarka Ariens 

- telewizor Sharp 

- oświetlenie sceny 

- platforma schodowa 

(winda) Omega-F 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39.007,60 

 

1.326,40 

 

7.868,85 

 

5.000,00 

5.656,00 

4.533,69 

27.440,11 

6.178,81 

8.910,68 

6.239,08 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.959,35 

 

397,92 

 

----------- 

 

----------- 

----------- 

----------- 

----------- 

0,05 

2.227,53 

1.559,80 

 

2.126,02 

 

 

 

 

 

 

 

 

----------- 

 

----------- 

 

----------- 

 

----------- 

----------- 

----------- 

----------- 

----------- 

----------- 

----------- 

 

----------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

48.966,95 

 

1.724,32 

 

7.868,85 

 

5.000,00 

5.656,00 

4.533,69 

27.440,11 

6.178,86 

11.138,21 

7.798,88 

 

2.126,02 

 

Razem 112.161,22 16.270,67 ----------- 128.431,89 
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6. Inwestycje krótkoterminowe  

- wykazany jest stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych: 

W Banku Pekao S.A. w Opatowie w kwocie                        -  227.744,83 zł 

W Banku Spółdzielczym w Opatowie w kwocie                     -   6.158,36 zł 

- środki pieniężne w kasie i środki pieniężne w drodze        –   nie występują  

 

7. Dane o funduszu udziałowym (kapitale podstawowym) 

- Fundusz instytucji kultury wykazany jest w kwocie       -  (-) 395.111,11 zł. 

 

 

8. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych: 

- nie występują 

9. Propozycje przeznaczenia dochodu (straty) za rok obrotowy: 

- dochód instytucji w kwocie 184.900,30 zł proponuje się przeznaczyć na zmniejszenie 

niedoboru funduszu instytucji kultury. 

10. Informacje o stanie rezerw 

- rezerwy na koniec roku obrachunkowego nie występują. 

11. Podział zobowiązań długoterminowych 

- kredyt bankowy (BS Opatów)                                           - 693.840,00 zł 

12. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu 

uzyskania praw własności budynków i budowli                  - nie występują  

13. Struktura zobowiązań krótkoterminowych według stanu na koniec roku sprawozdawczego  

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług                             -  7.969,17 zł 

- zobowiązania wobec budżetu                                          -  6.467,00 zł 

- zobowiązania wobec ZUS                                             -  23.957,18 zł 

                                                                                             38.393,35 zł 

Wyszczególnienie 
Stan na początek 

roku obrotowego 
Zwiększenia Zmniejszenia 

Stan na koniec 

roku obrotowego 

Fundusz instytucji kultury (-)580.011,41 184.900,30 --------------- (-)395.111,11 

Razem (-)580.011,41 184.900,30 --------------- (-)395.111,11 
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14. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych: 

- nie występowały 

 

 

 

II. OBJAŚNIENIA DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT 
1. Struktura rzeczowa przychodów 

Wyszczególnienie przychodów Przychody za rok: 
poprzedni obrotowy 

1. Przychody ze sprzedaży usług  

i wydawnictw 

1.273.063,33 1.373.207,62 

2. Dotacja organizatora na działalność 
bieżącą  

172.494,00 10.000,00 

3. Pozostałe przychody operacyjne  

(częściowa refundacja wynagrodzeń i 
składki ZUS dla pracowników 

zatrudnionych w ramach prac 

interwencyjnych z PUP) 

  

11.980,95 

4. Przychody finansowe  

(odsetki od środków pieniężnych na 

rachunku bankowym) 

5,95 12,60 

 

2. Informacja o kosztach rodzajowych 

 

Wyszczególnienie kosztów Koszty wg rodzaju za rok: 
poprzedni obrotowy 

1. Koszty operacyjne wg rodzajów razem: 1.265.445,45 1.210.300,87 

z  tego:   

- amortyzacja 16.047,00 16.270,67 

-zużycie materiałów i energii 139.888,12 99.528,69 

- usługi obce 71.111,57 127.687,44 

-podatki i opłaty 4.128,29 5.724,21 

-wynagrodzenia 753.651,27 685.753,80 

-ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 153.508,78 160.104,37 

-pozostałe koszty 14.228,33 15.163,49 

-wartość sprzedanych wydawnictw i biletów 79.093,03 72.883,71 

- pozostałe koszty operacyjne  29,76 

- koszty finansowe (odsetki bankowe) 33.789,06 27.154,73 

 

2. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych: 

- nie występowały 

 

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2019 r.  

 

1 etat          - dyrektor 

1 etat          - p.o. główny księgowy 
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¼
 etatu        - księgowa 

1 etat          - księgowa – (urlop rodzicielski) 

1 etat          - kierownik ds. promocji 

1 etat          - przewodnik turystyczny 

1 etat          - kasjer  

1 etat          - kasjer - sprzedawca 

2 etaty        - robotnik gospodarczy 

2 
1
/2 etaty   - sprzątaczka  

1 etat          - pracownik obsługi ruchu turystycznego  

      12 
3
/4 etatu – 14 osób 

 

III. INFORMACJE O ZDARZENIACH MAJĄCYCH WPŁYW  
NA SPRAWOZDANIE FINANSOWE 
 

1. Informacja o znaczących zdarzeniach dotyczących lat poprzednich ujętych  

w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy  -    brak 

2. Informacje o znaczących zdarzeniach jakie wystąpiły po dniu bilansowym nie 

uwzględnionych w bilansie oraz rachunków zysków i strat   -   brak 

3. Zmiany zasad rachunkowości, w tym metod wyceny oraz sposobu sporządzania 

sprawozdania finansowego, wywierające istotny wpływ na sytuacje majątkową, 
finansową, wynik finansowy oraz zmiany w kapitale własnym  - nie występowały 

 

Ujazd, dnia 17.02.2020 r. 



Rozliczenie otrzymanej dotacji podmiotowej za 2019 rok 

 

Saldo początkowe na dzień 01 stycznia 2019 roku.                      -             307.567,99 zł.  

I. Przychody własne 

Lp. Wyszczególnienie Kwota 

1. Przychody netto z tytułu prowadzonej działalności 1.373.207,62 

2. Pozostałe przychody operacyjne (refundacja 

wynagrodzeń pracowników prac interwencyjnych) 

 

11.980,95 

3. Przychody finansowe (odsetki bankowe) 12,60 

 Razem: 1.385.201,17 

          Rozliczenie z tytułu VAT                                                                              8.504,32 

II. Wysokość dotacji organizatora 

Miesiąc Plan Środki przekazane 

 10.000,00 10.000,00 

   

 Razem: 10.000,00 

 

III. Wydatki 

Lp. Wyszczególnienie 

Wydatki 

finansowane 

dotacją 

Wydatki 

finansowane 

środkami 

własnymi 

Razem 

wydatki 

1. Wynagrodzenia 10.000,00 675.753,80 685.753,80 

2. Ubezpieczenia społeczne 

 i inne świadczenia 
 160.104,37 160.104,37 

3. Podatki i opłaty  5.724,21 5.724,21 

4. Zużycie materiałów i energii  99.528,69 99.528,69 

5. Usługi obce  127.687,44 127.687,44 

6. Pozostałe wydatki  15.163,49 15.163,49 

7. Wartość zakupionych 

wydawnictw i pamiątek 
 72.883,71     72.883,71 

8. Koszty finansowe    27.184,49 27.184,49 

9. Spłata rat kredytu    198.240,00 198.240,00 

10. Zakup środka trwałego 

platformy schodowej 

(winda) dla osób  

niepełnosprawnych 

 85.040,65 85.040,65 

         Razem: 10.000,00 1.467.310,85 1.477.310,85 

 

            Saldo końcowe na dzień 31 grudnia 2019 roku    -                             233.903,19 zł. 

 

Ujazd, dnia 17.02.2020 r. 



 

Sprawozdanie z działalności  

Instytucji Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe 

 1 styczeń – 31 grudnia 2019 r. 

 
 
 
 

• 19 styczeń 2019r. VI  Krzyżtoporskie Spotkanie Rycerzy i Dam Dworu. 
Zamek Krzyżtopór w Ujeździe gościł Rycerzy i  Damy Dworu z całej gminy Iwaniska. Bal dla dzieci 

zorganizowała już po raz VI Instytucja Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe. Zabawę poprowadził                        
Dj SŁOŃCE, który w muzycznych rytmach porwał do tańca wszystkich uczestników. Mali Rycerze oraz 
Księżniczki  mogli sprawdzić się w tańcach, animacjach muzycznych, zabawach z chustą Klanza, tańcach oraz 
zabawach  z balonami. Gwiazdą balu był Konrad Kondzio Czarkowski – finalista programu MAM TALENT                      
z programem ,, W krainie mapetów”. Na wszystkich czekała smaczna pizza oraz wielki krzyżtoporski tort. Zabawa 
zakończyła się pięknym pokazem fajerwerków. W tegorocznym balu udział wzięło ponad 320 dzieci wraz                       
z rodzicami i opiekunami. 

 
3-4 maja 2019r. Majówka w Zamku Krzyżtopór z Bractwem Rycerskim Miasta 
Nowa Dęba. 

W majowy weekend IKZK przygotowała dla turystów wiele atrakcji:  3 maja gości przybyłych do 
Krzyżtopór bawiło Bractwo Rycerskie Miasta Nowa Dęba. Pokazy odbywały się od godz. 14 tej do 19 tej.             
W programie  mogliśmy podziwiać : pokazy żonglerki chorągwiami, pokazy musztry piechoty najemnej, pokazy 
musztry muszkieterów oraz salwy z muszkietów. Chętni mogli nauczyć się tańców dworskich, które poprowadziła 
szlachecka para oraz przymierzyć historyczne stroje w rycerskiej garderobie. Najmłodsi chętnie brali udział                    
w zabawach plebejskich, strzelaniu z łuku czy pojedynkach na miecze. Chętni turyści mogli skorzystać                             
z poczęstunku przygotowanego w tym dniu przez Koło Gospodyń Wiejskich z Ujazdu. W sobotę 4 maja odbyło 
się nocne spotkanie z duchami czyli Nocne Zwiedzanie PREMIUM . Na uczestników czekało spotkanie z duchem 
Białej Damy, potyczki na zamkowym dziedzińcu oraz tańce dworskie w sali balowej z Hufcem Rycerstwa Ziemi 
Opatowskiej. 
 

• 19 maj 2019r.  Koncert  przebojów lat 60,70,80 tych. 
19 maja 2019 roku w Zamku Krzyżtopór w Ujeździe odbył się koncert przebojów lat 60, 70 i 80-tych 

pod patronatem Wójta Gminy Iwaniska. Podczas trwania koncertu zgromadzeni goście i turyści zwiedzający 
ruiny zamku mogli podziwiać rękodzieło oraz degustować potrawy przygotowane przez panie z Kół Gospodyń 
Wiejskich z miejscowości Kujawy, Ujazd oraz  Łopatna. Na scenie zaprezentowały się dzieci  z terenu gminy 
Iwaniska śpiewając najpopularniejsze przeboje polskich artystów. Wójt Marek Staniek wręczył wszystkim 
uczestnikom nagrody oraz upominki. Koncert poprowadziła Sekretarz Pani Wiesława Słowik. Organizatorami 
koncertu byli : Wójt Gminy Iwaniska Marek Staniek, Gminne Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach, Instytucja 
Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe. 
 

• 25  maj 2019r. Nocne spotkanie przy muzyce na Zamku Krzyżtopór w Ujeździe. 
W piękny majowy wieczór zamek Krzyżtopór rozbrzmiewał muzyka taneczną . Uczestników dancingu bawił 
zespół De Lux. 
 



•  1 czerwca  2019r.,, Bajkowy Dzień Dziecka”na zamku Krzyżtopór w Ujeździe. 
1 czerwca 2019r. zamkowy dziedziniec stał się królestwem najmłodszych. Organizatorami 

imprezy plenerowej byli Wójt Gminy Iwaniska Marek Staniek, Gminne Centrum Biblioteki i Kultury                     
w Iwaniskach oraz Instytucja Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe. Wśród atrakcji czekających w tym dniu 
na małych odkrywców był zamkowy plac zabaw z licznymi dmuchańcami. Na zamkowym dziedzińcu animatorzy                  
z Bajkowej Krainy  poprowadzili zabawy i konkursy dla dzieci. Było malowanie twarzy, skręcanie balonów, 
szczudła dla dzieci, podwójne spodnie, wielkie bańki mydlane, tory przeszkód oraz magiczne niespodzianki. 
Wszyscy chętni obejrzeli spektakl w wykonaniu Teatru TAK pt .,,O pchle która manier nie miała”.  Wiele atrakcji 
czekało również na najmłodszych na stanowiskach przygotowanych  przez Komendę Powiatową Policji                         
w Opatowie oraz przez Państwowa Straż Pożarną. 

 

• 15 czerwiec 2019r. Koncert Uczniów Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych 
im. L. Różyckiego w Kielcach. 

Na zamkowym dziedzińcu zaprezentowali się uczniowie szkoły muzycznej pod kierunkiem Pani Aliny 
Pełki oraz Pana Kamila Powrózka wykonując utwory największych kompozytorów :Elgara, Vivaldiego, Chopina. 
Wśród widowni w pięknej scenerii eliptycznego dziedzińca wśród widzów zasiedli rodzice wykonawców, 
przyjaciele oraz turyści którzy w tym czasie zwiedzali zamek. Piękne wykonania największych dzieł polskich                
i europejskich kompozytorów wprowadziły uczestników w klimat muzyki klasycznej. 

 

• 16 czerwca 2019r.  X Grand Prix Gór Świętokrzyskich na zamku Krzyżtopór. 
Na zamku Krzyżtopór odbył się turniej szachowy w ramach X Grand Prix Gór Świętokrzyskich               

o Puchar Wójta Gminy Iwaniska. Turniej zorganizowało Stowarzyszenie Szachowe HETMAN z Ostrowca 
Świętokrzyskiego przy współpracy z Wójtem Gminy Iwaniska oraz Instytucją Kultury Zamek Krzyżtopór                          
w Ujeździe. W turnieju udział wzięło ponad 100 szachistów z województwa świętokrzyskiego. Rozgrywki 
prowadzone były w trzech grupach OPEN, JUNIOR, MŁODZIK. Na wszystkich uczestników czekały nagrody oraz 
dyplomy. Czas pomiędzy partiami gracze wykorzystali na zwiedzanie zamku Krzyżtopór wspólnie                            
z towarzyszącymi im rodzinami. Na zakończenie nagrody oraz puchary uczestnikom wręczyli Wójt  Gminy 
Iwaniska Marek Staniek, Przewodniczący Rady Gminy Wiesław Kowalczyk,  Dyrektor IKZK w Ujeździe Elżbieta 
Charymska. 

 

• 22 czerwiec  2019r.- prezentacja zespołu ,,Dworzanie”. 
W sobotnie popołudnie na zamkowym dziedzińcu zaprezentował się zespół ,,Dworzanie” 

działający w Publicznej Szkole Podstawowej w Iwaniskach” pod kierunkiem Pani Elżbiety Dziamy. Występ 
był również okazją do prezentacji strojów zespołu. W czasie występu turyści mogli podziwiać  talenty wokalne 
oraz artystyczne w prezentacji ,,Na patriotyczną nutę”. Podziękowania dla zespoły  oraz opiekunów przekazali w 
tym dniu Wójt Gminy Iwaniska Marek Staniek, Sekretarz Gminy Pani Wiesława Słowik, Dyrektor IKZK w Ujeździe  
Elżbieta Charymska. 
 

•  23 czerwiec 2019r. Potyczki Rycerskie oraz podróż w czasie z Bractwem 
Rycerskim Zamku Szydłów. 

Wśród licznych atrakcji, które przygotowało Bractwo Rycerskie Zamku Szydłów w niedzielne 
popołudnie turyści mogli podziwiać piękne stroje, prezentacje uzbrojenia oraz aktywnie uczestniczyć w pokazach 
walk, historycznych grach i zabawach.  Na zamkowym dziedzińcu członkowie bractwa rycerskiego przedstawili 
spektakl ,, Satyra – męstwo wuja”. Chętni brali udział w pojedynku na miecze oraz turnieju róż. 

 
 



• 07.07.2019r.- „Na szlachecka nutę” – Letnia Biesiada Rycerska w Krzyżtoporze. 
         Warsztaty wypieku chleba z Mistrzem Kuchni Arturem Sarnkiem, smaczna regionalna kuchnia 
w stoiskach Kół Gospodyń Wiejskich z Ujazdu oraz Marianowa, potyczki rycerskie oraz niesamowite 
opowieści konferansjerka Michała z Drużyny Eventów Historycznych SARMATA z Baranowa 
Sandomierskiego podziwiali turyści na zamku Krzyżtopór w Ujeździe 7 lipca. 
 

• 21.07 2019r. – Pokazy rycerskich pojedynków w Krzyżtoporze. 
       Na zamkowym dziedzińcu w tym dniu odbyły się pokazy rycerskich pojedynków                   
z udziałem drużyny Eventów Historycznych  SARMATA z Baranowa Sandomierskiego. 
Przybyli turyści mogli obejrzeć pokazy artyleryjskie oraz pokazy musztry piechoty najemnej. 
Odbyły się pokazy walk na szablę, pokazy strzelania z muszkietu, strzelanie z łuku. Goście 
mieli możliwość przymierzenia strojów w historycznej garderobie. 

 
• 05-14 .08.2019r. -  Wakacje w IKZK  ,,W PRACOWNI MISTRZA”. 

       Program przygotowany dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Iwaniska. W ramach 
prowadzonych zajęć dzieci mogły skorzystać z warsztatów wypieku ciasteczek wraz z Kołem 
Gospodyń Wiejskich z Ujazdu. O bezpieczeństwie podczas wakacyjnych wypraw i zabaw 
opowiedzieli policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Opatowie zaś kurs pierwszej pomocy 
poprowadzili ochotnicy z Ochotniczej Staży Pożarnej w Łopatnie. Odbyły się również zajęcia 
plastyczne, gry i konkursy na świeżym powietrzu, warsztaty modelowania z gliny oraz warsztaty 
modowe. Łącznie z zajęć wakacyjnych skorzystało 80 dzieci z gminy Iwaniska. 

 

• 14.08.2019r.- Wyjazd do Kompleksu Świętokrzyska Polana w Chrustach dla 
uczestników wakacyjnych zajęć. 

   Dzieci w dwóch grupach zwiedziły Oceanarium  oraz wzięły udział w warsztatach edukacyjno 
– artystycznych. Ciekawym punktem wycieczki było zwiedzanie parku miniatur oraz terenu 
kompleksu rekreacyjnego w Świętokrzyskiej Polanie. 

 

• 17.08 2019r. – Spotkanie z muzyką taneczną w Zamku Krzyżtopór. Dla uczestników spotkania 
wystąpił zespól De Tox. 

 

• 22.08.2019r. - Na zamku Krzyżtopór odbyło się nagranie do programu ,,Gilowa 
Polana" wyemitowanego na kanale Kuchnia +.  

         Krzyżtopór gościł bohaterów tego wydarzenia Andrzeja Polana oraz zacną kompanię z 
Drużyny Eventów Historycznych SARMATA z Baranowa Sandomierskiego. W eliptycznym 
dziedzińcu znakomity kucharz w plenerowej kuchni przyrządzał dania kuchni regionalnej w asyście 
szlachty, która biesiadowała w  zamkowych komnatach. 
 
 

 



• 24.08.2019r.- Na zamku Krzyżtopór odbyło się nagranie promocyjne  szlaku 
Green Velo wyemitowanego w programie "Pytanie na śniadanie".  

         „Pytanie na śniadanie” odwiedziło monumentalny Zamek Krzyżtopór – ruiny rezydencji 
magnackiej w Ujeździe, malowniczo położony Klimontów oraz wąwozy w Konarach, a także zalew w 
Borkowie i wybrane Miejsca Obsługi Rowerzystów na szlaku. Gościem programu był  prezes Regionalnej 
Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego i dyrektor gabinetu marszałka województwa, 
Marcin Piętak. W materiale pojawi się również Emilka Dankwa, serialowa Zosia z serialu Rodzinka.pl. 
 

• 31.08.2019r. - Krzyżtopór  w tym roku żegnał wakacje wraz  z Drużyną Eventów 
Historycznych SARMATA  z Baranowa Sandomierskiego. 

         W programie był turniej zabaw plebejskich, turniej róż- o względy niewiast oraz pokazy 
artyleryjskie. Gwiazda wieczoru był kabaret EWG, który rozbawił zgromadzaną publiczność  
satyrycznymi skeczami. Chętni mogli wziąć udział w zabawie tanecznej z zespołem De Tox. O  
regionalne jadło zadbały lokalne Koła Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Iwaniska. 

• 01.09.2019r. IV Bieg Ziemi Opatowskiej. 1 września 2019 roku odbyła  się czwarta edycja 
Biegu Ziemi Opatowskiej. Celem imprezy jest popularyzacja biegania, upowszechnianie kultury 
fizycznej i sportu oraz promocja Ziemi Opatowskiej. Start biegu głównego nastąpił w Opatowie 
sprzed Opatowskiego Ośrodka Kultury zaś meta była na dziedzińcu Zamku Krzyżtopór. 

• 15.09.2019r.-  W Krzyżtoporze dobyło się  wielkie kulinarne show z mistrzami 
kuchni MasterChefa pod nazwa ,,REGIONALNE PODRÓŻE KULINARNE                
W KRZYŻTOPORZE.  Kulinarne historie opowiedziała  szlachecka kompania z Drużyny Eventów 

Historycznych SARMATA. Turyści  mogli degustować  gulasz staropolski oraz pyszny chleb przygotowany 
przez mistrza kuchni - finalistę programy MasterChef Artura Sarnka. Dla najmłodszej części publiczności 
odbyły się pokazy rycerskie, gry i konkursy zręcznościowe. 

 

• 12.10.2019r. – Na zamku Krzyżtopór odbył się Przegląd Piosenki Dziecięcej.                  
Do przeglądu został zaproszone uzdolnione dzieci oraz młodzież ze wszystkich gmin powiatu opatowskiego. 
Przed publicznością wystąpiły dzieci z gminy Wojciechowice, Ożarów, Tarłów, Sadowie i Iwaniska. Statuetki 
dla wszystkich uczestników wręczyli Wójt Gminy Iwaniska Marek Staniek oraz Dyrektor IKZK Elżbieta 
Charymska. Przegląd poprowadziła sekretarz gminy Pani Wiesława Słowik.  

• 21.10 2019r.- Niezwykli goście w Krzyżtoporze. iście po szlachecku zostali powitani                         

w sobotni wieczór na zamkowym dziedzińcu. Szefowie misji dyplomatycznych akredytowanych                          
w Rzeczpospolitej Polskiej wraz z rodzinami gościli w świętokrzyskim poznając jego potencjał gospodarczy 
oraz walory turystyczno-krajoznawcze. Krzyżtopór w blasku iluminacji zachwycił gości swoja potęgą                        
i magią. 

 

• 11 Listopad 2019r- Na zamku Krzyżtopór odbyły się główne uroczystości 
obchodów rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. Obchody rozpoczęły 
się uroczystą Mszą Św. za Ojczyznę w kościele pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Iwaniskach. 
Druga część uroczystości miała miejsce na zamku Krzyżtopór gdzie przed licznie zgromadzoną 
publicznością wystąpiły dzieci oraz młodzież z Publicznej Szkoły Podstawowej w Iwaniskach oraz  
zespół Dworzanie. 

 



 

• 01 12 2019r.- Instytucja Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Ujeździe 

zapraszają serdecznie do swojego stoiska na Międzynarodowych Targach Turystyki 
Wiejskiej i Aktywnej AGROTRAVEL & ACTIVE LIFE. 

 
• 9-13 grudzień 2019r. Od 9 grudnia na zamku Krzyżtopór odbywały się warsztaty 

wypiekania i dekorowania pierników oraz warsztaty artystyczne dekoracji                                          
i ozdób świątecznych. Każdego dnia uczestnicy warsztatów dekorowali swoją choinkę własnoręcznie 

wykonanymi ozdobami, bombkami, łańcuchami oraz pierniczkami. 
W poniedziałek warsztaty z udziałem uczniów z Publicznej Szkoły Podstawowej w Ujeździe poprowadziły 
Panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Kujaw. Wtorkowe przedpołudnie zapachniało piernikami, które wraz                   
z uczniami Publicznej Szkoły Podstawowej w Mydłowie wykonywały Panie z Koła Gospodyń Wiejskich                  
z Radwana. Piękne choinki oraz pierniki w środę wypiekały i dekorowały Panie z Koła Gospodyń Wiejskich                 
z Łopatna wraz z uczniami  z Publicznej Szkoły Podstawowej z Wygiełzowa. W czwartek zamek gościły 
dzieci z Publicznej Szkoły Podstawowej z Iwanisk, a warsztaty piernikowe oraz artystyczne poprowadziły 
Panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Ujazdu. Na zakończenie w świąteczny klimat świąt uczniów                                          
z Publicznej Szkoły Podstawowej z Iwanisk oraz z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bp. Jana Chrapka                 
z Jastrzębskiej Woli wprowadziły Panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Marianowa oraz Panie z Koła 
Gospodyń Wiejskich z Iwanisk.   

 

• 15 grudzień 2019r. - Magia Świąt w Krzyżtoporze- Świąteczne Spotkanie 
Wielopokoleniowe. W niedzielę 15 grudnia Krzyżtopór rozbłysnął magią świąt Bożego 

Narodzenia podczas spotkania wielopokoleniowego na które mieszkańców gminy Iwaniska zaprosił 
Wójt Gminy Iwaniska Marek Staniek oraz Dyrektor Instytucji Kultury Zamek w Ujeździe Elżbieta 
Charymska.                      
Spotkanie było okazją do podsumowania całotygodniowych warsztatów świątecznych z udziałem dzieci, 
nauczycieli oraz Kół Gospodyń Wiejskich. Wszystkie pięknie udekorowane choinki, które dzieci ubierały wraz 
z gośćmi Wójtem Markiem Stańkiem oraz sekretarz Panią Wiesławą Słowik przez cały tydzień prezentowały 
się cudownie w świątecznej scenerii zamku w czasie niedzielnej uroczystości na której liczne zgromadzili się 
mieszkańcy gminy Iwaniska, dzieci wraz z rodzicami, władze gminy Iwaniska na czele                                               
z gospodarzem  Wójtem Markiem Stańkiem oraz prowadzącą niedzielne spotkanie sekretarz Urzędu Gminy 
w Iwaniskach Panią Wiesławą Słowik, radni Gminy Iwaniska oraz Koła Gospodyń Wiejskich z Ujazdu, 
Radwana oraz Łopatna, które zaprezentowały swoje rękodzieło. Na wszystkich uczestników spotkania,                    
a gównie na tych najmłodszych czekało wiele atrakcji. Uroczystość rozpoczęła się występem dzieci                        
z Publicznej Szkoły Podstawowej z Ujazdu . Kolędy oraz pastorałki zaprezentowały dzieci z ogniska 
muzycznego przygotowane przez Panią Magdalenę Szemraj: Lena Gruszka, Julia Ciepiela, Weronika 
Sośniak, Weronika Kijanka, Nikola Rozmysłowska, Iga Wolańska, Lena Jankowska. Dzieci odwiedził również 
Mikołaj, który rozdawał słodkie prezenty, a dla dorosłych kolorowe rózgi ze słodkościami. Gościem spotkania 
był również dzielnicowy Komendy Powiatowej Policji w Opatowie Radosław Krakowiak.                                               
Były zdjęcia, radosne uśmiechy, wspólne śpiewanie kolęd. Niespodzianką był spektakl świąteczny                                                                                                              
w wykonaniu teatru Kurtyna z Krakowa pt. ,,Magia Świąt”. 


