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Sprawozdanie 

Burmistrza Korfantowa 
z wykonania planu finansowego 

samorządowej instytucji kultury 

za rok 2020 

 

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 2020 roku MGOKSiR otrzymał następujące dotacje podmiotowe na zadania 

bieżące: 

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, 

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

  Plan -   871.000,00 złotych, 

  Wykonanie -  859.151,30 złotych, 

 

R. 92116 – Biblioteki: 

Plan -      332.000,00 złotych, 

  Wykonanie -     332.000,00 złotych, 

 

Dz. 926 – Kultura fizyczna, 

R. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej: 

Plan -      369.000,00 złotych, 

  Wykonanie -     367.051,46 złotych, 

 

oraz dotacje celowe na zadania inwestycyjne: 

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, 

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

  Plan -     99.000,00 złotych, 

  Wykonanie -    96.049,21 złotych, 

 

Dz. 926 – Kultura fizyczna, 

R. 92601 – Obiekty sportowe: 

Plan -          2.200,00 złotych, 

  Wykonanie -         2.200,00 złotych, 

 

R. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej: 

Plan -        52.500,00 złotych, 

  Wykonanie -       51.500,00 złotych. 
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W 2020 roku wykonano zadania inwestycyjne i remonty: 

1) zadania inwestycyjne: 

Rozdz. 92109 – Kultura o ochrona dziedzictwa narodowego 

a) „Przebudowa kuchni i modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Ścinawie Nyskiej” 

na kwotę 52.000,00 zł, 

b) „Zakup komory chłodniczej do świetlicy wiejskiej w Rączce i przygotowanie 

pomieszczenia do montażu chłodni” na kwotę 27.075,20 zł, 

c) „Budowa wiaty przy budynku świetlicy we Włodarach” na kwotę 16.974,01 zł, 

 

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe 

„Zakup i montaż kontenera na boisku we Włodarach” na kwotę 2.200,00 zł, 

 

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej 

a) „Budowa systemu monitoringu wizyjnego na terenie sportowo-rekreacyjnym  

w Ścinawie Małej” na kwotę 11.500,00 zł, 

b) „Wymiana pieca centralnego ogrzewania w budynku OSiR Korfantów” na kwotę 

25.000,00 zł, 

c) „Zakup sprzętu tnącego – traktorka na teren obiektu sportowego w Ścinawie Małej”  

na kwotę 15.000,00 zł. 

 

1) remonty: 

a) naprawa pokrycia dachowego na budynku OSiR w Korfantowie na kwotę  

43.051,46 zł, 

b) naprawa pokrycia dachowego na budynku MDK w Korfantowie na kwotę 

8.266,39 zł, 

c) malowanie elewacji na budynku świetlicy wiejskiej w Niesiebędowicach na kwotę  

4.884,91 zł. 

 

DOCHODY 

 

W 2020 roku zaplanowano dochody z działalności bieżącej w wysokości  

26.000,00 złotych. Zostały one zrealizowane w kwocie 38.871,05 złotych, co stanowi 

149,50% w stosunku do planu, w następujących rozdziałach: 

92109    Plan -       8.000,00 złotych, 

   Wykonanie -    13.721,05 złotych, 

   % -   171,51 

92116   Plan -        10.000,00 złotych, 

   Wykonanie -       10.000,00 złotych, 

   % -    100,00  

92605   Plan -       8.000,00 złotych, 

   Wykonanie -    15.150,00 złotych, 

   % -    189,38. 
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Wpływy pochodziły: 

- od osób fizycznych na kwotę 13.283,00 zł z wpłat za wynajem sal, noclegów, opłat za 

energię elektryczną ,  

- od podmiotów gospodarczych na kwotę 25.588,05 zł za refundacje energii elektrycznej, 

sponsoring sekcji tenisa stołowego, na zakup książek. 

 

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: 847.746,13 złotych, 

w tym: 

- zakup energii i materiałów – 111.290,17 złotych, 

- usługi obce – 53.982,06 złotych, 

- opłaty i podatki – 22.895,28 złotych, 

- wynagrodzenia z pochodnymi – 582.428,06 złotych, 

- remonty – 13.151,30 złotych, 

- pozostałe – 63.999,26 złotych. 

 

2) R. 92116 – Biblioteki: 

ogółem: 339.648,31 złotych, 

w tym: 

- zakup energii i materiałów – 27.338,26 złotych, 

- usługi obce – 11.092,69 złotych, 

- opłaty i podatki – 3.523,32 złotych, 

- wynagrodzenia z pochodnymi – 262.725,95 złotych, 

- pozostałe – 34.968,09 złotych, 

 

3) Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport, 

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

Ogółem: 366.717,85 złotych, 

w tym: 

- zakup energii i materiałów – 41.257,02 złotych, 

- usługi obce – 31.968,76 złotych, 

- opłaty i podatki – 14.093,00 złotych, 

- wynagrodzenia z pochodnymi – 171.741,28 złotych, 

- pozostałe – 64.606,33 złotych, 

- remonty – 43.051,46 złotych. 

 

Na dzień 31 grudnia 2020 roku MGOKSiR nie posiadał zobowiązań wymagalnych. 

Zobowiązania niewymagalne wystąpiły w wysokości: 77.121,62 złotych (w tym  
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m.in.: pochodne od wynagrodzeń za m-c grudzień 2020r. – 68.137,39 złotych oraz rozrachunki 

z dostawcami – 8.984,23 złotych). 

 

Na dzień 31.12.2020r. wystąpiły wymagalne należności w kwocie 1.000,00 zł (obsługa 

zawodów sportowych). Natomiast należności niewymagalne wystąpiły w kwocie 203,17 zł 

(nadpłata energii elektrycznej). 

 

Posiadana gotówka na koncie bankowym na dzień 31.12.2020r. wynosiła 15.868,67 złotych. 

 

W tabelach przedstawiono szczegółowe wykonanie planu finansowego MGOKSiR  

wg klasyfikacji budżetowej. 
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Wykonanie planu za okres od I – XII.2020r. 
 

Rozdział 92109  

/w złotych/ 

Lp. 

 
Wyszczególnienie  

Plan  

            2020 

Wykonanie  

2020 
Korekta planu 

I Przychody ogółem(1+2 )       978.000,00        968.921,56  

             W tym:  

1 Przychody własne   8.000,00          13.721,05  

2 
Dotacje z budżetu miasta,  

z tego: 
      970.000,00        955.200,51  

a) 

podmiotowa na działalność 

bieżącą, w tym 

 imprezy plenerowe     

      871.000,00 

 

        11.000,00 

       859.151,30 

  

b) celowa na inwestycje (f. sołecki)          -   

c) podmiotowa (f. sołecki)          -          

d) celowa – inwestycje           99.000,00          96.049,21             

II 
Stan należności na początek 

roku 
   0,00                  x  

III 

Stan środków pieniężnych na 

początek roku/ stan funduszu 

na pocz. roku 

   307,90 
     -  58.206,55  

IV 
Zobowiązania na początek 

roku 
        59.990,45             x  

V Materiały z inwentaryzacji  1.476,00            x  

  RAZEM  ( I+II+III – IV + V)      919.793,45        910.715,01  

VI Koszty ogółem:      919.793,45        943.795,34  

1. 
Wynagrodzenie osobowe  

z pochodnymi 
561.643,53        582.428,06  

2. 
Pozostałe wydatki,  

W tym: 
      234.149,92        252.166,77  

a) energia (energia, woda, gaz)         91.476,00        111.290,17  

b) zakup usług         61.361,92          53.982,06  

c) podatki, składki, opłaty         16.000,00          22.895,28  

d) pozostałe wydatki         65.312,00          63.999,26  

3. Remonty          25.000,00          13.151,30  

4. 
Inwestycje i zakupy 

inwestycyjne 

          

        99.000,00 

       

         96.049,21 
 

5. Spłata pożyczki             

VII 
Koszty amortyzacji nie będące 

wydatkiem 
         54.830,55             -  

VIII Stan należności na koniec roku             -               203,17  

IX 
Stan środków pieniężnych na 

koniec roku 
           -            4.304,65  

X Materiały z inwentaryzacji               x               970,20  

XI Zobowiązania na koniec roku x          38.558,35  

 RAZEM ( VI+VIII+IX + X_XI )   919.793,45        910.715,01  

 Etaty  7,5   
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Rozdział      92116 

/w złotych/ 

Lp. Wyszczególnienie  
Plan  

            2020 

Wykonanie  

2020 
Korekta planu 

I Przychody ogółem ( 1+2 )         342.000,00        342.000,00  

             W tym:  

1 Przychody własne     10.000,00          10.000,00  

2 
Dotacje z budżetu miasta,  

z tego: 

 

         332.000,00 

 

       332.000,00 
 

a) podmiotowa na działalność bieżącą          332.000,00        332.000,00  

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 

0,00 
      -  27.653,63  

IV Zobowiązania na początek roku 27.653,63             x  

 RAZEM  ( I+II+III – IV ) 314.346,37        314.346,37  

V Koszty ogółem: 314.346,37        339.648,31  

1. 
Wynagrodzenie osobowe  

z pochodnymi 

 

248.865,00 

 

       262.725,95 
 

2. 
Pozostałe wydatki,  

W tym: 

 

          65.481,37 

 

         76.922,36 
 

a) energia (energia, woda, gaz)           25.782,37          27.338,26  

b) zakup usług           12.000,00          11.092,69  

c) podatki, składki, opłaty      3.000,00            3.523,32  

d) pozostałe wydatki           24.699,00          34.968,09  

3. Remonty                 -            -  

4. Inwestycje i zakupy inwestycyjne                -            -  

VI 
Koszty amortyzacji nie będące 

wydatkiem 
             720,00                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          25.301,94  

 RAZEM  ( V+VII+VIII – IX )        314.346,37         314.346,37  

 Etaty  4,00                    4,00  
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           Rozdział      92601 
/w złotych/ 

Lp. Wyszczególnienie  
Plan  

            2020 

Wykonanie  

2020 
Korekta planu 

I Przychody ogółem( 1 + 2 ) 2.200,00       2.200,00  

             W tym:  

1 Przychody własne          

2 
Dotacje z budżetu miasta,  

z tego: 

 

        2.200,00 

 

     2.200,00 
 

a) 

podmiotowa na działalność 

bieżącą, w tym: 

imprezy gminne           

          

 

    

 
 

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

c) podmiotowa (f. sołecki)          -            

d) celowa – inwestycje         2.200,00         2.200,00  

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 ) 2.200,00       2.200,00  

V Koszty ogółem: 2.200,00       2.200,00  

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 
          2.200,00       2.200,00  

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 )  2.200,00      2.200,00  

 Etaty     
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           Rozdział      92605 
/w złotych/ 

Lp. Wyszczególnienie  
Plan  

            2020 

Wykonanie  

2020 
Korekta planu 

I Przychody ogółem( 1 + 2 ) 429.500,00      433.701,46  

             W tym:  

1 Przychody własne  8.000,00         15.150,00  

2 
Dotacje z budżetu miasta,  

z tego: 

 

       421.500,00 

 

      418.551,46 
 

a) 

podmiotowa na działalność 

bieżącą, w tym: 

imprezy gminne           

       369.000,00 

          

         13.000,00 

      367.051,46 

 
 

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

c) podmiotowa (f. sołecki)          -            

d) 
celowa – inwestycje 

pożyczka  

          

        52.500,00 

 

         51.500,00 
 

II 
Stan należności na początek 

roku  
          1.000,00             x  

III 

Stan środków pieniężnych na 

początek roku / stan funduszu 

na pocz. roku 

          1.552,25 
     -  13.837,92 

 

 

IV 
Zobowiązania na początek 

roku 
16.635,17               x  

V Materiały z inwentaryzacji            245,00               x  

 RAZEM   ( I+II+III – IV + V)      415.662,08       419.863,54  

VI Koszty ogółem:      415.662,08       418.217,85  

1. 
Wynagrodzenie osobowe  

z pochodnymi 

 

      177.978,77 

 

      171.741,28 
 

2. 
Pozostałe wydatki,  

W tym: 

 

      140.183,31 

 

      151.925,11 
 

a) energia (energia, woda, gaz)         37.245,00         41.257,02  

b) zakup usług         40.850,31         31.968,76  

c) podatki, składki, opłaty         20.000,00         14.093,00  

d) pozostałe wydatki         42.088,00         64.606,33  

3. Remonty          45.000,00         43.051,46  

4. 
Inwestycje i zakupy 

inwestycyjne 

            

        52.500,00 

           

        51.500,00 
 

VII 
Koszty amortyzacji nie będące 

wydatkiem 
           2.660,00           -  

VIII Stan należności na koniec roku             -            1.000,00  

IX 
Stan środków pieniężnych na 

koniec roku 
           -          11.564,02  

X Materiały z inwentaryzacji             x            2.343,00  

XI Zobowiązania na koniec roku             x          13.261,33  

 RAZEM  ( VI+VIII+IX+X - XI ) 415.662,08        419.863,54  

 Etaty  3,0   
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Sprawozdanie opisowe z działalności 

MIEJSKO – GMINNEGO OŚRODKA KULTURY, SPORTU i REKREACJI   

w Korfantowie za 2020 rok. 

 

Uchwałą Nr XVII (128) 2000  Rady Miejskiej w Korfantowie z dniem 25 kwietnia 

2000 r. została utworzona Instytucja Kultury o nazwie: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, 

Sportu i Rekreacji. W poprzednich latach M-GOKSiR działał, jako Gminny Ośrodek Kultury 

w Korfantowie (od 28 grudnia 1973 r.), a następnie jako Zakład Budżetowy pn. Miejsko-

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Korfantowie (Uchwała Nr XXXI/182/93 

Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 17 grudnia 1993 r.). Instytucja ta jest głównym 

organizatorem życia kulturalnego w gminie Korfantów. Jako jednostka organizacyjna 

samorządu prowadzi działalność w zakresie kultury i sportu. Miejsko-Gminny Ośrodek 

Kultury, Sportu i Rekreacji w Korfantowie jest również administratorem placówek kultury 

oraz obiektów sportowych w gminie Korfantów. 

W strukturze Ośrodka znajdują się: 

1. Domy Kultury: M-GOKSiR w Korfantowie oraz filie w Ścinawie Nyskiej i Przechodzie, 

2. Świetlice wiejskie (19 świetlic wiejskich: Borek, Gryżów, Jegielnica, Kuropas, Kuźnica 

Ligocka, Myszowice, Niesiebędowice, Pleśnica, Przechód, Przydroże Małe, Puszyna, 

Rączka, Rzymkowice, Stara Jamka, Ścinawa Mała, Węża, Włodary, Włostowa), 

3. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Korfantowie oraz jej filie w Ścinawie Nyskiej  

i Przechodzie 

 

Siedziba administracji Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji znajduje się  

w budynku głównym M-GOKSiR Rynek 10, 48-317 Korfantów.  

 

Dział 92109 - DOMY KULTURY 

Realizacja zadań w zakresie upowszechniania kultury w gminie Korfantów w 2020 roku 

odbywała się poprzez: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Korfantowie, 

a także placówki w Ścinawie Nyskiej, Przechodzie, Włodarach oraz pozostałe świetlice 

wiejskie. Kadra pracująca w tych placówkach w 2020 roku realizowała zadania wynikające  

ze Statutu ośrodka, rocznego planu pracy, a także 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 2010 r.).  
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W dziale 92109 zatrudnieni byli: 

 dyrektor (pełny etat) – administracja, 

 księgowa (pełny etat) - administracja,  

 referent ds. administracji i kadry + majątek instytucji (pełny etat) - administracja, 

 pracownik gospodarczy (3/4 etatu) – M-GOKSiR Korfantów, 

 2 instruktorów ds. kultury (pełny etat) - M-GOKSiR Korfantów, 

 instruktor muzyki – prowadzących naukę gry na instrumentach oraz zespoły wokalne 

Echo Korfantowa, Kwiat Lotosu, Wlodarzanki, Ścinawskie Koniczynki (pełen etat) - 

M-GOKSiR Korfantów, 

 instruktor muzyki – prowadzący naukę gry na instrumentach (cząstkowy etat) - M-

GOKSiR Korfantów, 

 instruktor tańca (cząstkowy etat) - M-GOKSiR Korfantów 

 2 instruktorów Studia Piosenki (cząstkowy etat) - M-GOKSiR Korfantów, 

 instruktor Studia Piosenki (cząstkowy etat) – WDK Ścinawa Nyska, 

 pracownik gospodarczy (1/2 etatu) – WDK Ścinawa Nyska,  

 opiekun świetlicy (3/4 etatu) – świetlica wiejska Włodary.  

 

WYDARZENIA KULTURALNE i ROZRYWKOWE: 

Ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną w kraju i minimalizację zagrożenia 

rozprzestrzenienia się wirusa COVID-19, powołując się na Ustawę z dnia 2 marca 2020 roku, 

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  

i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374), a także Zarządzenia Wojewody Opolskiego z dnia  

11 marca 2020 roku, w sprawie zawieszenia organizowanych imprez artystycznych 

 i rozrywkowych, wszystkie wydarzenia zaplanowane przez M-GOKSiR zostały odwołane.  

 

W związku z powyższym zorganizowano tylko wydarzenia zaplanowane na I kwartał roku,  

a były to: 

- 12.01.2020 r. - koncert finałowy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który był 

zwieńczeniem zbiorku charytatywnej na rzecz Fundacji WOŚP, 

- 10-23.02.2020 r. - cykl zajęć dla dzieci podczas ferii zimowych (uczestniczyło 20 osób), 

- 14.02.2020 r. - konkurs na najciekawsza Kartkę Walentynkową (org. M-GBP, uczestniczyło 

82 osoby), 
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- 16.02.2020 r. - spotkanie operetkowe. 

 

ŚWIETLICE WIEJSKIE:  

W większości świetlic stworzone zostały dobre warunki do organizowania wydarzeń 

rozrywkowych i działań kulturalnych dla danych środowisk wiejskich. Mieszkańcy 

poszczególnych miejscowości chętnie korzystali z świetlic, organizując w nich m.in. zabawy, 

imprezy okolicznościowe, itp. W roku 2020 ze względu na sytuację epidemiologiczna  

w kraju, służyły one głównie za miejsce spotkań mieszkańców podczas zebrań wiejskich.   

 

Dział 92116 - BIBLIOTEKI:  

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

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

w Ścinawie Nyskiej i Przechodzie.  

W roku 2020 dziale tym zatrudnionych byli:  

 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 (1/2 etatu) – do obowiązków pracownika należy także 

utrzymanie czystości w budynku pawilonu sportowego w Korfantowie 

Do działalności podstawowej tych placówek należy przede wszystkim upowszechnianie 

czytelnictwa w gminie Korfantów. Jednakże, corocznie pracownicy biblioteki włączają się 

także w czynną organizację i współorganizację wydarzeń kulturalno-rozrywkowych, wystaw, 

konkursów czytelniczych oraz spotkań autorskich. W roku 2020 ze względu na zaistniałą 

sytuację epidemiologiczną w kraju z zaplanowanych wydarzeń zostały zorganizowane: 

konkurs na najciekawszą Kartkę Walentynkową oraz wystawa poplenerowa 

Artfriedlandianium – 2020 zorganizowaną przez Fundację "Przyszłość i Rozwój" na Rzecz 

Gminy Korfantów.  

https://www.facebook.com/Fundacja-Przysz%C5%82o%C5%9B%C4%87-i-Rozw%C3%B3j-na-Rzecz-Gminy-Korfant%C3%B3w-161303433935178/
https://www.facebook.com/Fundacja-Przysz%C5%82o%C5%9B%C4%87-i-Rozw%C3%B3j-na-Rzecz-Gminy-Korfant%C3%B3w-161303433935178/


    Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury  

     za rok 2020 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 13 

Upowszechnianie czytelnictwa, dane M-GBP w Korfantowie, stan na koniec roku 2020: 

Miejscowość 
Ilość  

czytelników 

Ilość  

odwiedzin 

Wypożyczenia 

na zewnątrz 

Wypożyczenia 

na miejscu 

Stan 

księgozbioru 

Korfantów 239 1.822 2.695 141 15.893 

Przechód 234 1.071 2.511 73 4.515 

Ścinawa 98 530 2.191 37 5.863 

 

W tym czasie zakupiono nowości czytelnicze wg poniższych danych:  

- Korfantów: 349 woluminów na kwotę 10 012,00 zł, 

- Przechód: 177 woluminów na kwotę 4 839,00 zł, 

- Ścinawa: 188 woluminów na kwotę 5 258,00 zł. 

W 2020 roku zakupiono ogółem 714 nowości wydawniczych na kwotę 20 109,00 zł (w tym  

z dotacji celowej Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup nowości 

wydawniczych do bibliotek publicznych w wysokości 10 000,00 zł)   

Prowadzono również prenumeratę 12 czasopism na łączną kwotę 2 786,00 zł. 

 

Dział 92605 - SPORT:  

W 2020 roku przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Korfantowie 

realizowane były również zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu.   

W dziale tym zatrudnieni byli: 

 instruktor ds. sportu (pełny etat),  

 3 instruktorów sekcji LA (etaty cząstkowe),  

 2 instruktorów sekcji Tenisa Stołowego (etaty cząstkowe), 

 gospodarz obiektu sportowego w Korfantowie (pełny etat),  

 gospodarz obiektu sportowego w Ścinawie Małej (pełny etat).  

W II PÓŁROCZU etat instruktora ds. sportu został zlikwidowany. Obowiązki te, przejął jeden 

z Instruktorów ds. kultury, a są to m.in.: organizacja gminnych wydarzeń sportowych, 

współpraca z Wojewódzkim Zrzeszeniem Ludowych Zespołów Sportowych w Opolu, 

Wydziałem Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Nysie, Zrzeszeniem Gminnym LZS  

w Korfantowie, Wojewódzkim oraz Gminnym Szkolnym Związkiem Sportowym. 

Gospodarze obiektów sportowych w Korfantowie i Ścinawie Małej odpowiedzialni byli  

za utrzymanie porządku i czystości w pawilonach sportowych, utrzymaniu boisk sportowych 
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oraz przyległych terenów należących do kompleksów sportowych, a także pomoc drużynom 

LZS przy przygotowaniu boisk i stroi sportowych do meczy.   

Zatrudnieni instruktorzy prowadzili zajęcia zgodnie ze swoim kompetencjami i zakresem 

czynności.  

 

W roku 2020 mimo wielu ograniczeń sekcja lekkoatletyczna liczyła 40 zawodników w trzech 

grupach wiekowych. Treningi grupy seniorów i juniorów odbywały się siedem razy  

w tygodniu, natomiast młodzików i dzieci trzy razy w tygodniu. Mimo wielu trudności 

spowodowanych głównie sytuacją epidemiczną, zawodnikom udało się wziąć udział  

w zawodach zdobywając znaczące miejsca na podium. Były to Międzywojewódzkie 

Mistrzostwa Młodzików w Częstochowie czy Mistrzostwa Województwa Opolskiego  

w Opolu. Do najważniejszych osiągnięć sportowych w roku 2020 można zaliczyć: 

I miejsce Barbary Bieganowskiej w biegu na 1500 m w Halowych Mistrzostwach Świata IPC 

(Toruń, marzec 2020 r.), II miejsce Marcela Chodury w biegu na 800 m w Akademickich 

Mistrzostwach Polski (Radom, wrzesień 2020 r.), 12 miejsce Wiktorii Niewiedział w chodzie 

sportowym na 5 km w Mistrzostwach Polski Juniorów (Radom wrzesień 2020 r.), 14 miejsce 

Karoliny Szelwach w rzucie młotem podczas Mistrzostw Polski Juniorów (Radom wrzesień 

2020 r.) oraz 15 miejsce Pawła Krawczuka w biegu na 10 km w Mistrzostwach Polski 

Seniorów w biegach górskich. W dalszym ciągu trwają przygotowania Barbary 

Bieganowskiej do udziału w Igrzyskach Paraolimpijskich w Tokio. Natomiast sekcja tenisa 

stołowego w roku 2020 liczyła 11 osób. Treningi sekcji odbywały się w hali sportowej przy 

Szkole Podstawowej nr 2 w Korfantowie oraz w sali budynku głównego M-GOKSiR.  

 

ZAJĘCIA ORGANZIOWANE PRZEZ M-GOKSiR: 

W ramach działalności ośrodka organizowane były także zajęcia dla dzieci oraz młodzieży,  

a także osób dorosłych. W marcu 2020 roku wszystkie zajęcia zostały odwołane. Stopniowy 

powrót do tej sfery działalności nastąpił w maju, w oparciu o „Wytyczne dotyczące 

funkcjonowania domów, centrów i ośrodków kultury w trakcie epidemii COVID-19  

w Polsce”, wydane 22 maja 2020 roku przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego.  Na tej podstawie od czerwca do końca sierpnia prowadzone były indywidualne 

zajęcia nauki gry na instrumentach oraz zajęcia sportowe.  

Od września w ośrodku funkcjonowały następujące grupy zajęciowe: 

1) zajęcia tenisa stołowego – uczestniczyło 11 osób, 
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2) zajęcia lekkoatletyczne – uczestniczyło 40 osób, 

3) indywidualna nauka gry na instrumentach (instruktor etatowy) – uczestniczyło  

10 osób, 

4) indywidualna nauka gry na instrumentach (instruktor cząstkowy) – uczestniczyło  

9 osób, 

5) zajęcia taneczne dla 4 grup wiekowych – uczestniczyło 60 osób, 

6) zajęcia Studia Piosenki grupa 7-12 lat – uczestniczyło 15 osób, 

7) zajęcia Studia Piosenki grupa młodzieżowa – uczestniczyło 7 osób, 

8) zajęcia Studia Piosenki w WDK w Ścinawie Nyskiej – uczestniczyło 12 osób, 

9) zajęcia plastyczne grupa 4-5 lat – uczestniczyło 12 osób, 

10) zajęcia plastyczne grupa 6-9 lat – uczestniczyło 10 osób, 

11) zajęcia pisania jajek – uczestniczyło 6 osób. 

 

Wszystkie zajęcia prowadzone w ośrodku w czasie epidemii odbywały się z zachowaniem 

reżimu sanitarnego oraz zgodnie z aktualnie obowiązującymi wytycznymi i zaleceniami 

władz nadrzędnych.  

 

W listopadzie 2020 roku na skutek gwałtownego wzrostu zachorowań na COVID-19  

na terytorium Polski oraz stopniowo wprowadzanych do życia publicznego i społecznego 

zakazów i ograniczeń związanych z minimalizowaniem ryzyka zakażenia, wszystkie zajęcia 

zostały zawieszone stacjonarnie. W zawiązku z powyższym większość zajęć organizowanych 

przez ośrodek realizowanych była zdalnie.  

 

INNA DZIAŁALNOŚĆ OŚRODKA:  

1. Gminna Grupa Twórczości Artystycznej – grupa lokalnych rękodzielników.  

2. Zespoły wokalne - Echo Korfantowa, Kwiat Lotosu, Włodarzanki, Ścinawskie 

Koniczynki. 

3. Grupa Muzyczna Przyjaciele. 

4. Obsługa muzyczna i nagłośnieniowa. 

Działalność ta również została ograniczona ze względu na sytuację epidemiologiczną.  
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PRZEPROWADZONE MODERNIZACJE I REMONTY: 

W roku 2020 zrealizowano poniższe zadania wynikające z aktualnych potrzeb podnoszenia 

jakości istniejącej infrastruktury: 

1)  remont dachu pawilonu sportowego w Korfantowie na kwotę 43 051,46 zł, 

2) remont części dachu w budynku M-GOKSiR w Korfantowie na kwotę 8 266,39 zł, 

3) budowa nowej wiaty biesiadnej przy świetlicy wiejskiej we Włodarach na kwotę  

16 974,01 zł, 

4) wymiana stolarki okiennej w budynku WDK w Ścinawie Nyskiej na kwotę 40 000,00 zł, 

5) zakup nowej kosiarki - traktora do utrzymania boiska sportowego w Ścinawie Małej na 

kwotę 15 000,00 zł, 

6) częściowy remont świetlicy wiejskiej w Niesiebędowicach na kwotę 4 884,91 zł, 

7) wymiana pieca centralnego ogrzewania i modernizacja kotłowni w budynku pawilonu 

sportowego w Korfantowie na kwotę 25 000,00 zł, 

8) instalacja systemu monitoringu na terenie OSiR w Ścinawie Małej na kwotę 11 500,00 zł, 

9) przebudowa WDK w Ścinawie Nyskiej, adaptacja aneksu kuchennego, etap projektowy na 

kwotę 12 000,00 zł, 

10) remont pomieszczenia pod komorę chłodniczą w świetlicy wiejskiej w Rączce na kwotę 

10 470,20 zł, 

11) zakup komory chłodniczej do świetlicy wiejskiej w Rączce na kwotę 16 605,00 zł. 

 

 

SKARBNIK GMINY        BURMISTRZ 
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