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Sprawozdanie z działalności 

 GOK w Krzykosach  2019r. 

 

 

Rok 2019 zapisał się jako rok nowych propozycji kulturalnych oraz  

obsługą szeregu  imprez integracyjnych w Sołectwach.. 

             

               W nowej propozycji imprez można znaleźć ” Wielka Scena w 

Garbach” z koncertem artystów  teatru muzycznego z Poznania. 

              Regionalny Festiwal Kapusty – organizator główny Stowarzyszenie 

Krzykosianki oraz Kapela i My. Obsługa Festiwalu  Dyni w Borowie czy Święta 

Niepodległości w Sulęcinku.  

              Na niewielkim terenie zieleni przy budynku  GOK-u powstało super  

miejsce na organizację małych kameralnych spotkań okołoświątecznych ( 

Kolędy przy żłóbku oraz Spotkanie z Mikołajem.) 

Kapitalny remont amfiteatru wsparty przez fundusz sołectwa Krzykosy oraz 

rekultywacja terenu przy GOK-u (dzięki zaangażowaniu mieszkańców Krzykos) 

poprawił wizerunek terenów przeznaczonych na imprezy plenerowe. 

 

                W naszym ośrodku odbywają się festiwale o randze wojewódzkiej 

Festiwal Piosenki Przedszkolaków, Festiwal „Wesołe nutki”  z udziałem i 

sukcesami dzieci z naszej gminy. Wydano pierwszą płytę CD Festiwalu 

Wesołe Nutki z udziałem wszystkich laureatów festiwalu. To duża promocja 

dla naszego Festiwalu. Przeprowadzono również  promocję w TVP Poznań oraz 

w Radiu Poznań  

               

Pielęgnujemy tradycje dożynkowe.  

Dożynki Gminne w Krzykosach  z nową tradycją zwaną Kurendą Dożynkową 

Impreza  przygotowana  bardzo starannie  przy udziale mieszkańców,  pana 

sołtysa oraz rady sołeckiej.  Tradycją w naszej gminie stały się instalacje scenek  

dożynkowych których również w Krzykosach  nie zabrakło. Przygotowano 

korowód dożynkowy przeprowadzono obrzęd dożynkowy, a na scenie 

zaprezentowały się zespoły z różnych gatunków muzycznych – dla każdego coś 

fajnego.  Cała oprawa dożynkowa zwłaszcza część kulinarna dała efekt 

pozytywnym opiniom o imprezie. Uczestnicy dożynek bawili  się do późnych  

godzin nocnych .  

 

            Na dobrą pracę Ośrodka Kultury ma wpływ bardzo dobra praca 

instruktorów. Ich długoletnie doświadczenie oraz młodzieńcza  pasja tworzą 

bardzo dobry zespół  animatorów kultury.              

            pani Maria Wróblewska - instruktor zespołu „Tośtoki”  

            pani Zofia Grzesik  - instruktor, animator, opiekun zespołu „Nadwarcianie”   

            pan Kazimierz Trzeciak - dyrygent Koła śpiewu „Głos znad Warty”  
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            pan Andrzej Łopatka - akompaniator chóru,  zespołów tanecznych, 

            pani Agata Pospiech - instruktor zespołu tanecznego „Nadwarcianie, od 

października Monika Gawrońska 

            pani Maria Korczyk – instruktor śpiewu. 

            pani Daria Świat – instruktor zajęć plastycznych.  

            pan Sławomir Owczarek – nauka gry na gitarze 

            pan Dawid Grzech – nauka gry na perkusji 

GOK w 2019r. prowadził 7 kół zainteresowań na które uczęszczało 172 osób -  7 

osób mniej  w porównaniu do roku ubiegłego.  

 

 zespół  Regionalny „TOŚTOKI” 

- zespół śpiewaczy – 19 osób 

- kapela „Tośtocka” – 3 osoby 

 

Zespół wystąpił 17 imprezach:  

 6.01.2019r. śpiewanie kolęd w Chrzanie. 

 21.01.2019r. koncert kolęd w Pięczkowie. 

 Tłusty Czwartek podczas  Baliku Przebierańców w Przedszkolu. 

 15.05.2019r występ w Bachorzewie gm. Jarocin. 

 25.05.2019r. występ w Dusznikach Zdrój. 

 7)12.06.2019r. występ w Gostyniu. 

 23.06. 2019r. w Pięczkowie na Biesiadzie. 

  30.06.2019r. w Krzykosach- Emeryci się bawią 

  13.07.2019r. występ w  Borku Wlkp. 

  14.07.2019r. występy w Dobrzycy. 

  21.07.2019r. w Jaraczewie impreza odbywała się w Górze. 

  17.08. 2019r. w Czarnym Piątkowie. 

  31.08.2019r. Dożynki w Mącznikach.  

  1.10.2019r. Wielkopolskie Śpiewanie 

  7.10.2019r. w Szkole w Pięczkowie. 

  16.11.2019r. w uroczystościach 35-lecia Zespołu „ Studzienna” 

  17.12. 2019r. Spotkanie opłatkowe. 

 

 

 Zespół folklorystyczny „NADWARCIANIE”  -   Od stycznia do czerwca 

2019 roku zespół liczył 42 tancerzy. Zajęcia odbywały się cyklicznie  w 

każdy czwartek, w trzech grupach wiekowych po 14 dzieci w każdej 

grupie. Na zajęciach dzieci doskonaliły technikę tańca ludowego i 

poznawały nowe tańce ludowe przy akompaniamencie akordeonu ; 

akompaniator - p. Andrzej Łopatka. 
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Od września do grudnia zespół tworzyło 27 dzieci. Zajęcia odbywały się w 

każdy czwartek, w dwóch grupach wiekowych: gr. młodsza liczyła 16 dzieci, gr. 

starsza 11dzieci. Gr. starsza pracowała nad KRAKOWIAKIEM, młodsze dzieci 

poznawały różne zabawy ruchowe.    

Od stycznia do końca  października instruktorem tańca była p. Agata 

Pospiech.  W listopadzie nowym instruktorem została p. Monika Gawrońska.   

   Występy zespołu: 

 06.01.2019 r. – Orszak Trzech Króli        – Sulęcinek 

 07.04.2019 r. – Dzień Seniora                  - Sulęcinek 

 15.08.2019 r. – Msza św. Dożynkowa     - Sulęcinek  
 

Uroczystości zespołu: 

         18.06.2019 r. – Zakończenie roku zajęć artystycznych przy ognisku w parku 

– GOK Garby 

 

 Koło Śpiewu „GŁOS ZNAD WARTY” 

- chór mieszany – 18 osób  

Koło śpiewu wystąpiło w 13 imprezach    

 grupa wokalistów  

- dzieci i młodzież szkolna  - 10 osób. Zajęcia odbywały się 

cyklicznie w każdy poniedziałek w Sulęcinku, Krzykosach i 

Pięczkowie.  Udział wokalistów w 14 imprezach  w tym dwa 

festiwale.  

 

 kapela podwórkowa „SZCZUNY Z SULĘCINKA” – 6 osób 

w minionym roku kapela wystąpiła w 14 imprezach.  Obchodziła 

Jubileusz 20-lecia działalności. Zajęła pierwsze miejsce w liście 

przebojów kapel podwórkowych Radia Poznań piosenką „Dziękuję mamo 

dziękuję tato . Otrzymała tytuł Ambasadora Powiatu Średzkiego. 

  

 Nauka gry na gitarze – 12 osób 

 Zajęcia plastyczne - 56 osób.  

 Nauka gry na perkusji - 5. 

 

        GOK zatrudniał:  

    - Dyrektora 
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    - Instruktor do spraw imprez 

    - Pracownik gospodarczy – staż 

    - instruktor tańca – (  urlop wychowawczy)  

    -  9 instruktorów i 3 koordynatorów boisk  na umowę zlecenie 

 

W minionym roku GOK był organizatorem, współorganizatorem oraz 

przeprowadził obsługę techniczną podczas  55 imprez  

 

 

 STYCZEŃ 

 07. stycznia   Świeć Gwiazdeczko Świeć -  Krzykosy 

 13. styczeń  Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy  -  Sulęcinek 

 13. styczeń Grupa Gama nagłośnienie w Orzechowie 

 13. stycznia OSP Krzykosy nagłośnienie – Krzykosy 

 19. styczeń Koncert Grupy GAMA – Witowo 

 20. styczeń Koncert Grupy Gama – Solec kościół    

 20.  styczeń  Dzień Babci i Dziadka – WDK Garby 

 27. styczeń   Finał Ferii -  WDK Garby 

 27. styczeń  Koncert kolęd  -  kaplica w Pięczkowie  

 

 LUTY 

  01. luty   Gala 1018  - WDK Garby 

 

 MARZEC  

  01.marca eliminacje do festiwalu  Wesołe nutki - WDK  Garby 

  03. marzec Kabarety na Dzień kobiet  -  WDK Garby 

  08. marzec Dzień kobiet – Witowo 

  09. Marzec Dzień kobiet  - Solec 

  31. marca   Festiwal Piosenki Wesołe Nutki  Garby 2019  - WDK Garby 

 

 KWIECIEŃ  

  07. kwietnia Dzień  Seniora  - Sulęcinek 

  10. kwietnia  Festiwal Przedszkolaków -   Sulęcinek 

  11. kwietnia Festiwal  Przedszkolaków -  Witowo 

 

 MAJ 

  03. maja Dzień Strażaka -   Pięczkowo 

  11. maj Lecie WTT - Kalinka 

  12. maj Turniej piłkarski  szkół  o Puchar Wójta - Orlik Krzykosy  

(Odwołany zła pogoda ) 

  31. maja Dzień Dziecka  - przy szkole w Pięczkowo oraz Kino plenerowe 

na Błoniu 
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 CZERWIEC 

  09. czerwca Festyn – Murzynowo Leśne 

  09. czerwiec Festyn - Sulęcin 

  16. czerwca   Zawody sportowo pożarnicze  - Krzykosy 

  13. czerwiec  Zakończenie zajęć „Nadwarcianie”  i grupa wokalna - 

Garby 

  30. czerwiec Krajowy Festiwal Emerytów  Śpiewaj razem z nami - 

Krzykosy  

 

 LIPIEC 

  07. Lipiec Wielkopolskie Spotkanie Kapel -  Krzykosy 

 

 SIERPIEŃ 
  03. sierpień  Fest Dens - Solec 

  25. sierpień  Dożynki Gminne -  Krzykosy 

  31. sierpnia Odsłonięcie tablicy – Witowo 

 

 WRZESIEŃ 

  01. września Turniej piłkarski - Sulęcinek 

  08. wrzesień Zawody Sportowo pożarnicze Oldboi – Krzykosy 

  28. wrzesień Pożegnanie lat – Imieniny sołtysa – Sulęcinek 

 

 PAŹDZIERNIK 

  01. październik  Wielkopolskie śpiewanie  -  Sulęcinek 

  02. październik Koncert Ks. Bogdana Skowrońskiego – Sulęcinek 

  20. październik Regionalny Festiwal Kapusty - Krzykosy 

 

 LISTOPAD 

  09. listopad Wieczór przy starych melodiach - Pięczkowo 

  10. listopad  Narodowe Święto Niepodległości – Sulęcinek 

  11. listopad  Gminne Obchody Narodowego Święta Niepodległości – 

Pięczkowo 

  12. listopad Próba Dinozaury GOK Krzykosy 

  17. listopad I Regionalny Festiwal Dyni – Borowo 

  17. listopad Wielka Scena w Garbach – Operetka, Muzyka Filmowa – 

Garby 

  19. Jubileusz pożycia Małżeńskiego – UG Krzykosy 

  20, Listopad Poetycki – Witowo 
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 GRUDZIEŃ 

  01.grudzień Próba Dinozaury GOK Krzykosy 

  04. grudzień Mikołaj w GOKU – Krzykosy 

  06. grudzień Próba Dinozaury - WDK Garby   

  07. grudzień  Dinozaury 2019 – Śpiewający po 30-tce  WDK Garby 

  08. grudzień  Zapalenie Choinki – Pięczkowo 

  12. grudzień  Jasełka – Sulęcin 

  12. grudzień  Wigilijne spotkanie OPS – Kalinka 

  15. grudzień Wigilijny Kiermasz  - Sulęcinek 

  17. grudzień Wigilia Sołectwo Sulęcinek – Sulęcinek 

  20. grudzień Kolędowanie w GOKU - Krzykosy 

 

             Pod opieką ośrodka są   boiska wielofunkcyjne. Z boisk w 

godzinach do 15:00 korzysta  młodzież Zespołu Szkół w Krzykosach. Od 

godz.15:00 boiska są udostępnione zainteresowanym pod opieką 

koordynatora. Na pewno trzeba zabezpieczyć środki finansowe w 

budżecie gminy  na doprowadzenie do obiektu  energii elektrycznej 

oraz  wyposażenie obiektu w sanitariaty. 

 

 Po zmianie operatora w 2019 roku naszą stronę internetową  

odwiedziło 545 888 osób, ilość osób która odwiedziła naszą stronę, 

informuje nas o dużym zainteresowaniu naszymi  propozycjami. 

 

Gminny Ośrodek Kultury w Krzykosach udziela wszelkiej pomocy przy 

realizacji imprez lokalnych w sołectwach . Ta forma działania pozwala 

przeprowadzić imprezy z małym nakładem finansowym.  

  

Sposób organizacji takich imprez powodują integrację  społeczeństwa. Wyniki 

tej współpracy odzwierciedla ilość imprez i liczba uczestników. Chciałbym tu 

podziękować wszystkim którzy współtworzą kulturę naszej gminy. A w 

szczególności wszystkim nowym inicjatorom którzy widzą potrzebę tworzenia. 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Działalność Ośrodka Kultury to szereg różnorodnych działań . 

 Inspiracje naszych mieszkańców oraz działania naszego Ośrodka Kultury  dają  

efekty. Coraz więcej osób włącza się w działania kulturalne, integracyjne oraz 

sportowo - turystyczne.  

 

                          Cały czas uważam że biurokracja  powoduje że coraz mniej 

czasu mamy na innowacyjność, kreatywność. Przygotowanie każdej imprezy 
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oraz rozliczenie nakłada na organizatora wiele obowiązków związany z 

przepisami o organizowaniu imprez. 

W dalszym ciągu uważam że jest potrzeba zwiększenia etatu pracownika 

obsługi biura. Ilość imprez do obsłużenia, druk plakatów, zaproszeń, gazety 

lokalnej,  opieka nad trzema obiektami.  Przy tak małym składzie osobowym 

powodują problemy z obsługą wszystkich tych zadań.  

  

 Myślę że rada gminy pochyli się nad tym sprawozdaniem. Ponieważ w 

momencie absencji jednego z pracowników ilość godzin pracy przypadająca na 

jednego pracownika jest bardzo duża. Tworzą się tutaj problemy prawidłowego 

wykorzystania urlopów.   

                                                                                                                                                                                          

Podsumowując miniony rok uważam że  praca wszystkich pracowników 

ośrodka była zrealizowana z maksymalnym zaangażowaniem .  

           Poziom imprez kulturalnych utrzymany był na wysokim, profesjonalnym 

poziomie. Zespoły, które reprezentują GOK są dobrą wizytówką dla Gminy 

Krzykosy w całym Województwie Wielkopolskim.  

  

Kończąc składam podziękowanie,  dla wszystkich pozytywnie, kulturalnie 

zakręconych w minionym 2019 roku.  
 

Informacja finansowa w załączniku.  

 

Krzykosy 25 luty 2020r.     
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zał.nr. 1 

Sprawozdanie  z przebiegu wykonania planu finansowego 

samorządowej instytucji kultury w 2019 roku 

Gminny Ośrodek Kultury 

 

 Na 2019 rok zaplanowane zostały dochody z tyt. dotacji podmiotowej na zadania 

bieżące w wysokości  360 000,00 zł. oraz przychody własne w wysokości 70 000,00 zł 

(pochodzące głównie z wpływów za bilety wstępu i wynajem sprzętu).  

W trakcie roku  dokonano zmian w planie  dochodów i wydatków.  Ostatecznie 

zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji podmiotowej z budżetu gminy o kwotę      

6 500,00 zł do wysokości 366 500,00zł, plan przychodów własnych zwiększono do 

kwoty 124 500,00zł. 

W wysokości odpowiadającej planowi przychodów zaplanowano wydatki i rozchody  

na 2019 rok.  

 

Plan oraz realizację przychodów i wydatków przedstawia poniższa tabela. 

Treść Plan Wykonanie 

%                 

wykonania 

Stan środków na początku roku 29,56 29,56 

 

 dotacja na wydatki bieżące  z budżetu gminy 366 500,00 366 500,00 100% 

Dotacja celowa 0,00 

  dochody własne - § 083 wpływy z usług 124 500,00 124 432,70 100% 

Przychody finansowe 

 

0,96 

 
RAZEM PRZYCHODY BIEŻĄCE w 2019 r.        491 000,00        490 933,66 100% 

Razem Środki           491 029,56            490867,27 

 Wydatki osobowe pracowników             115 244,56 115243,63 100% 

Składki na ubezpieczenia społeczne               29 950,00  29943,24 100% 

Składki na Fundusz Pracy 3 100,00 3067,93 100% 

Wynagrodzenia bezosobowe             108 040,00 108039,98 100% 

Zakup materiałów i wyposażenia 49 000,00              48934,41 100% 

Zakup energii              27 200,00 27178,19 100% 

Zakup usług remontowych 11 250,00              11249,05 100% 

Zakup usług zdrowotnych 60,00                    55,00 100% 
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Zakup usług pozostałych 125 260,00           125 255,01 100% 

Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych 3 250,00                3244,83 100% 

Różne opłaty i składki 2 000,00                1982,00 100% 

Podatek od nieruchomości 13 870,00             13869,00     100% 

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 805,00                2805,00 100% 

RAZEM KOSZTY  491 029,56  490 867,27 100% 

Rozchody- zwrot dotacji  celowej z ub. roku 0 0 

 Środki przekazane do UG  0 0 

 Stan należności 0 0 

 Stan zobowiązań 0 0 

 Stan środków obrotowych na koniec okresu 

sprawozdawczego 0,00 95,68 

  
PRZYCHODY 

Przychody w 2019r. zostały zrealizowane w 100%. Otrzymana dotacja bieżąca z 

budżetu gminy wyniosła 366 500,00 zł Uzyskano dochody własne  w wys. 

124 432,70zł  tj.100% planu  +odsetki z banku które wyniosły 0,96 zł  

 w tym: 

- za wynajem Sali, sprzętu, terenu                73 908,70zł 

- bilety wstępu na imprezy kulturalne      18 270,00zł 

- zajęcia taneczne, artystyczne                  6 730,00zł 

- darowizna                                        7 000,00zł 

- występy artystyczne, organizacja imprez        18 524,00zł 

- odsetki bankowe                                             0,96zł 

   

WYDATKI   i  ROZCHODY 

 

- wydatki sfinansowane dotacją podmiotową z budżetu JST  wynoszą 366 500,00zł 

- wydatki na cele statutowe ze środków własnych   27 938,81zł 

- wydatki dotyczące imprez o charakterze rekreacyjno-sportowym sfinansowane     ze 

środków własnych  wynoszą      74 269,42 zł 

 

Poza wydatkami przeznaczonymi na utrzymanie ośrodka i wydatkami pochodnymi,  

pozostałą część kosztów stanowiła organizacja imprez. 
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I. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 

Wydatki obejmują wynagrodzenia osobowe, składki ZUS , FP, oraz odpisy na ZFŚS. 

Na  wynagrodzenia osobowe zaplanowano 115 244,56 zł na ZUS i FP  

33 050,00zł  na ZFŚS zaplanowano 2 805,00 zł .      

Wydatkowano na wynagrodzenia, ZUS i FP  148 254,80 zł tj. 100% planu. Dokonano  

też ustawowego odpisu na ZFŚŚ w wysokości 2805,00zł. 

Natomiast na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano 108 040,00zł a wydatkowano 

108 039,98zł co stanowi 100% planu. Wynagrodzenia bezosobowe  dotyczą umów 

zlecenia oraz umowy o dzieło, w zależności od potrzeb (organizacja imprez, 

instruktorzy) oraz w tym opłacone ze środków własnych (obsługa boiska). 

 

II. Materiały i wyposażenie: 

 

Na zakup materiałów zaplanowano 49 000,00 zł wydano kwotę 48 934,41 zł tj.100%  

planu w tym:  

 

- materiały do remontów bieżących         7 154,56 zł 

- paliwo  (samochód ,kosiarka ,agregat) 6 494,25zł  

- wyposażenie  (niszczarka, kamera cyfrowa + statyw, mikser analogowy, wytwornica 

dymu),             8 852,26 zł   

- mat na zajęcia plastyczne, plakaty        2 363,53 zł  

- nagrody, dyplomy, kwiaty, statuetki, puchary i gadżety (promocja)  3 715,17 zł  

- materiały biurowe i dekoracyjne  5 568,73 zł 

- środki czystości, materiały do bież. Utrzymania zieleni i porządku   2 577,28 zł 

- materiały na organizację imprez          5 786,08 zł           

- mat na imprezy sołeckie   4 676,78 zł  

- zakupy na dożynki gminne  1745,77zł 

 

III Zakup usług pozostałych:   

 

Na usługi pozostałe zaplanowano kwotę  125 260,00 zł , wydatkowano 

125 255,01 zł tj. 100% planu. 

 

W tym: 

 

- Opłaty bankowe podpis elektroniczny  1 575,00zł 

- przeglądy: samochodu, instalacji elektrycznej, gazowej,  budynku, kominów, kasy 

fiskalnej   6 435,29zł 

- Dzierżawa     1 282,11zł 

- Zaiks      6 804,16zł  

- wywóz nieczystości w tym ZYS    5 956,86 zł 

- znaczki                                               181,10 zł 

- usługi cateringowe                        5 102,00 zł 

- reklama                                          1 931,21  zł 

- kabarety „Dzień Kobiet”            15 200,00 zł 

- usługi: druk, koszenie trawy        4 322,87 zł 
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- Transport –przewóz osób             3 667,51 zł 

- WC –wynajem                                   820,80 zł 

- RODO                                             3 690,00 zł 

- Dzień strażaka                               5 590,00 zł 

-  Dinozaury                                     1 020,00 zł 

- warsztaty „Nadwarcianie”     1 000,00 zł 

- Gala                                         6 600,00 zł 

- manewry medyczne                   490,00 zł 

- Finał ferii, animacje                  2383,90 zł 

- Wesołe nutki                       1 150,00 zł 

- Dzień edukacji                          11 425,00 zł 

- Kino plenerowe                         3 775,00 zł 

- Dożynki                                   11 644,00 zł 

- Fest Dance                                4 307,80 zł 

- Święto niepodległości                4 612,50 zł 

- projekt zasilania agregatem         1 500,00 zł 

- opierzenie dachu – amfiteatr        1 169,50 zł 

- Ochrona                                  5 018,40 zł 

- nagrody, aranżacje                     6 600,00 zł 

  

 

Usługi remontowe zaplanowano kwocie 11 250,00zł , wydatkowano 11 249,05zł tj. 

100,00%. Głównie wydatki to wymiana blatów  przy stołach , naprawa podłogi w 

WOK w Garbach, naprawa kosiarki, akordeonu, montaż ławek-amfiteatr GOK 

Krzykosy 

Ponadto za energię, gaz i wodę zapłacono 27 178,19 zł, na usługi telefoniczne oraz 

dostęp do sieci Internet wydatkowano 3 244,83zł .   

Zapłacono podatek od nieruchomości w wysokości 13 869,00zł (kompleks boisk 

sportowych). Badania lekarskie pracowników kosztowały 55,00zł, na ubezpieczenia 

samochodu i mienia wydano 1 982,00 zł. 

 

 

III. ROZCHODY: 

 

 

Na dzień 31 grudnia 2019r nie występują należności wymagalne oraz niewymagalne. 

Zobowiązania wymagalne nie występują, natomiast  zobowiązania niewymagalne 

wynoszą 61,50 zł i wynikają z faktury, której termin płatności jeszcze nie upłynął. 

 

Wydatki były dokonywane w sposób oszczędny i racjonalny, a realizacja planu 

finansowego przebiegała prawidłowo. 

 

 

 

Krzykosy dnia 25-02-2020 
 


