
Sprawozdanie z działalności 
GOK w Krzykosach  2013r. 
 
 
 
               Działalność GOK w Krzykosach  2013r  obfitowała w szereg udanych, 
trafionych imprez .  
 
              Najważniejszą imprezą roku  2013  było Nadanie Herbu Gminy 
Krzykosy. Włożono w tą imprezę wiele zaangażowania i staranności. 
Uroczystości te były organizowane w trzech różnych i oddalonych od siebie 
miejscach. Udało się to logistycznie zaplanować i wykonać  w stu procentach. 
Uważam że wszystkie detale tej imprezy zostały przygotowane perfekcyjnie i 
profesjonalnie. 
 
    Coroczna impreza Kabarety na Dzień Kobiet w Garbach, przyjęła się 
bardzo dobrze i świętuje sukcesy z pełną salą widowni. 
             Dużym zainteresowaniem cieszy się  impreza pod nazwą Finał Ferii. 
Tym razem blisko 200 osób bawiło się na sali WDK w Garbach 
           Flagową imprezą Ośrodka Kultury jest Festiwal Piosenki 
Dziecięcej„Wesołe Nutki”, który swoim poziomem artystycznym, 
scenograficznym i profesjonalną obsługą ściąga wykonawców z całej 
wielkopolski (14 powiatów w tym 20 gmin, 64 wykonawców ). Miniony 
festiwal  był osiemnastą edycja  W tej edycji do grona wykonawców dołączyły 
dzieci z Trzcianki, Budzynia, Buku, Wyrzyska, Gizałek i Leszna .  Festiwal 
„Wesołe Nutki” jest wizytówką naszej gminy, a mieszkańcy co roku mogą 
podziwiać młode talenty wokalne z całej wielkopolski . 
 
           W minionym roku odbyło się X Jubileuszowe Wielkopolskie Spotkanie 
Kapel Podwórkowych pt. „Podwórkowe Muzykowanie” w Krzykosach.  To 
impreza, która  udowodniła że w dobie cyfryzacji i otaczającego nas świata 
mediów, mieszkańcy naszej gminy potrzebują spotkania z muzyką tz. Małego 
podwórka . Dziś nasze małe podwórko za GOK gromadzi od 1500 do 2000 osób . 
Obecnie na nasz przegląd  przyjeżdżają kapele z całej Polski m.in.: kapela „To i 
owo” z Myszkowa, „Eka” z Gostynia, „Ferajny Kwiat” z Widawy,  i 
„Złoczewianie” ze Złoczewa, Śląskie Bajery z Ornontowic, czy Ta joj z 
Przemyśla. Impreza ta spowodowała wykreowanie się nowych kapel na terenie 
naszej gminy i nie tylko min. ( Kapela Emilia z Krzykos, Wyżynarka  z Nowego 
Miasta  czy Jaraczewioki  z Jaraczewa). Można stwierdzić że tradycja 
Podwórkowego Muzykowania zrodziła się na naszych oczach.W minionym roku w 
spotkaniu wzięło udział 5 kapel.   
 
 



           Kolejna impreza  która potwierdza wyjątkowość działania naszego Ośrodka 
Kultury,  co wyróżnia nas na mapie kulturalnej powiatu to tzw. „Dinozaury –
Śpiewający po 30-tce” . Zorganizowano kolejną XII edycję . Znów zabrakło 
miejsc, a na widowni  panowała gorąca fantastyczna atmosfera. Przy tak dużych 
frekwencjach mamy problemy z utrzymaniem prawidłowej temperatury na Sali, 
dlatego powoli trzeba będzie pomyśleć o klimatyzacji dla tego obiektu, który jest 
salą reprezentacyjną naszej gminy.  
 
           Gminny Ośrodek Kultury w Krzykosach udziela wszelkiej pomocy przy 
realizacji imprez lokalnych w sołectwach, szkołach, OSP czy stowarzyszeniach. 
Jest to współpraca która pozwala przeprowadzić imprezy z małym nakładem 
finansowym zarówno jak dla organizatora tak i dla ośrodka kultury. Wyniki tej 
współpracy odzwierciedla ilość imprez i liczba uczestników. Chciałbym tu 
podziękować sołtysom, dyrektorom szkół prezesom OSP za bardzo dobrą 
współpracę    
 
 
 
            Na dobrą pracę Ośrodka Kultury ma wpływ bardzo dobra praca 
instruktorów,  którzy zatrudnieni są na umowy zlecenia i umowy o dzieło 
pani Czesławy Ziętej - instruktor zespołu „Tośtoki”  
pani Zofia Grzesik  - instruktor organizacyjno –merytoryczny   
pan Kazimierz Trzeciak - dyrygent Koła śpiewu „Głos z nad Warty”  
pan Andrzej Łopatka - akompaniator chóru oraz zespołów tanecznych 
 pani Katarzyna Hełpa - instruktor zespołu tanecznego „Nadwarcianie,, 
pani Joanna Niemier – instruktor zespołów tańca współczesnego i Hip-hopowego. 
             Nie mały wpływ na działalność kulturalną ma  przychylne spojrzenie 
członków Rady Gminy, którzy widzą kulturę jako ważny czynnik pobudzający i 
inspirujący naszych mieszkańców do działań nie tylko na niwie kultury. 
           Za  pomoc i wsparcie serdecznie dziękuję. 
 
 

 
 
 
GOK Krzykosy w 2013r. prowadził 8 kół zainteresowań na które uczęszcza 140  
18  osób mniej w stosunku do ubiegłego roku: 

 zespół  folklorystyczny „TOŚTOKI” 
- grupa taneczno śpiewacza – 6 osób 
- zespół śpiewaczy – 22 osób 
- kapela „Tośtocka” – 3 osoby 



Zespół wystąpił 15 imprezach  w tym 5 imprezach poza granicami 
gminy 

 zespół taneczny „NADWARCIANIE” 
- grupa dziecięca I początkujący –  - 16 osób  
- grupa dziecięca II starszaki         – 19 osób 
- grupa młodzieżowa III                 -  15 osób 
Zespół wystąpił w 18  imprezach w tym 6 imprezzch poza granicami 
gminy ( Chciałbym zwrócić uwagę na bardzo duży wzrost 
zainteresowania udziałem dzieci w zespole „Nadwrcianie” w 
minionym roku zespół w raz z Chórem Głos znad Warty  obsługiwał 
dwie duże imprezy Dożynki Gminne  w Kazimierzu Biskupim  i 
Dożynki Powiatu Wrzesińskiego w Miłosławiu)   

 koło śpiewu „GŁOS ZNAD WARTY” 
- chór mieszany – 25 osoby na koniec roku 24 osoby  
Koło śpiewu wystąpiło w 15 imprezach w tym 2 imprezy poza granicami 
gminy   

 grupa wokalistów „WESOŁE NUTKI” 
- dzieci i młodzież szkolna  - 15 dzieci 

 grupa tańca Hip-hopowego „– dziewczęta 8 osób 
 grupa tańca współczesnego „BIT”  - grupa mieszana 6 osób 
 kapela podwórkowa „SZCZUNY Z SULĘCINKA” – 5 osób 

Kapela wystąpiła w 10 imprezach w tym 9 poza granicami gminy. W 
minionym roku kapela zdobyła II miejsce na Festiwalu kapel folkloru 
miejskiego w Pobiedziskach oraz I miejsce na Festiwalu w Koronowie  
zdobywając  Złotą Koronę  Miasta  Koronowa, Nagrodę Publiczności 
oraz Nagrodę Polskiego Radia Pomorza i Kujaw w Bydgoszczy 

 Nauka gry na gitarze 
 
        GOK zatrudniał:  

2 osoby na pełnym etacie 
  - Dyrektora 
  - pracownika referent administracyjno - biurowy zatrudniony w 
ramach prac interwencyjnych ( 2 miesiące) 
 -  6 instruktorów na umowę zlecenie, umowę o dzieło  

 
W minionym roku GOK był organizatorem i współorganizatorem 22 dużych 
imprez:  3 imprezy mniej w stosunku do ubiegłego roku. 

 Przygotowanie i obsługa imprezy „Gala Gminy Krzykosy 2012” 
 Obsługa Artystyczna i nagłośnieniowa imprezy integracyjnej sołectwa 

Garby 
 Finał Ferii - Garby 



 Obsługa artystyczna i nagłośnieniowa Impreza integracyjna „Dzień Babci 
i Dziadka” - Sulęcinek 

 Eliminacje do „Festiwalu Wesołe Nutki” - Garby 
 Koncert Kabarety na Dzień Kobiet - Garby 
 Festiwal „Wesołe Nutki” – Garby 
 Obsługa artystyczna i nagłośnieniowa Dzień  Seniora – Sulęcinek 
 Nadanie Herbu Gminie Krzykosy 
 Festiwal Przedszkolaków – Witowo 
 Majówka –Potańcówka - Krzykosy 
 Pomoc artystyczna  Dzień Dziecka – Miąskowo 
 Obsługa Nagłośnienia Zawody Sportowo- Pożarnicze Krzykosy 
 Przegląd Kapel Podwórkowych – Krzykosy 
 Pomoc Artystyczna „Wieś się bawi” - Pięczkowo 
 Dożynki Gminne – Pieczkowo 
 Obsługa - VII Rodzinny Rajd Rowerowy „ Szukamy nowej drogi” 
 „Wielkopolskie Śpiewanie” – Sulęcinek 
 Obsługa Nagłośnienia I Festiwalu  Emerytów i rencistów - Garby 
 Narodowe Święto Niepodległości – Pięczkowo 
  „Dinozaury 2013” – Garby 
 Koncert – Wielkopolskim Powstańcom Cześć 

 
 
Gminny Ośrodek Kultury w Krzykosach prowadzi również 

działalność poza statutową, ściśle  współpracuje z młodzieżą działającą w 
Piłkarskiej Lidze Gminnej, gdzie Gminny Ośrodek Kultury sprawuje 
opiekę.  

W lidze zgłoszonych jest 7 drużyn, w których czynny udział bierze 
183 piłkarzy.  

Do zadań Ośrodka należy: 
- zwołanie zebrań przedligowych 
- ustalenie kalendarza rozgrywek 
- dokonania ubezpieczeń piłkarzy  
- podpisanie umów sędziowskich 
- pomeczowa wypłata delegacji sędziowskich 
 Prowadzona jest tabela wyników zamieszczona na stronie 

internetowej GOK, łącznie z regulaminem, kalendarzem rozgrywek oraz 
pełnej informacji o składach piłkarskich wszystkich drużyn. W każdy 
poniedziałek są przekazywane protokoły pomeczowe na podstawie 
których nanoszone są zmiany w tabeli wyników w internecie , oraz 
zostaje przekazana pełna informacja do prasy. 

 Chciałbym poinformować że, w minionym roku drużyna piłkarska 
Sulęcinek 2002 zdobyła tytuł mistrza gminy. 



 
W 2013 roku naszą stronę internetową  odwiedziło 11132 osób. 
W porównaniu do lat ubiegłych jest to zwiększenie prawie o 

100% . Strona  na bieżąco aktualizowana,  zapowiadająca  nadchodzące 
imprezy oraz można obejrzeć dokumentację fotograficzna po imprezach.  
 

 
 

 
 
             Działalność Ośrodka Kultury to szereg zadań i obowiązków zgodnych 
ze statutem, który pozwala na inspirację w małych środowiskach, gdzie dostęp 
do kultury jest dość trudny. Zaangażowanie się w projekty z dofinansowaniem 
unijnym (3 trzy projekty)  przynosi ośrodkowi dodatni wynik finansowy i 
zadowolenie z oprawy dużych imprez. Jednak olbrzymia biurokracja projektów 
powoduje że coraz mniej czasu mamy na innowacyjność i uciekanie od utartych 
schematów działania. 
                                                                                                                                                     
Podsumowując miniony rok uważam, że pomimo  jednoosobowego zatrudnienia 
na pełnym etacie  oraz podpieranie się stażystą lub pracownikiem 
interwencyjnym  poziom imprez kulturalnych utrzymany był na wysokim, 
profesjonalnym poziomie, a zespoły, które reprezentują GOK są dobrą 
wizytówką dla Gminy Krzykosy w całym Województwie Wielkopolskim. 
 
Kończąc składam podziękowanie, wysokiej radzie za zrozumienie i poparcie dla 
kultury w minionym 2013 roku.  
 
 

Informacja finansowa w załączniku.  
 

Krzykosy 18 lutego 2014r. 
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Sprawozdanie roczne  
z wykonania planu finansowego  

samorządowej instytucji kultury w 2013 roku  
Gminny Ośrodek Kultury 

   
 
 
Gminny Ośrodek Kultury w Krzykosach finansowany jest z budżetu gminy. 
Ponadto jednostka wypracowuje dochody własne. Na 2013 rok zaplanowane 
zostały dochody z tyt. dotacji podmiotowej na zadania bieżące w wysokości 
223.000,00 zł. oraz przychody własne w wysokości 60.000,00zł (pochodzące 
głównie z wpływów za bilety wstępu i wynajem sprzętu). Ponadto zaplanowano 
po stronie dochodów dotację rozwojową ze środków UE w wys. 3.009,00zł 
 
W trakcie roku dokonano zmian w planie  dochodów i wydatków.  Zwiększono 
plan dochodów z tytułu dotacji podmiotowej z budżetu gminy do kwoty 
230.500,00zł oraz z tytułu dotacji rozwojowej do kwoty 13.050,00zł. Nie 
zmieniono wysokości dochodów własnych. 
Adekwatnie do planowanej wysokości przychodów zaplanowano bieżące 
wydatki oraz  spłatę pożyczki na 2013 rok.  
 
Plan oraz realizację przychodów, wydatków i rozchodów przedstawia poniższa 
tabela. 

Treść Plan Wykonanie 
%         

wykonania
Stan środków na początku roku 2 150,00 2 100,66 97,71%
Planowane i wykonane przychody 
dotacja z budżetu gminy 230 500,00 230 500,00 100,00%
dochody własne - §083 wpływy z usług 60 000,00 58 044,23 96,74%
dotacja rozwojowa UE 13 050,00 13 046,63 99,97%

RAZEM PRZYCHODY BIEŻĄCE 305 700,00 303 691,52 99,34%

  
Wynagrodzenia osobowe pracowników 66 800,00 65 766,76 98,45%
Składki na ubezpieczenia społeczne 13 200,00 12 942,78 98,05%
Składki na Fundusz Pracy 1 580,00 1 572,43 99,52%
Wynagrodzenia bezosobowe 72 850,00 72 711,38 99,81%
Zakup materiałów i wyposażenia 44 000,00 43 580,10 99,05%
Zakup energii 17 169,90 16 844,98 98,11%
Zakup usług remontowych 1 500,00 1 436,11 95,74%
Zakup usług zdrowotnych 30,00 0,00 0,00%
Zakup usług pozostałych 74 800,00 74 726,15 99,90%
Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 350,00 1 324,85 98,14%
Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii komórkowej 2 100,00 2 063,25 98,25%
Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej 1 340,00 1 338,25 99,87%

Szkolenia pracowników niebędących członkami 
korpusu służby cywilnej 1 030,00 1 025,00 99,51%
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Podroże służbowe 20,00 17,90 89,50%
Różne opłaty i składki 2 400,00 2 400,00 100,00%

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 
socjalnych 1 550,00 1 549,73 99,98%

RAZEM KOSZTY  301 719,90 299 299,67 99,20%

Rozchody- spłata pożyczki 3 980,10 3 980,10 100,00%
Środki przekazane innym podmiotom 0,00 0,00   
Stan należności 0,00 0,00   
Stan zobowiązań 0,00 386,85   

Stan środków obrotowych na koniec okresu 
sprawozdawczego 0,00 411,75   

 
 
PRZYCHODY 
Przychody w 2013r. zostały zrealizowane w 99,34%. Otrzymana dotacja z 
budżetu gminy wyniosła 230.500,00 zł. Uzyskano dochody własne  w wys. 
58.044,23 zł. tj. 96,74% w stosunku do planowanych, w tym: 

- za wynajem sali, sprzętu, terenu, występ zespołu   29.263,00zł 
- bilety wstępu na imprezy kulturalne     20.040,00zł 
- darowizny na cele statutowe , dofinansowanie imprez  3.250,00zł 
- pozostałe ( zajęcia taneczne, przeprowadzenie części obrzędowej dożynek) 5.491,23zł 
Otrzymano dotację rozwojową ze środków pochodzących z budżetu UE w 
wysokości :   
- 3.008,82zł - na refundację wydatków poniesionych w 2012r. w ramach 
projektu pn.  „Warsztaty taneczne dla chętnych i członków zespołu 
folklorystycznego” 
- 3.759,87zł - na refundację wydatków poniesionych w 2013r. w ramach 
projektu pn.  „Warsztaty taneczne dla chętnych i członków zespołu 
folklorystycznego” 
- 6.277,94zł - na refundację wydatków poniesionych w 2013r. w ramach 
projektu pn. „ Wielkopolskie spotkanie kapel podwórkowych” 
 
 W kolejnym roku planowany jest wpływ dotacji rozwojowej za realizację 
projektu pn. „Dożynki w Gminie Krzykosy”. 
 
WYDATKI 
Wydatki w 2013 roku zostały wykonane w 99,20%.  Na planowane  301.719,90 
zł wydatkowano 299.299,67zł.  
W tym: 
- wydatki sfinansowane dotacją podmiotową z budżetu JST  230.500,00 zł, 
- wydatki sfinansowane dotacją rozwojową z budżetu UE        10.037,81 zł 
- wydatki sfinansowane ze środków własnych                          58.761,86 zł. 
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Struktura wydatków przedstawia się następująco: 
 

I. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 
Wydatki obejmują wynagrodzenia osobowe, składki ZUS, wynagrodzenia 
bezosobowe oraz odpisy na ZFŚS. Na  wynagrodzenia osobowe z pochodnymi i 
ZFŚS zaplanowano 83.130,00zł , wydatkowano 81.831,70zł tj. 99,44% planu. 
Natomiast na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano 72.850,00zł a 
wydatkowano 72.711,38 zł tj. 99,81% planu.  
Wynagrodzenia osobowe dotyczą umów o pracę, natomiast bezosobowe to 
instruktorzy zatrudnieni w zależności od potrzeb w ramach umowy o dzieło lub 
umowy zlecenia. 
 
II. Materiały i wyposażenie: 
Na zakup materiałów zaplanowano kwotę 44.000,00zł, a wydatkowano 
43.580,10 zł tj. 99,05% planu , w tym:  
- paliwo              6.986,23zł 
- części do samochodu            1.805,72zł  
- kosa spalinowa                            680,01zł 
- kasa fiskalna             1.453,06zł 
- sprzęt nagłaśniający             12.541,16zł 
- plakaty i gadżety reklamowe       1.280,43zł 
- artykuły krawieckie, tkaniny, kapelusze, 
  koszulki( koszulki na warsztaty – 344,89zł)  2.429,72zł 
- nagrody, dyplomy                      2.272,91zł 
- środki czystości         2.591,62zł 
- materiały biurowe i akcesoria komputerowe    2.732,50zł 
- materiały do remontu                                       3.473,03zł 
- pozostałe                                                 5.333,71zł 
 
III. Zakup usług pozostałych: 
Na usługi pozostałe zaplanowano kwotę  74.800,00zł , wydatkowano 
74.726,15zł tj. 99,90%. W tym: 
- przewóz osób        7.583,28zł 
- działania animacyjne oraz oprawa muzyczna  6.150,00zł 
- usługi gastronomiczne       9.714,50zł 
- honorarium dla artystów           13.500,00zł 
- prowizje i opłaty bankowe     2.402,00zł 
- usługi hotelowe           640,00zł 
- ochrona imprez        1.426,80zł 
- usługi pocztowe           441,12zł 
- zajęcia tańca ludowego                                       2.251,50zł         
- pozostałe (dzierżawa zbior, gazu,wywóz śmieci,wyk. stojaków) 7.505,42zł 
- dożynki (plakaty, scena, ochrona, orkiestra, zespół, przewóz 
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    osób, usługa gastronomiczna)                                                            13.154,62zł 
- kapele ( wynajem sceny, plakaty, ochrona, usł. cateringowa)     6.645,15zł 
- warsztaty taneczne ( nocleg, przewóź osób, wyżywienie)    3.311,76zł               

 
IV. Zakup usług remontowych: 

Na usługi remontowe zaplanowano 1.500,00zł , wydatkowano 1.436,11zł., czyli 
95,74% planu. 
 
Ponadto za energię, gaz i wodę zapłacono 16.844,98 zł, na usługi telefoniczne 
wydatkowano 3.401,50z ł.  Za dostęp do sieci Internet zapłacono 1.324,85zł, na 
szkolenia pracowników wydano 1.025,00zł , natomiast na podróże służbowe 
17,90zł. Na opłaty i składki wydatkowano 2.400,00zł. 
Nie było potrzeby wydatkowania środków zaplanowanych na  zakupu usług 
zdrowotnych. 
 
Wydatki ponoszone były na bieżące utrzymanie ośrodka oraz realizację zadań 
statutowych. W 2013r. zorganizowano następujące imprezy: 
- Gala 2012- Garby 
- Impreza integracyjna -Sołectwo Garby 
- Dzień Babci i Dziadka- Sulęcinek 
- Finał Ferii -Garby 
- Festiwal Wesołe Nutki 
- Dzień seniora -Sulęcinek 
- Dzień Kobiet- Pięczkowo 
- Kabarety na dzień Kobiet -Garby 
- Festiwal Piosenki Przedszkolaków- Witowo 
-Majówka Potańcówka Krzykosy 
- Nadanie herbu Gminie Krzykosy , Garby- Solec 
- Dzień Matki – Pięczkowo 
- Dzień Dziecka – Miąskowo 
- Wieś się Bawi - Pięczkowo 
- Wielkopolskie Spotkanie Kapel Podwórkowych Krzykosy – dofinansowanie 
ze środków UE 
- Dożynki Gminne- Pięczkowo– dofinansowanie ze środków UE 
- Wielkopolskie Śpiewanie – Sulęcinek 
- Narodowe św. Niepodległości – Pięczkowo 
- Dinozaury – Garby 
- Wielkopolskim Powstańcom Cześć- Sulęcinek 
 
Ponadto realizowano zadanie pn. „Warsztaty taneczne dla chętnych i członków 
zespołu folklorystycznego” projekt współfinansowany ze środków UE. 
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ROZCHODY  
Na spłatę zobowiązań z tytułu pożyczki( udzielonej przez Gminę Krzykosy w 
2012r.) w okresie sprawozdawczym wydano  3.980,10zł tj. 100% planu. 
W tym: 
- spłata pożyczki sfinansowana dotacja rozwojową ze środków UE: 3.008,82zł 
- spłata pożyczki sfinansowana ze środków własnych:  971,28zł. 
 
Na dzień 31.12.2013r. nie występują należności wymagalne i niewymagalne. 
Zobowiązania niewymagalne wynoszą  386,85zł i wynikają z faktur, których 
termin płatności jeszcze nie upłynął. Zobowiązania wymagalne na koniec roku 
nie wystąpiły. 
 
Wydatki dokonywane były w sposób oszczędny i racjonalny, a realizacja planu 
finansowego przebiegała prawidłowo. 
 
 
 
 
Krzykosy 28 luty 2014r. 
 
 
 
 

(-)   Dyrektor 
          Gminnego ośrodka Kultury 
               w Krzykosach 
                 Ryszard Włodarczyk 
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