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Sprawozdanie 

Burmistrza Korfantowa 
z wykonania planu finansowego 

samorządowej instytucji kultury 

za rok 2021 

 

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 2021 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 -   890.000,00 złotych, 

  Wykonanie -  886.023,99 złotych, 

 

R. 92116 – Biblioteki: 

Plan -   357.000,00 złotych, 

  Wykonanie -  357.000,00 złotych, 

 

Dz. 926 – Kultura fizyczna, 

R. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej: 

Plan -   353.000,00 złotych, 

  Wykonanie -  352.076,35 złotych, 

 

oraz dotacje celowe na zadania inwestycyjne: 

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, 

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

  Plan -   100.000,00 złotych, 

  Wykonanie -  100.000,00 złotych, 

 

Dz. 926 – Kultura fizyczna, 

R. 92601 – Obiekty sportowe: 

Plan -     25.000,00 złotych, 

  Wykonanie -    24.948,83 złotych 

 

W 2021 roku wykonano następujące zadania inwestycyjne i remonty: 

 

1) zadania inwestycyjne: 
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Rozdz. 92109 - „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Ścinawie Nyskiej” -   

100.000,00 zł, 

Rozdz. 92601 - Budowa zaplecza sportowego na boisku we Włodarach  -  24.948,83 zł, 

 

2) remonty: 

a) naprawa pokrycia dachowego  na budynkach świetlicy wiejskiej w Jegielnicy 

oraz Wiejskiego Domu Kultury w Ścinawie Nyskiej 3.700,00 zł, 

b) remont instalacji elektrycznej oraz malowanie elewacji w budynku świetlicy 

wiejskiej  

w Rączce - 15.978,81 zł, 

c) malowanie basenów kąpielowych – 4.076,35 zł, 

d) zakup glazury do świetlicy w Niesiebędowicach - 729,69 zł, 

e) malowanie klatki schodowej w budynku świetlicy w Ścinawie Małej – 5.500,00 

zł, 

f) malowanie sali oraz cyklinowanie parkietu w budynku świetlicy we Włodarach – 

14.797,00 zł 

g) remont części dachu na budynku MDK w Korfantowie - 5.612,84 zł, 

h) malowanie klatki schodowej w budynku MDK w Korfantowie - 2.705,65 zł. 

 

DOCHODY 

 

W 2021 roku zaplanowano dochody z działalności bieżącej w wysokości  

24.000,00 złotych. Zostały one zrealizowane w kwocie 193.677,62 złotych, co stanowi 

806,99% w stosunku do planu, w następujących rozdziałach: 

92109    Plan -       8.000,00 złotych, 

   Wykonanie -  172.212,30 złotych, 

   % -   2152,65 

92116   Plan -        10.000,00 złotych, 

   Wykonanie -       10.000,00 złotych, 

   % -    100,00  

92605   Plan -       6.000,00 złotych, 

   Wykonanie -    11.465,32 złotych, 

   % -    191,09. 

Wpływy pochodziły: 

- od osób fizycznych z wpłat za wynajem sal, noclegów, opłat za energię elektryczną - 

11.040,00 zł,  

- od podmiotów gospodarczych za refundacje energii elektrycznej, na zakup książek, 

wynajem sal - 14.880,14 zł, 

- z dofinansowania zakupu książek z Biblioteki Narodowej  - 10.000,00 zł, 

- z odszkodowania za szkody - 5.557,48 zł, 

- dofinansowania w ramach projektu unijnego pn. „Konwersja cyfrowa domów kultury” 

   Umowa nr 186/2021/KCDK  -  152.200,00 zł. 
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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: 907.013,11 złotych, 

w tym: 

- zakup energii i materiałów – 120.661,05 złotych, 

- usługi obce – 57.934,85 złotych, 

- opłaty i podatki – 30.814,93 złotych, 

- wynagrodzenia z pochodnymi – 573.945,80 złotych, 

- remonty – 49.023,99 złotych, 

- pozostałe – 74.632,49 złotych. 

 

2) R. 92116 – Biblioteki: 

ogółem: 365.216,68 złotych, 

w tym: 

- zakup energii i materiałów – 25.811,17 złotych, 

- usługi obce – 12.389,95 złotych, 

- opłaty i podatki – 3.081,32 złotych, 

- wynagrodzenia z pochodnymi – 279.077,26 złotych, 

- remonty – 350,00 złotych, 

- pozostałe – 44.506,98 złotych, 

 

3) Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport, 

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

Ogółem: 356.180,92 złotych, 

w tym: 

- zakup energii i materiałów – 57.403,11 złotych, 

- usługi obce – 40.688,32 złotych, 

- opłaty i podatki – 18.283,00 złotych, 

- wynagrodzenia z pochodnymi – 172.945,79 złotych, 

- pozostałe – 62.784,35 złotych, 

- remonty – 4.076,35 złotych. 

 

Na dzień 31 grudnia 2021 roku MGOKSiR nie posiadał zobowiązań wymagalnych. 

Zobowiązania niewymagalne wystąpiły w wysokości: 87.247,04 złotych (w tym  

m.in.: pochodne od wynagrodzeń za m-c grudzień 2021r. – 80.825,00 złotych oraz rozrachunki 

z dostawcami – 6.422,04 złotych). 

 

Na dzień 31.12.2021r. nie wystąpiły wymagalne należności. Natomiast należności 

niewymagalne wystąpiły w kwocie 85,85 zł (nadpłata energii elektrycznej). 
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Posiadana gotówka na koncie bankowym na dzień 31.12.2021r. wynosiła 185.926,01 złotych. 

 

W tabelach przedstawiono szczegółowe wykonanie planu finansowego MGOKSiR  

wg klasyfikacji budżetowej. 
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Wykonanie planu za okres od I – XII.2021r. 
 

Rozdział 92109  

/w złotych/ 

Lp. Wyszczególnienie  
Plan  

            2021 

Wykonanie  

2021 
Korekta planu 

I Przychody ogółem(1+2 )       998.000,00        1.158.236,29  

             W tym:  

1 Przychody własne   8.000,00           172.212,30  

2 
Dotacje z budżetu miasta,  

z tego: 

 

      990.000,00 

 

          986.023,99 
 

a) 

podmiotowa na działalność 

bieżącą 

 imprezy plenerowe    w tym 

      890.000,00 

 

        44.000,00 

          886.023,99 

 

            44.000,00 

 

b) celowa na inwestycje (f. sołecki)          -   

c) podmiotowa (f. sołecki)          -          

d) 
celowa – inwestycje 

pożyczka  

         

       100.000,00 

 

 

         100.000,00 
 

II 
Stan należności na początek 

roku 
        203,17                  x  

III 

Stan środków pieniężnych na 

początek roku/ stan funduszu 

na pocz. roku 

  4.304,65 
       -  33.080,33  

IV 
Zobowiązania na początek 

roku 
        38.558,35             x  

 V Materiały z inwentaryzacji       970,20            x  

  RAZEM  ( I+II+III – IV + V)      964.919,67        1.125.155,96  

VI Koszty ogółem:      964.919,67        1.007.013,11  

1. 
Wynagrodzenie osobowe  

z pochodnymi 
564.257,03          573.945,80  

2. 
Pozostałe wydatki,  

W tym: 
      247.662,64         284.043,32  

a) energia (energia, woda, gaz)         71.662,64         120.661,05   

b) zakup usług         85.000,00           57.934,85  

c) podatki, składki, opłaty         19.000,00           30.814,93  

d) pozostałe wydatki         72.000,00           74.632,49  

3. Remonty          53.000,00           49.023,99  

4. 
Inwestycje i zakupy 

inwestycyjne 

          

      100.000,00 

       

        100.000,00 
 

5. Spłata pożyczki             

VII 
Koszty amortyzacji nie będące 

wydatkiem 
         29.330,49            33.967,24  

VIII Stan należności na koniec roku             -                   85,85  

IX 
Stan środków pieniężnych na 

koniec roku 
           -          164.042,74  

 X  Materiały z inwentaryzacji               x              2.688,84    

XI Zobowiązania na koniec roku x           48.674,58  

 RAZEM ( VI+VIII+IX + X_XI )   964.919,67      1.125.155,96  

 Etaty  7,5   
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Rozdział      92116 

/w złotych/ 

Lp. Wyszczególnienie  
Plan  

            2021 

Wykonanie  

2021 
Korekta planu 

I Przychody ogółem ( 1+2 )         367.000,00        367.000,00  

             W tym:  

1 Przychody własne      10.000,00           10.000,00  

2 
Dotacje z budżetu miasta,  

z tego: 
         357.000,00        357.000,00  

a) podmiotowa na działalność bieżącą          357.000,00        357.000,00  

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 
      -  25.301,94  

IV Zobowiązania na początek roku 25.301,94             x  

 RAZEM  ( I+II+III – IV ) 341.698,06        341.698,06  

V Koszty ogółem: 341.698,06        365.216,68  

1. 
Wynagrodzenie osobowe  

z pochodnymi 

 

273.809,96 

 

       279.077,26 
 

2. 
Pozostałe wydatki,  

W tym: 
          67.538,10          85.789,42  

a) energia (energia, woda, gaz)           19.168,10          25.811,17  

b) zakup usług           12.720,00          12.389,95  

c) podatki, składki, opłaty      3.000,00            3.081,32  

d) pozostałe wydatki           32.650,00         44.506,98   

3. Remonty                 350,00              350,00  

4. Inwestycje i zakupy inwestycyjne                -            -  

VI 
Koszty amortyzacji nie będące 

wydatkiem 
               -                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           23.518,62  

 RAZEM  ( V+VII+VIII – IX )        341.698,06        341.698,06  

 Etaty  4,00                    3,5  
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           Rozdział      92601 
/w złotych/ 

Lp. Wyszczególnienie  
Plan  

            2021 

Wykonanie  

2021 
Korekta planu 

I Przychody ogółem( 1 + 2 ) 25.000,00         24.948,83  

             W tym:  

1 Przychody własne          

2 
Dotacje z budżetu miasta,  

z tego: 
       25.000,00         24.948,83  

a) 

podmiotowa na działalność 

bieżącą 

imprezy gminne          w tym: 

          

 

    

 
 

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

c) podmiotowa (f. sołecki)          -            

d) celowa – inwestycje        25.000,00            24.948,83  

II 
Stan należności na początek 

roku  
   -               x  

III 

Stan środków pieniężnych na 

początek roku / stan funduszu 

na pocz. roku 

 
              0,00 

 

 

IV 
Zobowiązania na początek 

roku 
              x  

 RAZEM   ( I+II+III – IV ) 25.000,00        24.948,83  

V Koszty ogółem: 25.000,00        24.948,83  

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 
       25.000,00         24.948,83  

VI 
Koszty amortyzacji nie będące 

wydatkiem 
         19.487,75  

VII Stan należności na koniec roku             -                 0,00  

VIII 
Stan środków pieniężnych na 

koniec roku 
           -                0,00  

IX Zobowiązania na koniec roku           x                0,00  

 RAZEM  ( V+VII+VIII – IX ) 25.000,00        24.948,83  

 Etaty     
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           Rozdział      92605 
/w złotych/ 

Lp. Wyszczególnienie  
Plan  

            2021 

Wykonanie  

2021 
Korekta planu 

I Przychody ogółem( 1 + 2 ) 359.000,00       363.541,67  

             W tym:  

1 Przychody własne  6.000,00         11.465,32  

2 
Dotacje z budżetu miasta,  

z tego: 
       353.000,00       352.076,35  

a) 

podmiotowa na działalność 

bieżącą 

imprezy gminne    

       353.000,00 

          

         15.000,00 

      352.076,35  

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

c) podmiotowa (f. sołecki)             -             -  

d) 
celowa – inwestycje 

pożyczka  
            -             -  

II 
Stan należności na początek 

roku  
          1.000,00             x  

III 

Stan środków pieniężnych na 

początek roku / stan funduszu 

na pocz. roku 

        11.564,02 
         1.645,69   

IV 
Zobowiązania na początek 

roku 
13.261,33               x  

 V Materiały z inwentaryzacji          2.343,00               x  

 RAZEM   ( I+II+III – IV + V)      360.645,69       365.187,36  

VI Koszty ogółem:      360.645,69       356.180,92  

1. 
Wynagrodzenie osobowe  

z pochodnymi 
      152.085,00       172.945,79  

2. 
Pozostałe wydatki,  

W tym: 
      203.560,69       179.158,78  

a) energia (energia, woda, gaz)         43.000,00         57.403,11  

b) zakup usług         50.000,00         40.688,32  

c) podatki, składki, opłaty         28.000,00         18.283,00  

d) pozostałe wydatki         82.560,69         62.784,35  

3. Remonty            5.000,00           4.076,35  

4. 
Inwestycje i zakupy 

inwestycyjne 
                0,00 

           

         
 

VII 
Koszty amortyzacji nie będące 

wydatkiem 
           3.850,00           5.000,00  

VIII Stan należności na koniec roku             -                  0,00  

IX 
Stan środków pieniężnych na 

koniec roku 
           -          21.883,27  

 X Materiały z inwentaryzacji             x            2.177,01  

XI Zobowiązania na koniec roku             x          15.053,84  

 RAZEM  ( VI+VIII+IX+X - XI ) 360.645,69        365.187,36  

 Etaty  2,0   
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Sprawozdanie opisowe z działalności 

MIEJSKO – GMINNEGO OŚRODKA KULTURY, SPORTU i REKREACJI   

w Korfantowie za 2021 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, 

obiektów sportowych oraz terenów rekreacyjnych 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 (20 świetlic wiejskich: Borek, Gryżów, Jegielnica, Kuropas, Kuźnica 

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

Rączka, Rynarcice, 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 2021 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 2021 roku realizowała zadania wynikające ze Statutu 

ośrodka oraz rocznego planu pracy. 

 

W dziale 92109 zatrudnieni byli: 

 dyrektor (pełny etat) – administracja, 

 z-ca dyrektora ( 1/4  etatu) - administracja 

 księgowa (pełny etat) - administracja,  

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

 2 instruktorów ds. kultury (1 i  3/4 etatu) - M-GOKSiR Korfantów, 

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

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

 pracownik gospodarczy (1/2 etatu) – WDK Ścinawa Nyska,  
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 instruktor muzyki – prowadzący zespoły wokalne, Kwiat Lotosu, Włodarzanki, 

Ścinawskie Koniczynki (umowa zlecenie) - M-GOKSiR Korfantów, 

 instruktor muzyki – prowadzący naukę gry na instrumentach (umowa zlecenie) –  

M-GOKSiR Korfantów, 

 instruktor tańca (umowa zlecenie) - M-GOKSiR Korfantów 

 instruktor Studia Piosenki (umowa zlecenie) - M-GOKSiR Korfantów, 

 instruktor Studia Piosenki (umowa zlecenie) – WDK Ścinawa Nyska, 

 

WYDARZENIA KULTURALNE i ROZRYWKOWE: 

Ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną w kraju i minimalizacją zagrożenia 

rozprzeszczenienia 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 na późniejsze Rozporządzenia Prezesa Rady 

Ministrów z 2021r. w sprawie zawieszenia organizowanych zajęć, imprez artystycznych  

i rozrywkowych, wydarzenia zaplanowane przez M-GOKSiR w miesiącach styczeń-maj 

zostały odwołane lub zorganizowane online. 

Od czerwca 2021 roku wszystkie wydarzenia odbywały się w trybie stacjonarnym. Wśród 

nich znalazły się również spotkania i konkursy, które początkowo planowane były  

w pierwszym półroczu.  

Zorganizowano min.: 

styczeń – ferie zimowe dla dzieci, w trakcie których odbywały się konkursy online, 

styczeń – Teatrzyk dla dzieci online z okazji ferii zimowych, 

14 lutego – recital Walentynkowy Bogusi Huzar – koncert transmitowany online, 

18 marca – odbyła się premiera online krótkiego materiału filmowego dot. XX działalności 

zespołu Echo Korfantowa, który został w całości przygotowany przez pracowników  

M-GOKSiR, 

25 maja – rozstrzygniecie konkursu plastycznego dla dzieci „Mój dzień dziecka”, 

6 czerwca - Otwarty Turniej Skata o Puchar Dyrektora M-GOKSiR w Korfantowie,  

17 lipca – Koncert zespołu Perła z Ukrainy, 

21 lipca – Dzień Rekreacyjny, mini festyn wakacyjny dla dzieci, 

27 lipca – spotkanie z okazji XX-lecia zespołu Echo Korfantowa oraz Gminnej Grupy 

Twórczości Artystycznej, 

Lipiec-sierpień – wakacje dla dzieci i młodzieży: w programie zrealizowano warsztaty 

wokalne, plastyczne, muzyczne, gry i zabawy (Włodary) oraz spotkania z książką, a także 

zorganizowano kilka wycieczek min. do Brzegu, Złotego Stoku, Wieliczki, Opola, 

Krasiejowa i Żory, 

21 sierpnia - Festyn Rodzinny z okazji Święta Miasta, 

7 października - 29 Wojewódzki Dziecięcy Festiwal Piosenki,  

5 listopada - XXXIII Ogólnopolskie Biegi Crossowe z okazji 103 rocznicy odzyskania przez 

Polskę Niepodległości, 

6 grudnia – spotkanie z Mikołajem, wydarzenie dedykowane dzieciom. 
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Z ramienia Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Korfantowie 

pracownicy instytucji uczestniczyli również przy realizacji innych wydarzeń organizowanych 

przez na terenie gminy min.: przy Spotkaniu miast Frydlandzkich, „Octoberfest”  

w Rzymkowicach, Gminnego Święta Plonów, IV Korfantowskiego Nalotu Karykaturzystów, 

VIII Międzynarodowego Pleneru Malarskiego Artfriedlandianum, Festynu Strażackiego itp. 

W 2021 roku M-GOKSIR w Korfantowie otrzymał dofinansowanie w ramach grantu  

z Narodowego Centrum Kultury na program "Konwersja cyfrowa domów kultury". Środki  

w wysokości 152 tys. zł zostaną przeznaczone na zakup sprzętu audiowizualnego oraz rozwój 

kompetencji cyfrowych wśród kadry i poszerzenie oferty kulturalnej. 

 

ŚWIETLICE WIEJSKIE:  

W większości świetlic stworzone zostały dobre warunki do organizowania wydarzeń 

rozrywkowych i działań kulturalnych dla danych środowisk wiejskich. Mieszkańcy 

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

imprezy okolicznościowe, itp. W roku 2021 ze względu na sytuację epidemiologiczna  

w kraju, imprezy oraz spotkania odbywały się od czerwca. 

 

 

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 2021 dziale tym zatrudnionych było:  

 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, co rocznie pracownicy biblioteki włączają także 

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

konkursów czytelniczych oraz spotkań autorskich. W roku 2021 z zaplanowanych wydarzeń 

zostały zorganizowane:  

- luty - konkurs plastyczny na "Najciekawszą walentynkę", 

- kwiecień - Gminny Konkurs Kroszonkarski i Palm Wielkanocnych , 

- maj - poplenerowa wystawa karykaturzystów Artfriedlandianium, 

- czerwiec - Powiatowy Konkurs Recytatorski pn. "Spotkania z Poezją", 

- lipiec - "Zabawa wśród książek"- spotkanie w bibliotece, 

- sierpień - Spotkanie autorskie Anny Tlałki, 

- sierpień – poplenerowa wystawa malarstwa Artfriedlandianium 

- wrzesień - Narodowe Czytanie dramatu Gabrieli Zapolskiej "Moralność pani Dulskiej" , 
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    (Dom Pomocy Społecznej i Szkoła Podstawowa nr 2 w Korfantowie), 

- wrzesień - Spotkanie autorskie Barbary Kosmowskiej, 

- październik  - współudział przy organizacji Konferencji naukowej – UNISONO, 

- październik – warsztaty rękodzielnicze dla klas I-III SP w Przechodzie, 

- grudzień – konkurs recytatorski „Boże Narodzenie w Poezji”. 

 

Upowszechnianie czytelnictwa, dane M-GBP w Korfantowie, stan na koniec roku 2021: 

Miejscowość Ilość czytelników Ilość odwiedzin Wypożyczenia na 

zewnątrz 

Stan księgozbioru 

Korfantów 244 2.136 2.882 15.154 

Przechód 230 1.129 2.736 4.358 

Ścinawa 93 405 2.240 4.209 

Razem: 567 3.670 7.858 23.721 

 

 

 

W tym czasie zakupiono nowości czytelnicze wg poniższych danych:  

Korfantów: 340 woluminów na kwotę 10 050,00 zł, 

Przechód: 216 woluminów na kwotę 5 985,00 zł, 

Ścinawa: 156 woluminów na kwotę 4 027 zł. 

W 2021 roku zakupiono ogółem 712 nowości wydawniczych na kwotę 20 061,79 zł. W tym  

z dotacji celowej Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, otrzymanej na zakup nowości 

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

Prowadzono również prenumeratę 12 czasopism na łączną kwotę 2 555,00 zł. 

 

Dział 92605 - SPORT:  

W 2021 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: 

 3 instruktorów sekcji LA (umowa zlecenie),  

 1 instruktorów sekcji Tenisa Stołowego (umowa zlecenie), 

 gospodarz obiektu sportowego w Korfantowie (pełny etat),  

 gospodarz obiektu sportowego w Ścinawie Małej (pełny etat), 

 2 ratowników wodnych (umowa zlecenie) – zatrudnienie w okresie. 

 

Gospodarze obiektów sportowych w Korfantowie i Ścinawie Małej odpowiedzialni byli  

za utrzymanie porządku i czystości w pawilonach sportowych, utrzymaniu boisk sportowych 

oraz przyległych terenów należących do kompleksów sportowych, obsługa basenów 

kąpielowych, a także pomoc drużynom LZS przy przygotowaniu boisk i stroi sportowych  

do meczy. Ratownicy wodni zatrudnieni byli w czasie wakacji, w którym otwarte były baseny 

kąpielowe w Ścinawie Małej. Do obowiązków ratowników należały dbanie o ochronę  
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i bezpieczeństwo osób korzystających z basenów. Zatrudnieni instruktorzy prowadzili zajęcia 

zgodnie ze swoim kompetencjami i zakresem czynności.  

W roku 2021 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. 

Największym osiągnięciem było zdobycie przez Barbarę Bieganowska-Zając złotego 

medalu w biegu na 1500 m podczas Igrzysk Paraolimpijskich w Tokio.  

Wyniki lekkoatletów z Korfantowa: 

Mistrzostwa Polski: 6 miejsce – Paweł Krawczuk (5000 m), 8 miejsce – Marcel Chodura 

(800 m), 10 miejsce Julian Ludwig (rzut młotem), 14 miejsce - Michael Rogożyński (rzut 

młotem), 16 miejsce - Sebastian Dyl (rzut młotem), 20 miejsce - Kacper Szóstka (rzut 

młotem). 

Mistrzostwa Województwa: 1 miejsce Julian Ludwig (rzut młotem U20), 2 miejsce Michael 

Rogożyński (rzut młotem U20), 3 miejsce Sebastian Dyl (rzut młotem U20), 1 miejsce 

Kacper Szóstka (rzut młotem U19), 1 miejsce Andrzej Mąkosz (rzut młotem U16), 3 miejsce 

Barbara Huzar (rzut dyskiem U18), 2 miejsce Wiktoria Wypych (rzut młotem U16), 1 miejsce 

Katarzyna Dyl (rzut młotem U18), 2 miejsce Wiktoria Kalicun (skok wzwyż U16), 2 miejsce 

Magdalena Buczkowska (rzut młotem U18), 1 miejsce Magdalena Buczkowska (wieloskok 

U16), 3 miejsce Paulina Dędys (wieloskok U16), 1 miejsce Alicja Aleksandrowicz (chód 2km 

U16), 2 miejsce Jagoda Chudek (chód 2km U16), 2 miejsce Krzysztof Olsza  (skok wzwyż 

U14), 3 miejsce Jakub Pejas (pchnięcie kulą U14), 2 miejsce Maja Stolarczyk (pchnięcie kulą 

U14). 

Natomiast sekcja tenisa stołowego w roku 2021 liczyła 11 osób. Treningi sekcji odbywały się 

w hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Korfantowie oraz w sali budynku 

głównego M-GOKSiR. Drużyna tenisa stołowego występuje obecnie w III lidze. 

 
ZAJĘCIA ORGANZIOWANE PRZEZ MGOKSiR: 

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

a także osób dorosłych.  

Zajęcia w miesiącach styczeń-maj 2021 roku prowadzone były zdalnie za pomocą 

elektronicznych środków przekazu. Od czerwca powrócono do spotkań w tradycyjnej formie. 

Od tego momentu do końca roku w ośrodku funkcjonowały następujące grupy zajęciowe: 

1) zajęcia sekcji tenisa stołowego – uczestniczyło 11 osób, 

2) zajęcia lekkoatletyczne – uczestniczyło 40 osób, 

3) indywidualna nauka gry na instrumentach – uczestniczyło 16 osób, 

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

5) zajęcia Studia Piosenki – uczestniczyło 22 osoby, 

6) zajęcia Studia Piosenki w WDK w Ścinawie Nyskiej – uczestniczyło 10 osób, 

7) zajęcia plastyczne grupa I – uczestniczyło 12 osób, 

8) zajęcia plastyczne grupa II – uczestniczyło 10 osób, 
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9) zajęcia chórów i zespołów wokalnych - 32 osoby. 

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

reżimu sanitarnego oraz zgodnie 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 

stacjonarne zostały zawieszone. W zawiązku z powyższym większość zajęć organizowanych 

przez ośrodek realizowanych była zdalnie. Obostrzenia trwały do końca maja 2021 r.  

 

INNA DZIAŁALNOŚĆ OŚRODKA:  

1. Gminna Grupa Twórczości Artystycznej – grupa lokalnych rękodzielników. 

2. Zespoły wokalne - Kwiat Lotosu, Włodarzanki, Ścinawskie Koniczynki. 

3. Obsługa muzyczna i nagłośnieniowa, pomoc w organizacji imprez przez inne instytucje  

i organizacje, 

4. Współpraca z organizacjami działającymi na terenie gminy Korfantów (Klub Emeryta, GZ 

LZS w Korfantowie, Koła Gospodyń Wiejskich, Mniejszość Niemiecka, Uniwersytet III 

Wieku, OSP itp.). 

5. Administracja i zarządzanie obiektami. 

 

PRZEPROWADZONE MODERNIZACJE I REMONTY: 

W roku 2021 zrealizowano poniższe zadania wynikające z aktualnych potrzeb podnoszenia 

jakości istniejącej infrastruktury: 

1) budowa wiaty na terenie boiska sportowego we Włodarach, 

2) remont części dachu w budynku M-GOKSiR w Korfantowie,  

3) wymiana drzwi wejściowych w świetlicy wiejskiej w Rączce, 

4) zakup i montaż piłkochwytu na boisku sportowym w Przechodzie,  

5) malowanie świetlicy wiejskiej w Rączce z zewnątrz, 

6) wykonanie ogrodzenia obiektu sportowego w Ścinawie Małej,  

7) malowanie świetlicy wiejskiej we Włodarach,  

8) remont parkietu w świetlicy wiejskiej we Włodarach, 

9) modernizacja budynku WDK w Ścinawie Nyskiej etap 1 – budowa zaplecza kuchennego, 

10) zakup regałów do biblioteki w Ścinawie Nyskiej, 

11) modernizacja instalacji elektrycznej w świetlicy w Rączce,  

12) malowanie świetlicy wiejskiej w Ścinawie Małej,  

13) remont dachu, montaż ławy kominiarskiej w świetlicy w Jegielnicy,  

14) remont dachu, montaż ławy kominiarskiej na budynkach biblioteki w Korfantowie oraz 

WDK w Ścinawie Nyskiej.  

 

 

SKARBNIK GMINY      BURMISTRZ 

 Joanna Szkudlarska      Janusz Wójcik 
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