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Sprawozdanie 

Burmistrza Korfantowa 
z wykonania planu finansowego 

samorządowej instytucji kultury 

za rok 2019 

 

Samorządową instytucją kultury prowadzącą działalność w zakresie kultury i ochrony 

dziedzictwa narodowego oraz kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Korfantów jest 

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji. 

 

W 2019 roku MGOKSiR otrzymał następujące dotacje na zadania bieżące: 

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, 

R. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby: 

  Plan -   922.000,00 złotych, 

  Wykonanie -  919.904,30 złotych, 

 

R. 92116 – Biblioteki: 

Plan -      286.000,00 złotych, 

  Wykonanie -     286.000,00 złotych, 

 

Dz. 926 – Kultura fizyczna, 

R. 92601 – Obiekty sportowe: 

Plan -        13.000,00 złotych, 

  Wykonanie -       13.000,00 złotych. 

 

R. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej: 

Plan -      372.000,00 złotych, 

  Wykonanie -     372.000,00 złotych, 

 

oraz na zadania inwestycyjne: 

Dz. 926 – Kultura fizyczna, 

R. 92601 – Obiekty sportowe: 

Plan -        47.000,00 złotych, 

  Wykonanie -       46.652,94 złotych 

pn. „Zakup i montaż kontenera na boisko we Włodarach”. 

W ramach w/w zadania został zakupiony kontener socjalny, którego koszt wyniósł  

30.000,00 złotych oraz został przygotowany i uzbrojony w media teren pod ten kontener  

(16.652,94 złotych). 
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W roku 2019 Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Korfantowie dokonał 

spłaty zaciągniętych pożyczek w latach 2017-2018 na zadania realizowane w ramach 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w łącznej kwocie 54.652,08 złotych: 

- „Zachowanie niematerialnego dziedzictwa kulturowego Gminy Korfantów poprzez 

promocję produktu lokalnego – Pierogów Włodarskich” (z roku 2017) –  

30.190,74 złotych, 

- „Spotkanie lokalnej społeczności Gminy Korfantów z okazji 25 rocznicy odzyskania praw 

miejskich Korfantowa” (z roku 2018) – 24.461,34 złotych. 

 

DOCHODY 

 

W 2019 roku zaplanowano dochody z działalności bieżącej w wysokości  

80.000,00 złotych. Zostały one zrealizowane w kwocie 83.596,17 złotych, co stanowi 

104,50% w stosunku do planu, w następujących rozdziałach: 

92109    Plan -     47.000,00 złotych, 

   Wykonanie -    50.705,37 złotych, 

   % -   107,88 

92116   Plan -        5.000,00 złotych, 

   Wykonanie -       4.674,00 złotych, 

   % -    93,48  

92605   Plan -     28.000,00 złotych, 

   Wykonanie -    28.216,80 złotych, 

   % -    100,77. 

Wpływy pochodziły z opłat czynszowych, najmu sal, noclegów, opłat za energię elektryczną  

i gaz, ze sponsoringu sekcji tenisa stołowego oraz z refundacji robót publicznych. 

 

WYDATKI 

 

Wydatki na działalność bieżącą MGOKSiR kształtowały się następująco: 

1) Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, 

R. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby: 

ogółem: 986.508,52 złotych, 

w tym: 

- zakup energii i materiałów – 107.247,23 złotych, 

- usługi obce – 158.044,35 złotych, 

- opłaty i podatki – 40.486,41 złotych, 

- wynagrodzenia z pochodnymi – 569.390,46 złotych, 

- remonty – 9.904,30 złotych, 

- pozostałe – 101.435,77 złotych. 

 

2) R. 92116 – Biblioteki: 

ogółem: 306.702,68 złotych, 
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w tym: 

- zakup energii i materiałów – 23.253,47 złotych, 

- usługi obce – 11.588,78 złotych, 

- opłaty i podatki – 2.360,82 złotych, 

- wynagrodzenia z pochodnymi – 240.020,49 złotych, 

- pozostałe – 29.479,12 złotych, 

 

3) Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport, 

    R. 92601 – Obiekty sportowe: 

Ogółem: 13.000,00 złotych, 

w tym: 

- pozostałe – 13.000,00 złotych, 

 

R. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu: 

Ogółem: 399.944,29 złotych, 

w tym: 

- zakup energii i materiałów – 41.992,10 złotych, 

- usługi obce – 88.528,25 złotych, 

- opłaty i podatki – 17.005,00 złotych, 

- wynagrodzenia z pochodnymi – 178.554,67 złotych, 

- pozostałe – 73.864,27 złotych. 

 

Na dzień 31 grudnia 2019 roku MGOKSiR nie posiadał zobowiązań wymagalnych. 

Zobowiązania niewymagalne wystąpiły w wysokości: 104.279,25 złotych (w tym  

m.in.: pochodne od wynagrodzeń za m-c grudzień 2019r. - 93.266,25 złotych, rozrachunki  

z dostawcami – 11.013,00 złotych oraz opłaty za obsługę zawodów – 1.000,00 złotych). 

 

Na dzień 31.12.2019r. nie wystąpiły wymagalne należności.  

 

Posiadana gotówka na koncie bankowym na dzień 31.12.2019r. wynosiła 1.860,15 złotych, a 

należności niewymagalne: 1.000,00 złotych. 

 

W tabelach przedstawiono szczegółowe wykonanie planu finansowego MGOKSiR  

wg klasyfikacji budżetowej. 
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Wykonanie planu za okres od I – XII.2019r. 
 

Rozdział      92105 - pożyczka 

/w złotych/ 

Lp. Wyszczególnienie  
Plan  

            2019 

Wykonanie  

2019 

Korekta planu 

 

I Przychody ogółem( 1 + 2 )  30.190,74       30.190,74  

             W tym:  

1 Przychody własne          

2 
Dotacje z budżetu miasta,  

z tego: 

 

        

 

     
 

a) 

podmiotowa na działalność 

bieżącą 

imprezy gminne, w tym: 

          

 

    

 
 

b) celowa na inwestycje (f. sołecki)            -           -  

c) podmiotowa (f. sołecki)          -            

d) 
celowa –  inwestycje 

pożyczka  

             -   

          
  

3. PROW          30.190,74        30.190,74  

II 
Stan należności na początek 

roku  
   -   

III 

Stan środków pieniężnych na 

początek roku / stan funduszu 

na pocz. roku 

  

      

 

 

IV 
Zobowiązania na początek 

roku 
           x  

 RAZEM   ( I+II+III – IV ) 30.190,74        30.190,74  

V Koszty ogółem: 30.190,74        30.190,74  

1. 
Wynagrodzenie osobowe  

z pochodnymi 

 

 

 

       
 

2. 
Pozostałe wydatki,  

W tym: 

 

       

 

   
 

a) energia (energia, woda, gaz)          

b) zakup usług                   

c) podatki, składki, opłaty                 

d) pozostałe wydatki               

3. Remonty             -  

4. 
Inwestycje i zakupy 

inwestycyjne 
                      -  

5. Spłata pożyczki        30.190,74       30.190,74  

VI 
Koszty amortyzacji nie będące 

wydatkiem 
           720,00  

VII Stan należności na koniec roku             -          -  

VIII 
Stan środków pieniężnych na 

koniec roku 
           -   

IX Zobowiązania na koniec roku           x           

 RAZEM  ( V+VII+VIII – IX ) 30.190,74         30.190,74  

 Etaty     
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Rozdział      92109 - pożyczka  
/w złotych/ 

Lp. Wyszczególnienie  
Plan  

            2019 

Wykonanie  

2019 
Korekta planu 

I Przychody ogółem( 1 + 2 + 3)  24.461,34        24.461,34  

             W tym:  

1 Przychody własne    

2 
Dotacje z budżetu miasta,  

z tego: 

 

        

 

     
 

a) 

podmiotowa na działalność 

bieżącą 

imprezy gminne, w tym: 

          

 

    

 
 

b) celowa na inwestycje (f. sołecki)            -           -  

c) podmiotowa (f. sołecki)          -            

d) 
celowa –  inwestycje 

pożyczka  

             -   

          
  

3. PROW          24.461,34              24.461,34  

II 
Stan należności na początek 

roku  
   -   

III 

Stan środków pieniężnych na 

początek roku / stan funduszu 

na pocz. roku 

 
      

 

 

 

 

IV 
Zobowiązania na początek 

roku 
           x  

 RAZEM   ( I+II+III – IV ) 24.461,34         24.461,34  

V Koszty ogółem: 24.461,34         24.461,34  

1. 
Wynagrodzenie osobowe  

z pochodnymi 

 

 

 

       
 

2. 
Pozostałe wydatki,  

W tym: 

 

       

 

   
 

a) energia (energia, woda, gaz)          

b) zakup usług                   

c) podatki, składki, opłaty                 

d) pozostałe wydatki               

3. Remonty             -  

4. 
Inwestycje i zakupy 

inwestycyjne 
                      -  

5. Spłata pożyczki        24.461,34         24.461,34  

VI 
Koszty amortyzacji nie będące 

wydatkiem 
           -  

VII Stan należności na koniec roku             -          -  

VIII 
Stan środków pieniężnych na 

koniec roku 
           -   

IX Zobowiązania na koniec roku           x           

 RAZEM  ( V+VII+VIII – IX ) 24.461,34       24.461,34  

 Etaty     
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Rozdział      92109 

/w złotych/ 

Lp. Wyszczególnienie  
Plan  

            2019 

Wykonanie  

2019 
Korekta planu 

I 
Przychody ogółem(1+2 +3) 

 
      969.000,00       970.609,67  

             W tym:  

1. Przychody własne         47.000,00          50.705,37  

2. 
Dotacje z budżetu miasta,  

z tego: 
      922.000,00        919.904,30  

a) 
podmiotowa na działalność bieżącą 

 imprezy plenerowe    w tym 

      922.000,00 

 

      106.000,00 

       919.904,30 

  

       106.000,00 

 

b) celowa na inwestycje (f. sołecki)          -   

c) podmiotowa (f. sołecki)          -          

d) 
celowa – inwestycje 

pożyczka  

           - 

 
  

3. PROW                    0,00   

II Stan należności na początek roku        866,61             x  

III 

Stan środków pieniężnych na 

początek roku/ stan funduszu na 

pocz. roku 

 20.430,39 
 -  42.307,70  

IV Zobowiązania na początek roku 53.310,97             x  

V Materiały z inwentaryzacji   1.535,00             x  

  RAZEM  ( I+II+III – IV + V ) 938.521,03       928.301,97  

VI Koszty ogółem: 938.521,03       986.508,52  

1. 
Wynagrodzenie osobowe  

z pochodnymi 
546.930,00       569.390,46  

2. 
Pozostałe wydatki,  

W tym: 

 

      379.591,03 

 

      402.828,76 
 

a) energia (energia, woda, gaz)       100.560,00       107.247,23  

b) zakup usług       146.000,00       158.044,35  

c) podatki, składki, opłaty         38.000,00         40.486,41   

d) pozostałe wydatki         95.031,03         97.050,77  

3. Remonty          12.000,00           9.904,30  

4. Pozostałe koszty 
          

        
          4.385,00  

VII 
Koszty amortyzacji nie będące 

wydatkiem 
         57.285,22       51.853,48  

VIII Stan należności na koniec roku             -                0,00  

IX 
Stan środków pieniężnych na koniec 

roku 
           -             307,90  

X Materiały z inwentaryzacji           1.476,00  

XI Zobowiązania na koniec roku x         59.990,45  

 RAZEM (VI+VIII+IX+X-XI) 938.521,03      928.301,97  

 Etaty  7,5   
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Rozdział      92116 

/w złotych/ 

Lp. Wyszczególnienie  
Plan  

            2019 

Wykonanie  

2019 
Korekta planu 

I Przychody ogółem ( 1+2 )         291.000,00       290.674,00  

             W tym:  

1 Przychody własne      5.000,00            4.674,00     

2 
Dotacje z budżetu miasta,  

z tego: 

 

         286.000,00 

 

       286.000,00 
 

a) podmiotowa na działalność bieżącą          286.000,00        286.000,00  

b) celowa na inwestycje (f. sołecki)                 -   

c) podmiotowa (f. sołecki)                 -   

d) celowa - inwestycje    

II Stan należności na początek roku 0,00               x  

III 

Stan środków pieniężnych na 

początek roku/ stan funduszu na 

pocz. roku 

       13.612,06 
       -  11.624,95  

IV Zobowiązania na początek roku 25.237,01             x  

 RAZEM  ( I+II+III – IV ) 279.375,05         279.049,05  

V Koszty ogółem: 279.375,05         306.702,68  

1. 
Wynagrodzenie osobowe  

z pochodnymi 
239.889,00         240.020,49  

2. 
Pozostałe wydatki,  

W tym: 
          39.486,05           66.682,19  

a) energia (energia, woda, gaz)           16.111,00           23.253,47  

b) zakup usług             4.375,05           11.588,78  

c) podatki, składki, opłaty      2.000,00             2.360,82  

d) pozostałe wydatki           17.000,00           29.479,12  

3. Remonty                 -            -  

4. Inwestycje i zakupy inwestycyjne                -            -  

VI 
Koszty amortyzacji nie będące 

wydatkiem 
             0,00                0,00  

VII Stan należności na koniec roku             -                0,00  

VIII 
Stan środków pieniężnych na 

koniec roku 
           -                0,00  

IX Zobowiązania na koniec roku x          27.653,63  

 RAZEM  ( V+VII+VIII – IX )        279.375,05        279.049,05  

 Etaty  4,25   
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           Rozdział      92601 
/w złotych/ 

Lp. Wyszczególnienie  
Plan  

            2019 

Wykonanie  

2019 
Korekta planu 

I Przychody ogółem( 1 + 2 ) 60.000,00        59.652,94  

             W tym:  

1 Przychody własne          

2 
Dotacje z budżetu miasta,  

z tego: 
       60.000,00        59.652,94  

a) 

podmiotowa na działalność 

bieżącą 

imprezy gminne, w tym: 

13.000,00               13.000,00  

b) celowa na inwestycje (f. sołecki)            -           -  

c) podmiotowa (f. sołecki)          -            

d) celowa – inwestycje        47.000,00        46.652,94   

II 
Stan należności na początek 

roku  
   -                0,00  

III 

Stan środków pieniężnych na 

początek roku / stan funduszu 

na pocz. roku 

 
       -  11,67  

IV 
Zobowiązania na początek 

roku 
           x  

 RAZEM   ( I+II+III – IV ) 60.000,00        59.641,27  

V Koszty ogółem: 60.000,00        59.641,27  

1. 
Wynagrodzenie osobowe  

z pochodnymi 
         

2. 
Pozostałe wydatki,  

W tym: 
      13.000,00         13.000,00  

a) energia (energia, woda, gaz)          

b) zakup usług                   

c) podatki, składki, opłaty                 

d) pozostałe wydatki       13.000,00         13.000,00  

3. Remonty             -  

4. 
Inwestycje i zakupy 

inwestycyjne 
      47.000,00          46.641,27  

VI 
Koszty amortyzacji nie będące 

wydatkiem 
          14.046,15  

VII Stan należności na koniec roku             -          -  

VIII 
Stan środków pieniężnych na 

koniec roku 
           -   

IX Zobowiązania na koniec roku           x   

 RAZEM  ( V+VII+VIII – IX ) 60.000,00         59.641,27  

 Etaty     
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           Rozdział      92605 
/w złotych/ 

Lp. 

 
Wyszczególnienie  

Plan  

            2019 

Wykonanie  

2019 
Korekta planu 

I Przychody ogółem( 1 + 2 )      400.000,00       400.216,80  

             W tym:  

1 Przychody własne  28.000,00         28.216,80  

2 
Dotacje z budżetu miasta,  

z tego: 
       372.000,00       372.000,00  

a) 

podmiotowa na działalność 

bieżącą 

imprezy gminne          w tym: 

       372.000,00 

          

          14.500,00 

      372.000,00 

 

         14.500,00 

 

b) celowa na inwestycje (f. sołecki)            -           -  

c) podmiotowa (f. sołecki)          -            

d) 
celowa – inwestycje 

pożyczka  

          

            
  

II 
Stan należności na początek 

roku  
         0,00              x  

III 

Stan środków pieniężnych na 

początek roku / stan funduszu 

na pocz. roku 

  18.440,88 
      -  14.110,43 

 

 

IV 
Zobowiązania na początek 

roku 
   15.695,31             x  

V Materiały z inwentaryzacji      144,00             x  

 RAZEM   ( I+II+III – IV+V ) 402.889,57      386.106,37  

VI Koszty ogółem: 402.889,57      399.944,29  

1. 
Wynagrodzenie osobowe  

z pochodnymi 
178.482,00      178.554,67  

2. 
Pozostałe wydatki,  

W tym: 
      224.407,57      221.389,62  

a) energia (energia, woda, gaz)         41.889,57        41.992,10  

b) zakup usług         87.000,00        88.528,25  

c) podatki, składki, opłaty         17.000,00        17.005,00  

d) pozostałe wydatki         78.518,00        73.864,27  

3. Remonty                    0,00  

4. 
Inwestycje i zakupy 

inwestycyjne 

            

          
          -  

VII 
Koszty amortyzacji nie będące 

wydatkiem 
           2.660,00            0,00  

VIII Stan należności na koniec roku             -          1.000,00    

IX 
Stan środków pieniężnych na 

koniec roku 
           -          1.552,25  

X Materiały z inwentaryzacji               245,00  

XI Zobowiązania na koniec roku           x        16.635,17  

 RAZEM (VI+VIII+IX+X – XI) 402.889,57       386.106,37  

 Etaty  3,0   
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Sprawozdanie opisowe z działalności 

MIEJSKO – GMINNEGO OŚRODKA  KULTURY, SPORTU i  REKREACJI   

w Korfantowie za 2019 rok. 

 

Dział 92109 - DOMY KULTURY 

           Zadania w zakresie upowszechniania kultury w gminie realizował Miejski Dom 

Kultury w Korfantowie, Wiejskie Domy Kultury w Ścinawie Nyskiej i Przechodzie, Świetlica 

Wiejska we Włodarach oraz 15 świetlic wiejskich. 

W dziale tym zatrudnieni byli: 

1. MDK Korfantów  - instruktor d/s kultury (pełny etat), 2 instruktorów  muzyki – 

prowadzących naukę gry na  instrumentach (cząstkowy etat) oraz zespoły wokalne “Echo 

Korfantowa”, „Kwiat Lotosu”, „Włodarzanki” i „Ścinawskie Koniczynki” (pełny etat) 

oraz instruktor Studia Piosenki (cząstkowy etat). 

2. WDK Ścinawa Nyska - instruktor d/s środowiskowych (pełny etat),  instruktor Studia 

Piosenki  (cząstkowy etat). 

3. Świetlica Wiejska we Włodarach – instruktor d/s. środowiskowych (1/2etatu).  

             Kadra pracująca w tych placówkach w 2019 roku realizowała zadania wynikające  

ze Statutu Ośrodka, z rocznego planu pracy, a także z uchwały Rady Miejskiej w Korfantowie 

w sprawie głównych kierunków rozwoju kultury, sportu i rekreacji w Gminie Korfantów  

na lata 2010 – 2020 (Uchwała Nr L/283/10 z dnia 31 marca 2010r.). 

 

IMPREZY  KULTURALNE  i  ROZRYWKOWE: 

1. XXVII Finał Wielkiej  Orkiestry Świątecznej Pomocy – koncerty – 13.01. -  Miejski Dom 

Kultury w Korfantowie  (organizator M-GOK,SiR ). 

2. Spotkanie Par Małżeńskich z Gminy Korfantów z ok. 50 lecia Pożycia Małżeńskiego – 

15.01. (org. Urząd Stanu Cywilnego + MDK). 

3. Spotkanie kolędowe – 17.01. – sala MDK  (org. MDK + Klub Seniora). 

4. Spotkanie z ok. Dnia Babci i Dziadka – 20.01. – sala MDK  (org. Caritas + MDK). 

5. „Biała Zima” – 28.01-10.02.  – cykl imprez i zajęć sportowo – kulturalnych podczas 

ferii zimowych (org.M-GOK,SiR). 

6. „Kartka Walentynkowa” – 14.02. - konkurs plastyczny + wystawa pokonkursowa – 

Biblioteka „REMIZA”. 

7. „Operetka Wczoraj i Dziś” - 17.02. – spotkanie z teatrem Muzycznym „IWIA” –  

(Org.  MDK). 

8. Spotkanie ostatkowe (tłusty czwartek) – 28.02. sala MDK   (org. Klub Seniora + MDK). 

9. Gminny Konkurs Kroszonkarski i Palm Wielkanocnych + wystawa pokonkursowa – 

05.04.- 15.04.- sala Biblioteki „Remiza”. 

10. XXVIII Wojewódzki, Dziecięcy Festiwal Piosenki – 25.04. –  sala widowiskowa MDK  

w Korfantowie –  impreza dla dzieci  i młodzieży w wieku 7-16 lat  w kategorii solistów.          

(org. M-GOK,SiR). 

11.  „Wygraj Sukces” – Ogólnopolski Festiwal Piosenki – Tarnobrzeg’2019 – 07.05. – 

kwalifikacje rejonowe w MDK Korfantów. 
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12. Gminny Konkurs Recytatorski kl. I-III – 13.05. – sala MDK  (org. Zespół Szkolno-

Przedszkolny + MDK). 

13. XXIII Majowe Spotkania z Poezją – Powiatowy Konkurs Recytatorski -  15.05. -  sala 

widowiskowa MDK w Korfantowie –  konkurs dla dzieci i młodzieży  w wieku  7 – 16 

lat.  (org. M-GBP + MDK). 

14.  Spotkanie z ok. Dnia Matki – 30.05. – sala MDK - (org. Klub Seniora + MDK). 

15. V Korfantowski Przegląd Zespołów Wokalnych  – 15.06. – sala MDK  (org. Klub Seniora 

+ MDK). 

16. „Noc Świętojańska” – 22.06. – impreza plenerowa – OSiR- Ścinawa Mała 

(współorganizacja Sołectwa –  Ścinawa M. i N. ). 

17.  „Lato  w Mieście’2019” – 01-27.07.– cykl imprez i zajęć sportowych, rekreacyjnych oraz 

kulturalnych dla dzieci podczas wakacji       (org. M-GOK,SiR + Biblioteki  „REMIZA” 

+ filie w Ścinawie Nyskiej i Przechodzie). 

18. III Międzynarodowy Polonijny Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu - 03.07. – Koncert  

w Kościele pw Trójcy Świętej w Korfantowie       (org. Stowarzyszenie „Wspólnota 

Polska oddz. Opole + MDK Korfantów). 

19.  DNI KORFANTOWA – 10-11.08. - Stadion Miejski – festyn rodzinny z występami  

i koncertami zespołów artystycznych, zawodowych oraz działających przy domach 

kultury i świetlicach Gminy Korfantów (org. M-GOK,SiR). 

20. Gminne Święto Plonów –  07.09.  – impreza dożynkowa  folklorystyczna (org. Sołectwo 

w Przechodzie i Borku  + MGOK,SiR + Urząd Miejski w Korfantowie). 

21. XX Korfantowska Jesień Artystyczna – 07-27.10. –  impreza z wystawą, pokazami oraz 

spotkaniami dzieci i młodzieży z lokalnym twórcami ludowymi zrzeszonymi przy  

M-GOKSiR w Korfantowie (org. M-GOK,SiR + Biblioteka „REMIZA”). 

22. Wieczornica z ok. Święta Niepodległości Polski - 11.11. - sala S.P. Nr 2 (org. S.P. Nr 2 

im. Czesława Niemena + M-GOK,SiR). 

23. Spotkanie Andrzejkowe – 28.11. – sala MDK (org. Zw. Emeryt. i Renc. + MDK). 

24. Kiermasz Bożonarodzeniowy – 01.12. - sala MDK - wystawa Gminnej Grupy Twórczości  

Artystycznej działającej przy MDK w Korfantowie       (org. M-GOK,SiR). 

25. Spotkanie z Mikołajem – 06.12. - sala widowiskowa MDK –  impreza Mikołajkowa dla 

dzieci (org. M-GOK,SiR). 

26. XX Konkurs Recytatorski „Boże Narodzenie w Poezji” – 11.12 .  sala widowiskowa  

MDK  –  konkurs gminny dla dzieci i młodzieży            (org. M-GBP + M-GOK,SiR).   

   

ŚWIETLICE  WIEJSKIE: 

            W strukturze Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji, obok 

Miejskiego Domu Kultury w Korfantowie, Wiejskiego Domu Kultury w Ścinawie Nyskiej 

 i Przechodzie, funkcjonuje 16 świetlic wiejskich. W większości świetlic,  

po przeprowadzonych remontach i modernizacjach, stworzone zostały dobre warunki  

do organizowania imprez rozrywkowych i działań kulturalnych dla danych środowisk 

wiejskich. W wielu z nich odbywały się zabawy, imprezy okolicznościowe, rocznicowe  

i rodzinne itp.  Ponadto, służyły one za miejsce spotkań mieszkańców, na zebrania wiejskie 
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organizowane przez sołtysów lub inne organizacje lokalne działające w poszczególnych 

wsiach. 

 

Dział 92116 - BIBLIOTEKI: 

            W strukturze Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji działa również 

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Korfantowie (z oddziałem dla dorosłych i dzieci)  

z filiami w Ścinawie Nyskiej i Przechodzie. W dziale tym zatrudnionych było 4 bibliotekarki:  

M-GBP w Korfantowie - 2 bibliotekarki (pełny etat), filia M-GBP w Ścinawie Nyskiej - 1 

bibliotekarka (1/2 etatu), filia M-GBP w Przechodzie - 1 bibliotekarka (pełny etat), pracownik 

gospodarczy biblioteki „Remiza” w Korfantowie (1/2 etatu). Działalnością podstawową tych 

placówek było upowszechnianie czytelnictwa w gminie, jak również organizowanie lub 

współorganizowanie wielu imprez kulturalno-rozrywkowych, wystaw okolicznościowych, 

kiermaszów książki oraz konkursów a także spotkań autorskich z pisarzami.  

 

Upowszechnianie czytelnictwa w 2019 roku (w nawiasach rok 2018): 

 
Czytelnicy 

Ilość 

odwiedzin 

Wypożyczenia 

na zewnątrz 

Wypożyczenia 

na miejscu 
Księgozbiór 

Biblioteka  

Korfantów 

 

  313  (342)   

 

 

   3.330   (3.387)   

 

   3.870    (4.102)       706    (823)   

 

 19.664  (19.457)   

 

Biblioteka  

Przechód 
   265  (274)                           

 

   2.097   (2.141)   

 

 

   2.577   (2.691)   

 

 

    109   (413)  

 

 

     6.238  (6.397)    

 

Biblioteka 

Ścinawa Nyska 

                 

   109   (110) 

 

           

      994   (1.016)   

 

                

 2.089    (2.109)  

 

                     

    103   (141) 

 

                 

10.014   (10.359)  

 

        

             We wszystkich bibliotekach dostępna była tzw. czytelnia internetowa. Liczba 

odwiedzin w tych czytelniach w 2019 roku wynosiła 859 osób.  

W 2019  roku zakupiono do bibliotek 432 nowych książek , w większości to lektury, na kwotę 

14.867 zł (w tym dotacja celowa  Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup 

nowości wydawniczych w wysokości 4.674 zł). 

 

Zakup nowości wydawniczych: 

1. Biblioteka Korfantów – 207 woluminów na kwotę 7.209 zł. 

2. Biblioteka Przechód – 111 woluminów na kwotę 4.153 zł. 

3. Biblioteka Ścinawa Nyska – 114 woluminów na kwotę 3.505 zł. 

Prowadzono również prenumeratę 13 czasopism w Miejskiej Bibliotece oraz w Bibliotekach 

Filialnych na kwotę  2.825 zł. 

          Ponadto M-GBP była organizatorem lub współorganizatorem takich działań jak m.in. 

1. Gminny Konkurs plastyczny na najciekawszą walentynkę (15.02.) 

2. Powiatowy Konkurs Pięknego Czytania (14.03) 
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3. Spotkanie autorskie z Ks. Manfredem Słaboniem (28.03.) 

4. Gminny Konkurs Kroszonkarski i Palm Wielkanocnych  + wystawa pokonkursowa  

(26.04.) 

5. Wystawa prac dzieci z kółka plastycznego przy MDK  (16.05.) 

6. XIV Powiatowy Konkurs Recytatorski „Majowe Spotkania z Poezją” (15.05.) 

7. Spotkanie autorskie z Romanem Pankiewiczem  (21.05.) 

8. Spotkanie autorskie ze Zbigniewem Masternakiem  (04.06.) 

9. Wystawa malarstwa Pani Teresy Tokarz  (02.09.) 

10. Narodowe czytanie twórczości Bolesława Prusa (21.09.)  

11. Wystawa prac Gminnej Grupy Twórczości Artystycznej działającej przy MDK 

Korfantów (02.11.) 

12. Spotkanie autorskie z Teresą Zielińską  (13.11.) 

13. Poplenerowa, międzynarodowa wystawa malarstwa „Artfriedlandianum” (11.12.) 

14. XX Gminny Konkurs Recytatorski „Boże Narodzenie w Poezji  (12.12). 

 

INNA  DZIAŁALNOŚĆ OŚRODKA :  

1/ Nauka gry na instrumentach muzycznych w MDK Korfantów. 

2/ Prowadzenie zajęć w Studiu Piosenki w MDK – Korfantów. 

3/ Prowadzenie zajęć w Studio Piosenki - WDK Ścinawa Nyska. 

4/ Prowadzenie zajęć i uczestnictwo w wystawach Gminnej Grupy Twórczości Artystycznej 

działającej przy MDK Korfantów. 

5/ Prowadzenie zajęć w kółku plastycznym dla dzieci i dorosłych działającym  przy MDK 

Korfantów. 

6/ Prowadzenie zajęć z zespołami wokalnymi - „Echo Korfantowa” (Korfantów), „Kwiat 

Lotosu” (Puszyna), „Włodarzanki” (Włodary), „Ścinawskie Koniczynki” (Ścinawa Mała + 

Nyska) oraz Grupą Muzyczną „Przyjaciele” (Korfantów). 

7/ Obsługa nagłośnieniowa z rejestracją audio wszystkich Sesji Rady Miejskiej  

w Korfantowie. 

8/ Obsługa muzyczna i nagłośnieniowa różnych imprez, m.in.  Gminna Uroczystość 50-lecia 

pożycia małżeńskiego (15.01.), konkurs piosenek Czesława Niemena (05.03.), Uroczystość 

pod Pomnikiem Bohaterów (03.05. – Święto Konstytucji 3-go Maja; 01.09. - 80 Rocznica 

wybuchu  II Wojny Światowej oraz 11.11. Święto Niepodległości Polski), Gminne 

Zawody OSP w Ścinawie Małej (18.05.), Gminne Zawody Drużyn  Młodzieżowych CTiF 

(18.06.) w Korfantowie, festyn rodzinny współorganizowany z „Caritas” (24.06.), 

spotkania Klubu Seniora oraz zespołu wokalnego „Echo Korfantowa” z ok. Dnia Babci  

i Dziadka, Walentynek, ostatków,  Dnia Seniora,  andrzejek, itp.  

Ponadto w salach Miejskiego Domu Kultury w Korfantowie odbywały się: Wybory  

do Parlamentu Europarlamentu (26.05.), Wybory do Sejmu i Senatu R.P. (13.10.),  

spotkania, zebrania szkolenia, konkursy, itp., organizowane przez instytucje i organizacje 

społeczne.  
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Dział 92605 - SPORT:  

            Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2019r. były również realizowane 

przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji.   W dziale tym zatrudnieni byli: 

instruktor d/s sportu i rekreacji w MDK Korfantów (pełny etat),  3 instruktorów sekcji L.A. 

przy MDK w Korfantowie (umowa cząstkowa), 2 instruktorów sekcji Tenisa Stołowego 

działającej przy MDK (umowa cząstkowa), gospodarz obiektu sportowego w Korfantowie 

(pełny etat)  oraz  gospodarz obiektu  sportowego w Ścinawie Małej (pełny etat). Instruktor 

d/s sportu i rekreacji w MDK obok organizowania gminnych imprez sportowych 

współpracował m.in. z Wojewódzkim Zrzeszeniem Ludowych Zespołów Sportowych  

w Opolu, Wydziałem Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Nysie, Zrzeszeniem 

Gminnym LZS w Korfantowie, Wojewódzkim i Gminnym Szkolnym Związkiem 

Sportowym.  Ponadto odpowiadał za zajęcia sportowo-rekreacyjne we współpracy  

z Uniwersytetem III Wieku przy SP Nr 2  w Korfantowie.  Gospodarze obiektów sportowych 

w Korfantowie i Ścinawie Małej odpowiedzialni byli za utrzymanie porządku i czystości  

w pawilonach sportowych, utrzymaniu boiska sportowego oraz przyległych terenów 

należących do kompleksu sportowego jak również za pranie strojów sportowych i pościeli 

(dot. obiektu w Korfantowie i Ścinawie Małej). Sprzątaczka pawilonu sportowego  

w Korfantowie w zakresie obowiązków miała utrzymanie czystości w całym obiekcie (szatnie 

sportowe, zaplecze sanitarne i socjalne, pokoje gościnne, świetlica i pomieszczenia klubowe). 

Pozostali instruktorzy prowadzili zajęcia  zgodnie ze swoim kompetencjami i zakresem 

czynności. 

 

IMPREZY  SPORTOWO - REKREACYJNE:  

1. „Biała Zima’2019” – (28.01-10.02) - cykl imprez sportowych podczas ferii zimowych  – 

MDK. 

2.  XVII Otwarty Turniej Piłki Siatkowej Amatorów o Puchar Dyrektora  M-GOK,SiR. 

(23.02.)  - hala sportowa w Korfantowie. 

4. Mistrzostwa woj. Opolskiego w Biegach Przełajowych (30.03) – Stadion Miejski  

w Korfantowie. 

5. XIV Międzynarodowy Turniej Tenisa Stołowego w Korfantowie (16-17.04.) - Hala 

Sportowa – impreza międzynarodowa z udziałem zawodników z klubów sportowych 

 z Niemiec, Francji, Czech i Polski. 

6. Międzynarodowe Zawody Sportowo-Pożarnicze „WASSERBALL” (27-28.07.) akwen 

Przechód  

6. Gminne Zawody w Nordic Walking z ok. Dni Korfantowa   (10.08.) - Stadion Miejski  

w Korfantowie. 

7. XXXII  Ogólnopolskie Biegi Crossowe z okazji Święta Niepodległości Polski  (08.11.) - 

Stadion Miejski w Korfantowie.  

 

DZIAŁALNOŚĆ  SPORTOWO - REKREACYJNA: 

- prowadzenie  Sekcji Lekkoatletycznych przy MDK w Korfantowie,  

- prowadzenie  Sekcji Tenisa Stołowego w Korfantowie , 
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- koordynowanie działalności Szkolnego Związku Sportowego; uczestniczenie dzieci  

i młodzieży w gminnych, powiatowych i wojewódzkich zawodach sportowych.  

- Współorganizowanie z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych imprez  

sportowo- rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży. 

- Współpraca z Radą Wojewódzką Zrzeszenia LZS w Opolu, Wydziałem Kultury i Sportu 

Starostwa Powiatowego w Nysie, Wojewódzkim i Gminnym  Szkolnym Związkiem 

Sportowym, Gminnym Zrzeszeniem LZS w Korfantowie oraz Uniwersytetem III Wieku 

przy SP Nr 2 w Korfantowie w zakresie wspólnych działań i organizowania imprez 

sportowo-rekreacyjnych na  terenie Gminy Korfantów.  

  

Kluby sportowe LUKS M-GOKSiR Korfantów: 

 

 -  Sekcja Lekkoatletyczna: 

Sekcja liczyła ok. 55 zawodników w tym 4 seniorów, 16 juniorów oraz 35 młodzików  

i dzieci. 

Treningi odbywały się 7 razy w tygodniu dla Seniorów oraz kilka razy w tygodniu dla 

pozostałych kategorii. 

Lekkoatleci MGOKSiR  Korfantów reprezentowali Klub w zawodach międzynarodowych  

i krajowych, zdobywając wiele medali : 

1. Barbara Bieganowska 1 miejsce w Mistrzostwach Świata JPC w Dubayu w biegu  

na 1500m oraz  

1 miejsce w Halowych  Mistrzostwach Europy Masters w Toruniu w biegu na 3000m .  

2. Marcel Chodura 2 miejsce w Mistrzostwach Polski w biegach przełajowych,  

3. Paweł Krawczuk 4 miejsce w Mistrzostwach Polski w biegach przełajowych,  

4. Wiktoria Niewiedział 6 miejsce w Mistrzostwach Polski w chodzie sportowym na 

5000m.  

Ponadto zdobyli 2 medale w Międzywojewódzkich  Mistrzostwach Młodzików w rzucie 

młotem (Katarzyna Dyl i Kacper Szóstka) oraz 30 medali w Mistrzostwach Województwa 

Młodzików i Juniorów w lekkiej atletyce i biegach przełajowych. 

 

-  Sekcja Tenisa Stołowego: 

Sekcja liczyła 14 zawodników. Treningi odbywały się 3 razy w tygodniu. Zawodnicy Sekcji 

uczestniczyli w wielu imprezach sportowych rangi wojewódzkiej WTK oraz Mistrzostwa 

Województwa młodzików, kadetów, juniorów, seniorów oraz weteranów, a także rangi 

ogólnopolskiej oraz europejskiej w kategorii weteranów. Zawodnicy uczestniczyli  

w  Międzynarodowym Turnieju Tenisa Stołowego w Korfantowie oraz Międzynarodowym 

Turnieju Tenisa Stołowego w Avion we Francji. 

Osiągnięcia sportowe sekcji tenisa stołowego LUKS MGOKSiR Korfantów:   

1. Srebrny medal w grze podwójnej na Mistrzostwach Województwa Kadetów (Michał 

Bagiński). 

2. Srebrny medal w grze podwójnej na Mistrzostwach Województwa Żaków (Leon 

Ciesielski).  
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3. Srebrny medal w grze pojedynczej na Mistrzostwach Województwa Weteranów w kat. 

50+ (Jan Tobiasz). 

4. Brązowy medal w grze pojedynczej na Mistrzostwach Województwa Weteranów  

w kat. 70+ (Edward Kozubek).  

5. Srebrny medal w grze pojedynczej na Mistrzostwach Polski Weteranów w kat. 55+  

(Mirosław Lewczuk).  

6. Uczestnictwo w Mistrzostwach Europy Weteranów w Budapeszcie, dojście do 1/8 

finału w grze pojedynczej i podwójnej (Mirosław Lewczuk). 

7. Brązowy medal w Turnieju Międzynarodowym w Avion (we Francji) w kategorii 

seniorów drużynowo.  

8. Brązowy medal w Turnieju Międzynarodowym w Avion (we Francji) w kategorii 

weteranów drużynowo. 

 

 

ADMINISTRACJA OŚRODKA: 

Siedzibą administracji Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji jest Miejski 

Dom Kultury w Korfantowie.  W dziale tym zatrudnionych było 5 osób:  Dyrektor Ośrodka - 

pełny etat,  Księgowa Ośrodka - pełny etat, referent ds. administracji /kadry + majątek 

instytucji/ - pełny etat, pracownik gospodarczy w MDK Korfantów – 3/4 etatu , pracownik 

gospodarczy w WDK  Ścinawa Nyska – 1/2 etatu. 
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