
 

       Nowe Miasto nad Wartą, dnia 27 lutego 2019 

 
 

Sprawozdanie opisowe 
 

z działalności Gminnego Ośrodka Kultury 

w Nowym Mieście nad Wartą za rok 2018. 

 

 Gminny Ośrodek Kultury, jako instytucja upowszechniania kultury pracuje w oparciu o 

własny Statut. Od 1 stycznia 2002r., jako samodzielna jednostka kultury. Na prowadzenie 

statutowej działalności w 2018r. otrzymaliśmy dotację podmiotową dla Instytucji Kultury w 

wysokości 441 880,00 zł., oraz dotację celową w wysokości 11 000,00zł. Przychody własne 

wyniosły 24 130,51 zł. plus z poprzedniego roku z konta bankowego 2 706,96 zł. Łącznie w 2018r. 

na prowadzenie działalności GOK-u wydatkowana została kwota 467 445,44 zł. Na rachunku 

bankowym pozostała na koniec sprawozdawczego roku 2018 kwota z przychodów własnych 

12 252,03 zł.  

 Dotychczasowe zaangażowanie samorządu gminy w sprawy kultury umożliwiło 

funkcjonowanie placówki w sposób zadowalający i odpowiadający potrzebom środowiska. 

Działalność Ośrodka kształtuje zatrudniona w nim kadra oraz potrzeby wynikające z jego 

umiejscowienia. Zatrudnionych jest w nim 1 pracownik merytoryczny na cały etat (dyrektor), 

Ponadto zatrudniony jest jeden pracownik gospodarczy na całym etacie, jeden pracownik na etacie 

plastyka z obowiązkami porządkowymi – sprzątaczki oraz na 0,50 etatu główna księgowa. 

Ogółem 3,50 etatu oraz 5 instruktorów na umowy zlecenie do prowadzenia zajęć popołudniowych. 

Dodatkowo przed Festiwalem Piosenki Przedszkolnej tj. w miesiącach marzec, kwiecień oraz 

przed Festiwalem Piosenki Dziecięcej tj. październik/listopad zatrudnionych było dwóch 

instruktorów muzyki na umowy o dzieło przygotowujących dzieci do tych festiwali. 

 Gminny Ośrodek Kultury swą pracę ukierunkowuje na dzieci i młodzież szkolną. Dlatego 

też działa sześć kół zainteresowań, a mianowicie: szachowo-warcabowe, tańca folklorystycznego, 

tańca młodzieżowego, tańca towarzyskiego, śpiewu ludowego, kółko języka niemieckiego. 

Ponadto prowadzone są zajęcia z wokalu i aranżacji śpiewu zawsze przed festiwalami piosenek. 

Są także zajęcia płatne - nauka języka angielskiego dla uczniów szkoły podstawowej, gimnazjalnej 

i ponad gimnazjalnej, nauka gry na gitarze klasycznej oraz Społeczne Ognisko Muzyczne, które 

od września zostało zawieszone z przyczyn osobistych prowadzących.  Do prowadzenia 

bezpłatnych kół zainteresowań zatrudnieni zostali instruktorzy na umowę-zlecenie. Zajęcia 

odbywają się w godzinach popołudniowych. Plany mają charakter półroczny.  

Oto plan tygodniowy, który obowiązywał w II półroczu 2018r.: 

 

Poniedziałek: 

- kółko niemieckie (dla dzieci gr 1 - sala nr 3 bezpłatne)   godz. 15.15 – 16.00 

- kółko niemieckie (dla dzieci gr 2 - sala nr 3 bezpłatne)   godz. 16.00 – 16.45 

- nauka gry na gitarze (pracownia, zajęcia płatne)    godz. 13.30 – 17.45 

- taniec towarzyski dla dzieci i młodzieży (sala wid., bezpłatne) godz. 17.00 – 18.00 

- zbiórki harcerskie „Szare szeregi” (sala nr 3, bezpłatnie)  godz. 17.00 – 19.00 

- zajęcia fitness – ZUMBA (sala widowiskowa, płatne)  godz. 18.15 – 19.15 
 

 

 

   

 

GMINNY OŚRODEK KULTURY 

ul. Poznańska 8a, 63-040 Nowe Miasto nad Wartą, 

tel./fax 612874156, 603706885, kulturanowemiasto@poczta.onet.pl 

NIP 786-15-81-953, REGON 634261215 
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Wtorek 

- zajęcia teatralno - terapeutyczne grupa „Szare myszki” 

(sala widowiskowa, zajęcia bezpłatnie)     godz. 16.00 – 17.30 

- warsztaty wokalne – próby do festiwalu piosenki   

od 6.11.2018 do 2.12.2018 - sala nr 3.     godz. 16.30 – 18.00 
 

Środa: 

- zajęcia z dziecięcym zespołem folklorystycznym „Mali Laskowiacy” 

(sala widowiskowa, zajęcia bezpłatne)     godz. 15.30 – 16.30 

- zajęcia zespołem śpiewaczym „Złota Jesień” oraz w miarę potrzeb z młodzieżowym 

zespołem wokalnym i sekcją werblistów    godz. 16.30 – 19.00 

- warsztaty wokalne – próby do festiwalu piosenki   

od 7.11.2018 do 2.12.2018 - sala nr 3.     godz. 16.00 – 17.30 

- język angielski wg programu (sala nr 3 – zajęcia płatne)  godz. 18.00 – 19.30 
 

Czwartek: 

- zajęcia taneczne HIP-HOP (sala widowiskowa lub sala nr 3 – zajęcia bezpłatne) 

I grupa godz. 16.30 – 17.30, II grupa godz. 17.30 – 18.30 

- kurs tańca towarzyskiego dla dorosłych (sala wid., płatne) godz. 19.00 – 20.00 

- komisja Rady Gminy (sala nr 3 w każdy przedostatni czwartek miesiąca)  godz. 15.00 

- sesja Rady Gminy (sala widowiskowa w każdy ostatni czwartek miesiąca) godz. 15.00 
 

Piątek:  

- zajęcia warcabowo-szachowe dla dzieci i młodzieży   godz. 15.00 – 18.00 

(sala nr 3, tenis stołowy, stół piłkarski, turnieje szachowe, warcabowe i turnieje tenisa stołowego)

  

- próby zespoły „Cisza” (pom. 22, nieregularnie)   godz. 17.00 – 21.00 

- próby chóru „Domino Cantemus” (sala nr 3, nieregularnie)  godz. 18.00 – 19.00 
 

Sobota: 

- próby zespoły „Cisza” (pom. 22, nieregularne)   godz. 17.00 – 22.00 

(w miarę możliwości i potrzeb także w niedziele wieczorem) 

 

Na czas ferii zimowych i wakacji zawsze przygotowany jest i ogłoszony w szkołach, 

gablotach, w prasie oraz na stronie internetowej specjalny program zajęć w Gminnym Ośrodku 

Kultury. Między innymi turnieje warcabowe, szachowe, tenisowe, balik i wyjazdy do kina do 

Poznania, na lodowisko, basen, Jump Arenę i kręgle. 

Oto plany ferii zimowych i wakacji letnich: 
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Akcja Lato 2017 Plan na lipiec – sierpień 
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 W ubiegłym roku podobnie jak poprzednio byliśmy współorganizatorem lub 

organizatorem imprez z okazji świąt państwowych. 

Przypomnę tu plan Świąt Majowych: 
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Organizacja Święta Niepodległości od kilku lat przybrała formę dwudniowych 

obchodów, Wieczornicy Patriotycznej organizowanej przez ZS Nowe Miasto w 

przeddzień święta i obchodów głównych z koncertem okolicznościowym. Rok 2018 był 

szczególnym rokiem, gdzie obchody w naszej gminie trwały 4 dni. 

Oto program na 100 lecie Święta Niepodległości: 
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Dla przedszkoli, szkół i samorządowych organizacji społecznych i stowarzyszeń 

świadczymy swe usługi nieodpłatnie lub z 40% ulgą, jeśli są imprezami zarobkowymi. 

Udostępniamy im pomieszczenia, sprzęt i nagłośnienie na organizację spotkań, konkursów, prób 

i innych uroczystości. Na tej zasadzie odbyły się m.in. studniówka – ostatki, zakończenie roku 

gimnazjum, baliki dla dzieci, szkolenia rolnicze, bhp i ppoż., jubileusze małżeńskie, sesje, itp. 

odbyło się ponad 58 zebrań, szkoleń, prelekcji i prezentacji różnych organizacji i stowarzyszeń. 

Pomagaliśmy w organizacji gminnych jubileuszy małżeńskich, Srebrnych i Złotych Godów. 

We wszystkich tych imprezach świadczyliśmy nieodpłatnie pomoc doradczą, 

organizacyjną, techniczna i w miarę możliwości finansową. Na zdjęciach oraz na CD i DVD 

dokonaliśmy rejestracji wielu z wyżej wymienionych imprez. 

Gotowe materiały filmowe z tych wydarzeń i imprez zamieszczamy na swojej stronie 

internetowej www.goknowemiasto.pl Mamy swój kanał filmowy na YouTube, gdzie oglądalność 

to już prawie 50 tyś. wyświetleń. 

Oto skrócony wypis największych imprez odbytych w 2018r., których byliśmy 

organizatorami, współorganizatorami lub pomagaliśmy w ich organizacji albo w technicznej 

obsłudze:  

styczeń  -   powitanie Nowego Roku w sali GOK-u, oraz w plenerze jako pomoc  

    strażakom na Zielonym Rynku 

-   zabawy karnawałowe  

-   26 Finał WOŚP - 14 stycznia 

 -  Dzień Babci i Dziadka – 24 (Stokrotka) i 31 (PZERiI) stycznia  

luty   -   Ferie 2018 – osobny plan 

  -   zabawy karnawałowe, , różnorodne zebrania i szkolenia, 

marzec -   Dzień Kobiet Koncert 8 marca 

-   Babiniec 17 marca,  

-   Przegląd Teatrów Dziecięcych 21 marca, 

  -   wystawa plastyczna – świąteczna 

kwiecień  -   PZERiI Dzień Kobiet 7 kwietnia 

-   XXII Gminny Festiwal Piosenki Przedszkolnej 10 kwietnia 

maj  -   Obchody Konstytucji - 3 Maja 

-   Gminne Obchody Dnia Strażaka w Nowym Mieście - 3 maja 

-   Wojewódzki Przegląd Piosenki Przedszkolnej Czerwonak 2018 –      

     eliminacje Powiatu Średzkiego w GOK-u 

-  Gminny Dzień Dziecka w Kruczynie – 27 maja  

czerwiec -  zawody strażackie w Klęce 10 czerwca 

-  „Wianki Nowomiejskie” - 23 czerwca lasek „GUĆ” Nowe Miasto 

             -  „Gardłoryki” – 30 czerwca lasek Guć 

lipiec - sierpień -   specjalny program wakacyjny  

-  Powitanie wakacji w Chwalęcinie - 1 lipca 

-  Dożynki Gminne w Chociczy - 26 sierpnia 

Wrzesień -  Dożynki Powiatowe w Zaniemyślu 2 września - delegacja 

Październik    -  Koncert z elementami patriotycznymi - 16 października 

http://www.goknowemiasto.pl/
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listopad -   Dzień Seniora 3 listopada 

-   Obchody Narodowego Święta Niepodległości – 8 - 11 listopada  

-   Srebrne i Złote Gminne Jubileusze Małżeńskie – 30 listopada 

-   „Andrzejki” - 17 i 24 listopada 

grudzień -    XXII Gminny Festiwal Piosenki Dziecięcej - 9 grudnia  

-    wystawa plastyczna - świąteczna 

-    spotkania opłatkowe 14, 18, 22 grudnia 

-    Bal Sylwestrowy 31 grudnia 

W 2018r. można było obejrzeć 2 wystawy o tematyce świątecznej. Po raz kolejny 

zorganizowaliśmy Finał WOŚP. Zebraliśmy ogólnie kwotę 15.506,05 zł. w tym z aukcji 4.607,00 

zł. Zlicytowanych zostało 189 przedmiotów. Akcja ta będzie także prowadzona w przyszłym roku.  

Bardzo dużą popularnością cieszą się imprezy o charakterze cyklicznym. Są to Gminny 

Festiwal Piosenki Przedszkolaków organizowany na wiosnę oraz Gminny Festiwal Piosenki 

Dziecięcej organizowany w grudniu. Na tych Festiwalach zaprezentuje się zawsze bardzo duża 

liczba uczestników! Laureaci festiwali biorą udział w eliminacjach i finałach wojewódzkich. 

Festiwale utrwalono na płytach DVD. Po raz kolejny zorganizowaliśmy eliminacje powiatowe do 

Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki Przedszkolaków Czerwonak 2018 

Gminny Ośrodek Kultury dysponuje salą, w której odbywają się także imprezy pod 

wynajem o charakterze rodzinnym. W 2018r. odbyło się 7 uroczystości rodzinnych. Ponadto 

odbyły się 5 wieczorków tanecznych dla dorosłych, 3 wieczorki PZERiI oraz 2 imprezy taneczne 

dla młodzieży. Były to m.in. wynajmy dla Rad Rodziców szkół i przedszkoli oraz stowarzyszeń. 

W ośrodku kultury działają zespoły i koła zainteresowań umiejscowione w grafiku planu 

zajęć popołudniowych i tak: 

Zespół folklorystyczny „Mali Laskowiacy” z kapelą ludową grająca na żywo. Zajęcia 

odbywają się w każde środowe popołudnie. W pełnym składzie liczy ok. 20 osób w wieku 

przedszkolnym i klas początkowych 1-3. Zespół prezentuje tańce i pieśni nie tylko regionu 

wielkopolskiego. Od września planujemy utworzyć grupę średniaków czyli od klasy IV szkoły 

podstawowej. Zespół zdobył wyróżnienie na Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów 

Folklorystycznych w Poznaniu. Występuje nie tylko w naszej gminie, lecz jest zapraszany na 

różne imprezy poza nią. Zawsze jest obecny na festynach ludowych, dożynkach, świętach 

narodowych, występach okazjonalnych, itp. a lansowany slogan reklamowy zespołu: 

Chcesz w przyszłości Tańczyć z Gwiazdami, zacznij od przedszkola z Laskowiakami. 

oraz nasza agitacja w tym kierunku zaowocowała zwiększeniem się liczby uczestników, w 

szczególności tych najmłodszych. 

Mamy także swoją sekcję werblistów w skład, której wchodzi ok. 10 dziewcząt i chłopców, 

a która uświetnia nam różne uroczystości. 

Kolejnym zespołem działającym przy Gminnym Ośrodku Kultury jest Zespół Śpiewaczy 

„Złota Jesień”. Liczy on ok. 16 osób seniorów. Prezentowany repertuar to w większości własne 

teksty do znanych, popularnych i ludowych melodii. Ich występy zarejestrowane są na płytach 

audio i video. Ten zespół prezentujemy w kontaktach seniorskich i na różnych przeglądach 

piosenki seniorów. M.in. na Gali Piosenki Seniorów w Środzie Wlkp. 
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W Nowym Mieście działa chór „Domino Cantemus”. Chór jest obecny na wszelkich 

podniosłych uroczystościach. Ma on już swoją renomę. Ich występy zarejestrowane są na płytach 

CD i DVD. Gminny Ośrodek Kultury sprawuje nad nimi opiekę techniczną i w miarę możliwości 

finansową a próby odbywają się w piątki od godz. 18.00 w naszym ośrodku kultury. 

„Bel Canto” to grupa wokalna dziewcząt. (działa w marę potrzeb). Ich repertuar to znane 

standardy muzyki rozrywkowej, wykonywane a’capella na trzy głosy lub z podkładem 

muzycznym. 

W naszym Ośrodku Kultury swoją siedzibę mają zespoły muzyczne. 

Zespół pop rockowy Cisza, znany już zespół mający swoich fanów. Mogliśmy go usłyszeć 

na Wiankach i WOŚP. 

W popołudniowym grafiku jest miejsce na zajęcia kół zainteresowań. 

Zajęcia warcabowo – szachowe i tenisa stołowego w każdy piątek od godz. 15.00 do 

18.00. W ramach zajęć prowadzone są turnieje, które cieszą się dużą popularnością w okresie ferii 

zimowych i wakacji letnich. W tym czasie uczestnicy korzystają z tenisa stołowego i stołu 

piłkarskiego oraz warcab i szachów. 

Grupa teatralna „Szare myszki” to zajęcia teatralno-terapeutyczne, Prowadzone w każdy 

poniedziałek przez instruktora cieszą się dobrym uznaniem. Uczęszczające na zajęcia  dzieci i 

młodzież dobrze sobie radzą z poruszaniem się na scenie i nie straszny im mikrofon, to dla nich 

dobrze spędzony czas. 

Bardzo dużym zainteresowaniem cieszą się popołudniowe zajęcia dla dzieci i młodzieży 

w rytmie Hip hop. Zainteresowanie jest bardzo duże, utworzone zostały 2 grupy wiekowe. Zajęcia 

są dla dzieci i młodzieży są bezpłatne i prowadzi je instruktor ze Środy Wlkp. Uruchomiliśmy od 

października 2018r. bezpłatne zajęcia taneczne tańca towarzyskiego dla dzieci. Podobnie jak na 

zajęcia w rytmie hip hopu tak i na te zajęciach dzieci i młodzież chętnie uczęszczają. 

Kontynuujemy także w tym roku zajęcia fitness z Zumby dla dorosłych. Raz w tygodniu 

w godzinach wieczornych. Zajęcia te cieszą się bardzo dużą popularnością. 

Cały już czas działa w naszym ośrodku grupa harcerska Szare Szeregi. Zbiórki odbywają 

popołudniami w poniedziałki. 

Poprzez kulturę w naszym ośrodku promujemy także naukę. 

Zajęcia programowe z języka angielskiego prowadzone przez nauczyciela przeznaczone 

dla dzieci szkoły podstawowej klas IV – VI i młodzieży gimnazjalnej oraz ponad gimnazjalnej. 

Zajęcia są płatne. Odbywają się w  środy w dwóch grupach wiekowych.  

Zajęcia z języka niemieckiego odbywają się w godz. popołudniowych w każdy 

poniedziałek w dwóch grupach zaawansowania. Uczestnikami tych zajęć językowych są dzieci ze 

szkoły podstawowej klas I - VI, chętne do pogłębiania swej wiedzy w tym kierunku. Poznają nie 

tylko język, ale i informacje społeczno-kulturalne o naszych zachodnich sąsiadach i państwach 

niemieckojęzycznych. 

Nauka gry na gitarze to kolejna propozycja warsztatów muzycznych prowadzona przez 

instruktora. Zajęcia są płatne. Odbywają się w poniedziałki. 

Warsztaty wokalne inaczej nauka śpiewu, prowadzone są przez instruktorów muzyki 

przed festiwalami piosenek w miesiącach marzec/kwiecień i październik/listopad 2x w tygodniu 
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w godz. popołudniowych, szczegółowy harmonogram podajemy na osobnych plakatach 

informujących o zbliżających się festiwalach piosenek. 

Od września 2019 roku planujemy powrót filii Społecznego Ogniska Muzycznego z 

siedzibą w Jarocinie.  

W naszym Ośrodku Kultury swoją siedzibę maja PZERiI oraz Polski Związek Wędkarski 

koło w Nowym Mieście. Ich biura czynne są w dni wyznaczone przez te organizacje. 

Wymienione zespoły i różne formy zajęć popołudniowych poprzez akceptacje 

uczestniczących w nich osób pozostały już na stałe w naszym kalendarzu działalności. Czynimy 

nieustanne starania nad wzbogacaniem oferty zespołów, zajęć i warsztatów. Nieustannie 

poszukujemy trafnych decyzji. Niektóre uruchomione kółka zainteresować z różnych przyczyn 

nie pozostały na stałe w naszym kalendarzu. (klub brydżowy, warsztaty rzeźbiarskie, joga, tai chi). 

Ośrodek nasz jest otwarty na różne propozycje a każda nowa na pewno zostanie rozpatrzona. 

Dziękując za dotychczasowe zaangażowanie samorządu gminy w sprawy kultury proszę 

Radę Gminy o dalsze wsparcie działalności kulturalnej. 
 

 

Załączniki: 

−  nr 1 -  omówienie przychodów 

−  nr 2 -  omówienie kosztów 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nowe Miasto nad Wartą, dnia 27 lutego 2019r. 
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Załącznik nr 1 – przychody 

omówienie przychodów GOK-u do sprawozdania opisowego za 2018r. 

Plan przychodów Gminnego Ośrodka Kultury: 
 

Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy na 2018 r.        441 880,00 zł. 

Dotacja celowa z budżetu Gminy na 2018 r.           11 000,00 zł. 

Planowane przychody własne                                                           24 500,00 zł. 

Razem zaplanowano na działalność w 2018r.:            477 380,00 zł. 

 

Plan i wykonanie przychodów w 2018 r. 
 

 Planowane 

przychody 

Wykonane 

przychody 

Dynamika 

w % 

Przychody własne  24 500,00 24 130,51 98,49 
W tym: z wynajmu,  dzierżawy i organizacji imprez 

odsetki bankowe  

   24 490,00 

          10,00   

24 122,62 

7,89 

98,45 

78,90 

Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy 441 880,00 441 880,00 100,00 

Dotacja celowa na remont z budżetu Gminy 11 000,00 11 000,00  100,00 

Razem: 477 380,00 477 010,51 99,92 
 

 

 

Załącznik nr 2 – koszty  

omówienie kosztów GOK-u do sprawozdania opisowego za 2018r. 

Z otrzymanej dotacji podmiotowej z Urzędu Gminy w wysokości 441 880,00 zł. 

wydatkowano 100% tej kwoty na zaplanowaną działalność statutową. 

Omówienie kosztów wg działów klasyfikacji budżetowej: 

• Na wynagrodzenia dla pracowników 159 876,48 zł. 

• Ubezpieczenia i składki obejmujące składki na Fundusz Pracy 2 318,68 zł. oraz 

składki na ubezpieczenia społeczne 27 412,85 zł. 

• Wydatki na rzecz osób fizycznych, umowy zlecenia instruktorskie 29 221,51zł. 

• Podróże służbowe 888,45 zł. 

• Odpisy na fundusz socjalny 4 149,81zł. 

• Zakup materiałów i wyposażenia 24 432,37zł. W tym paragrafie wydatkowaliśmy 

kwoty na: 
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⎯  materiały biurowe i dekoracyjne 2 357,28 zł. 

⎯  środki czystości 1 771,01 zł. 

⎯  sprzęt gospodarczy i różny 1 681,42 zł. 

⎯  materiały elektryczne 1 297,10 zł. 

⎯  doposażenie kuchni i toalet 2 565,71 zł. 

⎯  materiały różne do zespołów artystycznych i kół zainteresowań 2 0617,74 zł. 

⎯  sprzęt audiowizualny (w tym kable i materiały eksploatacyjne) 9 173,64 zł. 

⎯  materiały komputerowe, sprzęt, programy, licencje 2 968,47 zł. 

• Zakup energii, wody i gazu dla GOK-u wyniósł 48 330,16 zł. 

• Zakup usług pozostałych 167 739,36 zł. 

W tym paragrafie wydatkowaliśmy kwoty na: 

⎯ abonament RTV i abonament księgowy 1 335,75 zł. 

⎯ remonty 22 382,48 zł. - wykonanie podłączenia energetycznego ziemnego 

lamp zewnętrznych wraz z wykonaniem przyłącza na agregat prądotwórczy 

oraz wymiana 11 okien PCV i 1 drzwi. 

⎯ organizacja imprez wewnętrznych, konkursów, turniejów i wystaw 24 078,35 

zł. w tym: 

- ferie zimowe (wg planu) 3 049,12 zł. 

- Gminny Festiwal Piosenki Przedszkolnej 873,70 zł. 

- Koncert na dzień Kobiet 1 760,00 zł. 

- Przegląd Teatrów Dziecięcych 371,75 zł. 

- akcja wakacje letnie (wg planu) 1 350,00 zł. 

- Gminny Festiwal Piosenki Dziecięcej 3 427,76 zł. 

- Srebrne i Złote Gminne Jubileusze Małżeńskie 3 339,93 zł. 

- obchody Świąt Państwowych 1 292,50 zł. 

- inne mniejsze imprezy i różne pokonkursowe wystawy 2 388,59 zł. 

- całoroczne zajęcia tańca HIP-HOP 6 225,00 zł. 

⎯ organizacja imprez plenerowych: 94 637,60 zł. w tym: 

- Święta Majowe i Gminny Dzień Strażaka 1 927,73 zł. 

- Gminny Dzień Dziecka w Kruczynie 9 990,72 zł. 

- Wianki Nowomiejskie w Nowym Mieście nad Wartą 41 835,62 zł. 

- Festiwal Gardłoryki w Nowym Mieście nad Wartą 12 000,00 zł. 

- Powitanie Wakacji  w Chwalęcinie 9 096,35 zł. 

- Gminne Dożynki w Chociczy 14 448,19 zł. 

- Inne, dodatkowe wydarzenia i imprezy 5 338,79 zł. 

⎯ rozmowy telefoniczne i Internet 2 637,31zł. 

⎯ pranie 590,04 zł. 

⎯ usługi transportowe i wywóz śmieci 8 267,06 zł. 

⎯ naprawa sprzętu komputerowego, RTV i muzycznego 1 257,55 zł. 

⎯ przeglądy okresowe, naprawy, konserwacje, monitoring (gaśnice, kominy, 

gaz,  c.o.) 7 651,59 zł. 

⎯ prowizja bankowa 939,78 zł. 

⎯ usługi nieprzewidziane 3 961,85 zł. realizacja założeń RODO, awaria pieca 

centralnego ogrzewania. 

• Świadczenia na rzecz pracowników 410,89 zł. 
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Podsumowanie finansowe za 2018 rok: 
 

 Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2018 r.                2 706,96 zł. 

 Wykonane przychody własne w 2018 r.                            24 130,51 zł. 

Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy w 2018 r.                                        441 880,00 zł. 

Dotacja celowa z budżetu Gminy                                                              11 000,00 zł. 

                  Razem 479 717,47 zł. 

Koszty wykonane w 2018 r.                                                          467 445,44 zł. 

Zwrot niewykorzystanej kwoty dotacji celowe do Urzędu Gminy                      20,00 zł.    

            Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2018 r.                      12 252,03 zł. 

 

1. Dotację podmiotową z Urzędu Gminy dla Instytucji Kultury za 2018 r. w wysokości 441 

880,00 zł. wykorzystano w 100 %. 

2. Dotację celową na wykonanie podłączenia energetycznego ziemnego lamp zewnętrznych 

wraz z wykonaniem przyłącza na agregat prądotwórczy w wysokości 11 000,00 zł. 

wykorzystano w wysokości 10 980,00 zł. zgodnie z umową. Niewykorzystana kwota w 

wysokości 20 zł. została zwrócona do Urzędu Gminy w dniu 12.09.2018r. 

3. Wypracowane przychody w kwocie 24 130,51 zł. + 2 706,96 zł. ze stanu środków na 

rachunku bankowym na dzień 1.01.2018r. stanowią razem 26 837,47 zł. 

Z tych 26 837,47 zł. 14 585,44 zł. przeznaczyliśmy na organizację imprez. 

4. Na dzień 31.12. 2018r. z dochodów własnych pozostała kwota 12 252,03 zł. 

5. Gminny Ośrodek Kultury realizował wydatki zgodnie ze statutem swojej działalności. 

6. Na koniec roku 2018 GOK nie miał wymagalnych zobowiązań i należności. 

 

 

 

 

 

 

Nowe Miasto nad Wartą 27.02.2019 r. 

 

 


