SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
OŚRODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI
ZA ROK 2007

Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w 2007 roku dysponował środkami finansowymi
w wysokości 3.296.149,- zł w tym:
2.557.500,- zł

•

dotacja celowa

•

przychody własne

618.649,- zł

•

kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym

120.000,- zł

Ośrodek osiągnął dochód własny w wysokości 618.649,- zł. Szczegółowy wykaz
wszystkich dochodów Ośrodka przedstawiony jest w załączniku nr 1
Wydatki Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w roku 2007 wynosiły 3.293.728,- zł z
tego przeznaczono na działalność:
935.084,- zł – załącznik nr 2

•

sportową

•

rekreacyjno - turystyczną

31.548,- zł – załącznik nr 3

•

Izby Regionalnej

115.598,- zł - załącznik nr 4

•

kulturalno – edukacyjną

2.211.498,- zł – załącznik nr 5

W maju 2007 roku oddaliśmy do użytku kawiarnię artystyczną, która stała się
nowym miejscem i sposobem na spędzanie wolnego czasu. Pełni ona również rolę sceny
artystycznej dla miejscowych artystów. To właśnie tutaj można posłuchać dobrej muzyki,
spotkać ciekawych ludzi czy uczestniczyć w małych formach teatralnych lub innych
przedsięwzięciach kulturalnych. „Cafe Pierrot” jest jednym z nielicznych miejsc w naszym
mieście, gdzie dobra zabawa łączy się z rozwojem duchowym.
Nadal bardzo ważnym elementem naszej działalności jest upowszechnianie kultury
filmowej. W roku 2007 nasze kino wyświetliło 151 tytułów filmowych gdzie znaczną część z
nich stanowi przegląd dorobku artystycznego kina europejskiego w tym również polskiego.
Zawsze staramy się by podczas ferii zimowych i letnich, dzieci i młodzież mogli skorzystać z
taniego kina. W roku 2007 odbyła się kolejna edycja festiwalu „Europa Artystów” oraz wiele
ciekawych przeglądów kinematografii światowej.
Ośrodek sprawuje również piecze nad różnymi zespołami muzycznymi, tanecznym czy
grupą teatralną. Nasza oferta adresowana jest do wszystkich, którzy zamierzają aktywnie
spędzać czas wolny, a więc dzieci, młodzieży, dorosłych realizując swoje zainteresowania w
dziedzinie kultury artystycznej, a także szeroko pojętej edukacji za pośrednictwem gier i
zabaw. W ramach animacji kulturalnej istnieje pięć formacji tanecznych, między innymi
zespół tańca towarzyskiego, estradowego „Malachit”, grupa baletowa czy zespół tańca hip –

hop „Step by step”. Muzycznie można realizować swoje zainteresowania w Młodzieżowej
Orkiestrze Dętej „Płomyki” i zespołach instrumentalnych, kilku kapelach rockowych lub w
chórze Gospel. Ponadto w roku 2007 powstał teatr „Świecie”. Inną ciekawą formą spędzania
czasu wolnego dla młodzieży jest udział w wolontariacie „Doris” oraz zespole młodych
filmowców „Filmogram”. Nie zapominamy również o osobach starszych, którzy mogli
realizować się w klubie seniora „Kociewiacy”.
Dom Kultury jest również organizatorem większości plenerowych imprez
kulturalnych i rozrywkowych w naszej Gminie. To właśnie wielkie wydarzenia artystyczne są
głównym elementem podlegającym ocenie naszej działalności przez mieszkańców naszego
miasta. Festiwale, koncerty, pikniki są ważnym elementem naszej działalności, to one
dostarczają mieszkańcom strawy duchowej, często cieszą, śmieszą, bawią i są ciekawą formą
spędzania wolnego czasu. W roku 2007 gościliśmy w Świeciu grupy kabaretowe ( Zenon
Laskowik.). Koncertowały gwiazdy muzyki takie jak Sydney Polak, T.Love, Big Cyc, a w
ramach Polpak Jazz Festiwal wystąpili między innymi; Ewa Uryga, R&B – bop Trio, Jazz
Band Ball Orchestra z Harriet Lewis. Dawne „Nocne Śpiewanie” zmieniło się w „Maraton
Piosenki Osobistej” z nowa oprawą i szerszym spektrum muzycznym. W ramach „Maratonu”
wystąpiła „Kapela ze wsi Warszawa”, Katarzyna Groniec, „Rykoszet” i „Wolna Grupa
Bukowina” Wszystkie proponowane formy, ich poziom artystyczny, zawsze uwzględniają
zróżnicowane potrzeby kulturalne, preferencje, gusty i oczekiwania mieszkańców naszej
Gminy.
Tak bogata oferta kulturalna, adaptacja pomieszczeń na kawiarnię oraz recepcję wraz z
informacją turystyczną i kulturalną wymaga wielkich nakładów finansowych. Dotacja Gminy
w pełni zabezpiecza tylko wydatki dla instruktorów i pracowników Ośrodka oraz na
utrzymanie obiektów. Jednak na działalność merytoryczną i inne dodatkowe przedsięwzięcia,
środki finansowe Ośrodek musi wypracować sam. W roku 2007 osiągnęliśmy tylko połowę
planowanych przychodów własnych stąd by nasza placówka mogła realizować wcześniej
założone cele byliśmy zmuszeni zaciągnąć kredyt. Zwiększona dotacja na rok 2008 oraz
zwiększenie przychodów własnych pochodzących ze sprzedaży na imprezach plenerowych
oraz organizowanie mniej kosztownych imprez czy redukcja zatrudnienia pozwolą na
zlikwidowanie strat.

Romuald Dworakowski
Kierownik Ośrodka Kultury, Sportu Rekreacji

Załącznik nr 1
do sprawozdania finansowego
OKSiR za 2007 rok

ŚRODKI FINANSOWE DO DYSPOZYCJI
OŚRODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI

I. Środki finansowe ogółem:

3.296.149,- zł

1. Dotacja celowa w tym na działalność:

2.557.500,- zł

935.500,- zł

•

sportową,

•

rekreacyjno – turystyczną,

32.000,- zł

•

Izby Regionalnej,

90.000,- zł

•

kulturalno – edukacyjną .

1.500.000,- zł

2. Przychody własne w tym:

3.

618.649,- zł

•

CKF Kino „Wrzos”

177.186,- zł

•

Dom Kultury i amfiteatr

58.715,- zł

•

Izba Regionalna i Zamek

29.418,- zł

•

Animacja kulturalna

57.629,- zł

•

Dział Organizacji Imprez

105.525,- zł

•

Kawiarnia artystyczna

190.176,- zł

Kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym

120.000,- zł

Załącznik nr 2

Sprawozdanie Finansowe Stowarzyszeń Kultury Fizycznej
z dotacji budżetowej za rok 2007
I

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

Szkolenie dzieci i młodzieży

Uczniowskie kluby i organizacje sportowe, których celem jest szkolenie
i udział dzieci w turniejach, mityngach, spartakiadach, rozgrywkach,
meczach, itp. w różnych dziedzinach sportu:

142.000,7.000,-

1. Klub Sportowy „Wda” w Świeciu.
Sekcja Piłki Nożnej Juniorów Starszych.

3.957,Udział w rozgrywkach:
3.043,• koszty transportu, diety , ryczałty sędziowskie, obsługa medyczna,
obsługa techniczna, badania lekarskie, licencje zawodników,
12.000,• płaca trenera, zakup sprzętu sportowego.
Sekcja Piłki Nożnej Juniorów Młodszych – 2 zespoły.

Udział w rozgrywkach :
• koszty transportu, diety , ryczałty sędziowskie, obsługa medyczna,
obsługa techniczna, badania lekarskie, licencje zawodników,
• płaca trenera, zakup sprzętu sportowego.

6.314,5.686,12.000,-

5.914,Sekcja Piłki Nożnej Trampkarzy – 2 zespoły.
6.086,Udział w rozgrywkach :
• koszty transportu, diety , ryczałty sędziowskie, obsługa medyczna,
12.000,obsługa techniczna, badania lekarskie, licencje zawodników,
• płaca trenera , zakup sprzętu sportowego.
6.519,Sekcja Piłki Nożnej Młodzików - 2 zespoły.
5.481,Udział w rozgrywkach :
• koszty transportu, diety , ryczałty sędziowskie, obsługa medyczna,
obsługa techniczna, badania lekarskie, licencje zawodników.
• płaca trenera, zakup sprzętu sportowego.
Sekcja Piłki Nożnej Orlików.

Udział w rozgrywkach :
• koszty transportu, diety , ryczałty sędziowskie, obsługa medyczna,
obsługa techniczna, badania lekarskie, licencje zawodników,
• płaca trenera, zakup sprzętu sportowego.

4.000,-

1.881,2.119,32.000,-

19.056,-

Sekcja Bokserska.
•

•

12.944,-

Udział w Mistrzostwach Polski Juniorek, juniorów młodszych i
seniorów, międzynarodowych turniejach bokserskich i olimpiadach
młodzieży. Organizacja turniejów z okazji XX-lecia sekcji bokserskiej w 20.000,Świeciu. Koszty udziału w imprezach (dojazdy, wyżywienie, noclegi,
wpisowe pozostałe koszty ).
Płace trenerów / 2 osoby/, zakup sprzętu,
11.006,-

8.994,37.000,Sekcja Kick – boxingu.
Udział w Mistrzostwach Województwa Juniorów, Młodzików, udział w
Mistrzostwach Polski – Młodzieżowców, udział w Mistrzostwach
Makroregionu, udział w Międzynarodowych Turniejach, badania
lekarskie.
• Opłata kadry szkoleniowej /2 osoby/, zakup sprzętu sportowego.

•

Sekcja Lekkoatletyczna.
•

•

Udział w wojewódzkich i ogólnopolskich zawodach w lekkoatletyce:
Biegi Zimowe Chełmno, Halowe Mistrzostwa Polski, Województwa,
Mistrzostwa Polski w Biegach Przełajowych, Ogólnopolska Olimpiada
Juniorów i Młodzików, Regionalna Liga Młodzików, Mistrzostwa
Kujawsko Pomorskie Szkół Podstawowych, Ogólnopolska Olimpiada
Młodzieży, mityngi lekkoatletyczne, Mistrzostwa Polski, biegi uliczne koszty przejazdu, diety, noclegi, wpisowe, organizacja Grand Prix w
LA.
Zakup sprzętu, opłata instruktorów /4 osoby/.

19.000,18.000,6.000,2.400,3.600,5.000,-

4.635,-

Sekcja Tenisa Ziemnego.
Udział i organizacja imprez, wynajem obiektów i wydatki różne.

Zakup sprzętu dla potrzeb sekcji, opłata Kadry Trenerskiej / 1 osoba/.

365,-

2. Uczniowski Klub Sportowy przy SP nr 5 w Świeciu.
Sekcja ZAPAŚNICZA.

Mistrzostwa Wojewódzkie UKS pierwszy krok, Puchar Polski - 4 turnieje,
Mistrzostwa Polski Młodzików, Mistrzostwa Okręgu Młodzików, Dzień
Dziecka – zabawa na macie, zimowisko dla dzieci na Miasteczku, Puchar
Burmistrza Miasta – turniej zapaśniczy.

29.964,-

Sekcja Piłki Nożnej.
Szkolny halowy turniej piłki nożnej klas IV – VI, turniej na boisku klas IV – 16.164,VI, turniej z okazji Dnia Dziecka, Miejski Turniej Klas IV z okazji Dnia 13.800,Olimpijczyka, Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej im. O. Rumikiewicza,

29.994,-

turniej piłki nożnej szkół im. Polskich Olimpijczyków.
3. Uczniowski Klub Sportowy przy SP nr 7 w Świeciu .
Sekcja Piłki Ręcznej.

Prowadzenie szkolenia w czterech grupach (3grupy chłopców, 1 dziewcząt).
Organizacja turniejów piłki ręcznej we wszystkich kategoriach wiekowych,
Udział w turniejach Ogólnopolskich: Szczecin, Głogów, Ryjewo, Gdańsk,
Świebodzin. Udział w rozgrywkach ligowych Kujawsko-Pomorskiego
Związku Piłki Ręcznej. Płace trenera i instruktorów / 3 osoby / , zakup
sprzętu.

16.398,13.596,-

4. Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy “Joker” Świecie.
Sekcja Piłki Siatkowej.

Prowadzenie szkolenia siatkarek w trzech grupach wiekowych:
• Udział w Lidze okręgowej i turniejach Mini Piłki Siatkowej w
Toruniu, Pile, Środzie Wielkopolskiej, Chełmnie i Bydgoszczy,
Półfinał Mistrzostw Polski Młodziczek w Tomaszowie Lubelskim,
organizacja turniejów Mini Piłki Siatkowej Dziewcząt w Świeciu.
• Płace instruktorów / 3 osoby /, zakup sprzętu sportowego.

5. Klub Olimpijczyka “Laur” przy SP 5 w Świeciu.
• Gminny Turniej SP w kategorii dziewcząt i chłopców w warcabach
stupolowych,
• Wyjazdy na zawody o randze krajowej i międzynarodowej do
Bydgoszczy,
• Biegi im. Bronisława Malinowskiego w Warlubiu,
• Wyjazd na seminarium, konferencje klubów olimpijczyka,
• Konkurs wiedzy olimpijskiej,
• Dzień Dziecka, Inauguracja Dni Olimpijczyka.

1.989,-

6. Uczniowski Klub Sportowy „Duo – Set” przy Gimnazjum nr 1 w
Świeciu.

4.500,-

Współorganizacja Grand Prix Świecia w LA, udział w zawodach: w tenisie
ziemnym, organizacja imprez własnych, zakup sprzętu sportowego, opłata
instruktora.

7. Uczniowski Klub Sportowy „Mestwin” w Świeciu.
Organizacja imprez i zawodów sportowych: Mistrzostwa Szkoły w LA,
Turniej Piłki Nożnej klas I – III, Mistrzostwa Gimnazjalistów w Tenisie
Stołowym, opłata instruktora, pozostałe wydatki bieżące

2.949,-

8. Uczniowski Klub Sportowy „Sprint” w Świeciu.
Organizacja Mistrzostwa Miasta w biegach na przełaj, Mistrzostwa Szkół –

2.000,-

StrongMen, udział w imprezach sportowych: Bieg im. Jana Schmeltera, bieg
pamięci Bronisława Malinowskiego, Biegi Mikołajkowe.
9. Miejsko – Gminny Szkolny Związek Sportowy w Świeciu.
• Organizacja zawodów sportowych wynikających z przeprowadzeniem
eliminacji miejsko – gminnych do finału Województwa Kujawsko –
Pomorskiego Szkolnego Związku Sportowego: „Igrzyska Dzieci i
Młodzieży”, „Gimnazjada” w dyscyplinach objętych jednolitym
kalendarzem imprez.
• Koszty wyjazdów na zawody powiatowe i wojewódzkie.

10. Klub Sportowy “POLPAK” Świecie.

14.500,-

8.000,6.500,19.999,-

Udział w rozgrywkach kadetów, młodzików, młodzicy młodsi II grupy, grupa
naborowa.
•

Opłaty sędziowskie, medyczna i techniczna, dojazdy na mecze, diety, 19.340,opłaty za sale sportową,
659,-

• Zakup sprzętu sportowego.

17.999,6.999,-

11. Ludowy Zespół Sportowy „Strażak” Przechowo w Świeciu.
Koszty drużyny juniorów młodszych.

4.788,2.211,-

• Mecze wyjazdowe, badania lekarskie, transport, zakup
6.000,napojów, ekwiwalenty sędziowskie, rejestracja zawodników
itp..
3.958,• Opłata trenera i zakup sprzętu sportowego.

2.042,-

Koszty drużyny trampkarzy.

• Mecze wyjazdowe, badania lekarskie, transport, zakup
napojów, ekwiwalenty sędziowskie, rejestracja zawodników 2.750,itp..
2.250,• Opłata trenera i zakup sprzętu sportowego.
Koszty drużyny młodzików.

• Mecze wyjazdowe, badania lekarskie, transport, zakup
napojów, ekwiwalenty sędziowskie, rejestracja zawodników
itp..
• Opłata trenera i zakup sprzętu sportowego.

5.000,-

12. Ludowy Zespół Sportowy “Tęcza” w Wiągu.

10.000,7.000,-

Udział w rozgrywkach juniorów młodszych.

• Mecze wyjazdowe, badania lekarskie, transport, zakup napojów,
ekwiwalenty sędziowskie, rejestracja zawodników itp..
• Płace instruktora, zakup sprzętu sportowego.
Koszty utrzymania gminnej ligi

3.555,3.445,3.000,-

młodzieżowej 4 drużyny Wiąg, Morsk,

Sartowice, Czaple.

• Opłata trenerów animatorów, sędziów, obsługi medycznej itp..
22.980,-

13. Miejski Ludowy Klub Sportowy “Wisła” w Świeciu.
•

•

Mistrzostwa województwa kujawsko – pomorskiego kat. młodzików,
kadetów, juniorów, seniorów, Makroregionalne Mistrzostwa Polski kat.
młodzików, kadetów, juniorów, Międzynarodowe Mistrzostwa Polski,
Puchar Polski, Ogólnopolski Turniej o Puchar Burmistrza Świecia,
Zakup sprzętu sportowego, płace trenerskie / 2 osoby /.
11.981,-

10.999,Razem:

303.874,-

II. Kluby i organizacje sportowe, których celem jest szkolenie i udział w
turniejach, mityngach itp. oraz organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych:
1. Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej “Marianki” w Świeciu.

3.997,-

„Zima w mieście 2007”, turnieje szkół podstawowych i gimnazjów w tenisie
stołowym, turniej piłkarzy świetlicowych, turnieje tenisa stołowego dla młodzieży
„Wiosna z rakietką” i „Zima z rakietką”, cykl rajdów rowerowych, imprezy
rekreacyjno – sportowe w ramach XIV Dni Osiedla oraz Dnia Dziecka, „Wakacje
w mieście”, XI Otwarty Nocny Turniej Debla w Tenisie Stołowym im. A. Dejryng.
Zakup sprzętu, ryczałty sędziowskie.
2. Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej “Celuloza” w Świeciu.

4.000,-

Organizacja imprez sportowo rekreacyjnych dla mieszkańców Świecia, imprezy
dla dzieci “Białe wakacje”, Street ball, rajd rowerowy “Po zdrowie”, Turnieje w
Piłce Nożnej i Piłce Siatkowej, cykl turniejów w plażowej piłce siatkowej,
prowadzenie stałych grup ćwiczebnych, otwarte zajęcia rekreacyjne sekcji: piłki
siatkowej, piłki nożnej.
• wynajem obiektów, opłata sprzątaczki, instruktora, koszty uczestnictwa w
imprezach wojewódzkich i okazjonalnych.
3. Rada Miejsko – Gminna Ludowe Zespoły Sportowe w Świeciu.

9.700,-

Udział we współzawodnictwie sportowym zgodnie z kalendarzem imprez
Kujawsko – Pomorskiego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych w
Toruniu: Piłkarska Kadra Czeka, mistrzostwa w piłce siatkowej kobiet i mężczyzn,
warcabach 100 – polowych, szachach, strzelectwie sportowym, zawodach dla
dzieci i młodzieży, koszty transportu. Organizacja turniejów piłki siatkowej kobiet
i mężczyzn, IV Międzynarodowego Turnieju w Warcabach 100-polowych, „Lato z
Damą” o puchar Burmistrza, Liga Powiatowa „Grand-Prix” w warcabach 100polowych, tenisie stołowym szkół podstawowych i gimnazjów, turniej w
warcabach 100-polowych „Deczno 2007”.
• Udział w eliminacjach XIII Igrzysk Olimpijskich Sportowców Wiejskich
„Pekin 2008 – Jabłonowo Pomorskie”.

4. Ludowy Zespół Sportowy “Strażak” Przechowo w Świeciu.

21.521,17.599,8.499,-

Koszty udziału w rozgrywkach A klasy seniorów w piłce nożnej.
9.100,• Mecze wyjazdowe, badania lekarskie, transport, zakup napojów,
1.000,ekwiwalenty sędziowskie, rejestracja zawodników itp.,
1.000,• Opłata trenera i zakup sprzętu sportowego.
Koszty drużyny oldbojów.
•

Organizacja turniejów, koszty wyjazdów na turnieje.

2.922,2.922,-

Sekcja Brydża Sportowego “Blotka”.

• Zgłoszenie do rozgrywek, koszt uczestnictwa, organizacja 4 turniejów,
zakup sprzętu.

5. Ludowy Zespół Sportowy “Wisła” Gruczno.
Rozgrywki ligowe w kl. „C” seniorów, mecze pucharowe.
• Transport, ekwiwalenty sędziowskie, badania lekarskie oraz obsługa
medyczna, zgłoszenia do rozgrywek, opłaty licencji, pranie odzieży,
zakup napojów.
• Płace trenera, zakup sprzętu.

15.377,-

8.377,7.000,-

17.000,-

6. Ludowy Zespół Sportowy “Tęcza” w Wiągu.

Udział w rozgrywkach A klasy seniorów.
• Koszty działalności sportowej, przejazdy, opłata sędziów, pomocy 9.400,medycznej i technicznej, rejestracja zawodników, opłaty licencji itp.
7.600,• Płace instruktora , zakup sprzętu sportowego.
7. Klub Szachowy “Gambit” w Świeciu.
• Uczestnictwo w rozgrywkach II Ligi, A – klasy szachowej ( 2 zespoły )
• Drużynowe i Indywidualne Mistrzostwa Świecia w błyskawicznej,
aktywnej grze, XXXIII Turniej Ziemi Świeckiej, Mistrzostwa Miasta Szkół
Podstawowych –Gimnazjów – Liceów, Turniej Mikołajkowy, XVII Nocny
Maraton Szachowy. Uczestnictwo w międzynarodowych, ogólnopolskich i
regionalnych turniejach szachowych.

10.991,-

8. Świecki Klub SHORIN – RYU Karate w Świeciu.
Turniej „Mistrz Świecia 2007”, koszty zorganizowania regionalnego turnieju,
zakup sprzętu.

2.500,-

9. Klub Sportowy “Wda” w Świeciu.

37.000,23.000,-

Sekcja Piłki Nożnej Seniorów.

Udział w rozgrywkach V ligi.
• Koszty transportu, diety , ryczałty sędziowskie, obsługa medyczna,
15.135,obsługa techniczna, badania lekarskie, licencje zawodników,
7.865,• Płaca trenera, zakup sprzętu sportowego.
14.000,Sekcja Piłki Nożnej Klasa B.

Udział w rozgrywkach.
• Koszty transportu, diety , ryczałty sędziowskie, obsługa medyczna, 8.324,obsługa techniczna, badania lekarskie, licencje zawodników,
5.676,• Płaca trenera, zakup sprzętu sportowego.
10. Świeckie Stowarzyszenie “Aikido” w Świeciu.
Koszty uczestnictwa w Szkoleniach i Seminariach, organizacja imprez własnych,
wynajem pomieszczeń do ćwiczeń, zakup sprzętu

4.000,-

11. Klub Strzelecki LOK w Świeciu.
Cykliczne zajęcia w ramach PO dla szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjów,
organizacja zawodów strzeleckich.

1.000,-

12. Świecki Klub Karate „Kyokushin.
Zakup sprzętu

1.999,Razem:

129.085,-

III Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Świeciu
Organizacja imprez masowych, zawodów sportowych, festynów
sportowo – rekreacyjnych.

242.300,-

21.000,-

IV Regionalne Zawody Konne w Skokach Przez Przeszkody, IV Turniej w Koszykówce o Puchar
Kierownika OKSiR ds. Sportu, Białe Wakacje „Zima 2007” w siedmiu dyscyplinach sportowych,
Turniej Środowiskowy w Piłce Siatkowej, Turniej Rodzinny w Piłce Siatkowej, festyny
rekreacyjne na terenie MiG – Gruczno, Wiąg, Przechowo, Deczno i Świecie, Turnieje Siatkowej
Piłki Plażowej - Grand Prix „Deczno 2007”, Otwarte Zawody w Warcabach 100 polowych –
„Deczno 2007”, V Festiwal Sztafet – Inauguracja Dni Olimpijczyka, Czwartki LA – XII edycja
„Wiosna 2007” i XIII edycja „Jesień 2007”, Dzień Dziecka, Turnieje dla Dzieci, Turniej Tenisa
Stołowego – Puchar Wiosny – SPP, Ogólnopolski Turniej Siatkówki Plażowej o Puchar
Burmistrza z okazji 10–lecia rozgrywania zawodów w piłce siatkowej plażowej, Mityng LA dla
młodzików i juniorów młodszych, Amator – OKSiR Marianki – Turniej Piłki Nożnej dla
Niestowarzyszonych, Turniej Piłki Siatkowej z okazji 8 marca, Międzynarodowy Turniej w
Warcabach 100 polowych - „Lato z Damą”, Mityng LA dla młodzieży niepełnosprawnej – ZSS
nr 1Otwarte Zawody w Srett Ball – 4 turnieje, Turniej Siatkówki Plażowej w Mikstach i
Weteranów o Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej w Świeciu, Zawody Mini Piłki Nożnej
Plażowej dla dorosłych i dzieci Turnieje Piłki Nożnej Drużyn Młodzieżowych – „Lato 2007”, II
zawody gier i zabaw „Pluszowy Miś” dla szkół podstawowych, Turniej Aikido, Wyścig Kolarski
„Mocni w wierze na rowerze”, zawody sportowe dla niepełnosprawnych, II mistrzostwa Świecia
w siłowaniu na ręce, otwarcie Hali Widowiskowo – Sportowej, Finał XV WOŚP – Turniej Piłki
Nożnej, eliminacje do XIII Igrzysk Olimpijskich Sportowców Wiejskich „Pekin 2008 –
Jabłonowo Pomorskie” – piłka siatkowa mężczyzn i kobiet, Turniej Halowy Piłki Nożnej „Mondi
2007”, wojewódzkie zawody w biegach przełajowych, Gimnazjada – zawody wojewódzkie w LA,
I Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej, organizacja imprez okazjonalnych dla mieszkańców i
młodzieży Gminy. Przy organizacji zawodów z powyższej kwoty finansowane były: wynajem
Sali, ryczałty sędziowskie, pomoc techniczna i medyczna, sprzątanie, transport i.t.p..

Współorganizacja turniejów i zawodów sportowych.

W piłce nożnej, boksie, zapasach, piłce siatkowej, koszykówce, piłce ręcznej,
karate, szachach itp. o randze
międzynarodowej, ogólnopolskiej,
makroregionalnej, wojewódzkiej, powiatowej i gminnej .
3.000,Środki działalności bieżącej.

Zakup sprzętu do organizacji w/w imprez sportowo – rekreacyjnych. Eksploatacja
3 komputerów i 1 kserokopiarki, zakup materiałów administracyjno –
organizacyjnych oraz reklama, usługi transportowe, fotograficzne, drukarskie,
komunikaty, protokóły, itp.
Zakup oprogramowania do komputera, opłaty obligatoryjne, telefoniczne,
korespondencyjne, itp.
Nagrody rzeczowe, puchary na imprezy wszystkich Stowarzyszeń.

18.000,-

45.000,-

Promocja turystyki i sportu.

Wykonywanie i zakup materiałów reklamowych, gadżetów i koszulek, itp.
2.000,Zabezpieczenie (ochrona)
SKATE – PARKU.

imprez,

utrzymanie

kortu

na

Mariankach,
4.000,-

Prowadzenie stałych zespołów ćwiczebnych.
Wspieranie amatorskiego ruchu sportowego / opłata sali, sprzątaczek, opiekunów/
Podwyższenie ogrodzenia
mieszkalnych.

kortu

na

„Mariankach”

od

strony

bloków
3.000,-

4.000,Osobowy fundusz płac pracowników Kultury Fizycznej i Turystyki .
Cztery osoby z pochodnymi i z nagrodą roczną oraz funduszem socjalnym
(Kierownik, księgowa, kasjerka plus administracja i specjalista do spraw sportu)
140.000,Organizacja Ogólnopolskiego Turnieju Piłki Ręcznej Młodzików o Puchar
Burmistrza Świecia.
2.300,-

IV Remonty i bieżące utrzymanie
1. Ludowy Zespół Sportowy “Strażak” Przechowo w Świeciu.
Remonty:

• zakup traktora do koszenia trawy • zakup bramek do piłki nożnej Bieżące utrzymanie:
• zużycie materiałów, środków czystości , chemicznych ,zakup paliwa, trawy,
wapna • opłaty za energię elektryczną • zabiegi agrotechniczne płyty głównej, koszty weryfikacji boiska
piłkarskiego -

20.895,15.000,8.500,6.500,5.895,3.583,1.044,1.268,-

2. Ludowy Zespół Sportowy “Wisła” Gruczno.
Remonty:
• zakup materiału i wykonanie walca do wałowania boiska oraz przenośnych
meczowych bramek, zakup urządzeń nawadniających płytę boiska
( węże, zraszacze ) • zakup osprzętu do podlewania boiska Bieżące utrzymanie:
• wynagrodzenie gospodarza obiektu • paliwo • woda • energia elektryczna • zużycie materiałów -

13.969,7.969,-

3. Miejski Ludowy Klub Sportowy “Wisła” w Świeciu.
Remont obiektu:
• remont hali sportowej przy ulicy Tucholskiej, malowanie sali sportowej,
wymiana okien na małej sali Bieżące utrzymanie:
• energia elektryczna • płaca sprzątaczki i gospodarza obiektu • centralne ogrzewanie • woda, środki czystości -

40.000,20.000,-

4. Klub Sportowy “Wda” w Świeciu.
Remonty na obiekcie sportowym:

• zakup sprzętu do zabiegów agrotechnicznych zużytych nawierzchni boisk
(areator), zakup elektronicznej tablicy wyników, wymian grzejników w
pomieszczeniach siłowni • uzupełnienie uszkodzonych siedzisk na trybunach Bieżące utrzymanie:

4.969,3.000,6.000,2.600,1.100,100,200,2.000,-

1

1

1

20.000,20.000,300,6.800,9.100,3.800,-

1

134.000,35.000,27.680,7.320,99.000,-

1

• zużycie materiałów / środki czystości, paliwo, środki chemiczne, trawa,
nawozy • energia elektryczna • opłata za wodę i kanalizację • zakup opału • płaca sprzątaczki, gospodarza i pracowników publicznych 5. Kryta Pływalnia w Świeciu.
Remont obiektu:
• I etap wymiany grzejników w pomieszczeniach pływalni • usunięcie wody z sufitu napinanego oraz wykonanie otworów do ściekania
wody • wykonanie remontu zaworów zaporowych, grzybowych prostych 6. Ludowy Zespół Sportowy „Tęcza” w Wiągu.
Remont obiektu:
• wykonanie ogrodzenia oraz wykonanie ławek dla publiczności i boksów dla
zawodników Bieżące utrzymanie boiska:
• zakup paliwa, zakup ziemi • zakup nawozu, trawy • płaca konserwatora • zakup materiałów i środków czystości Remonty
Bieżące utrzymanie
Remonty i bieżące utrzymanie razem:

12.300,6.200,3.600,20.000,56.900,39.965,36.900,549,2.516,10.996,4.000,4.000,6.996,1.300,500,1.500,3.700,121.934 ,137.891 ,259.825,-

Załącznik nr 3

Upowszechnianie krajoznawstwa i turystyki
Zorganizowanie dla mieszkańców Gminy Świecia imprez o charakterze krajoznawczo
– turystycznym oraz dofinansowanie udziału w spływach, wycieczkach, kursach,
szkoleniach z zakresu krajoznawstwa, turystyki i bezpieczeństwa dla mieszkańców
Gminy Świecie:
Klub Turystów Wodnych “Celuloza” w Świeciu.

11.975,-

1. Noworoczny Spływ Kajakowy Świecie – Przechowo – Świecie
Organizacja X Ogólnopolskiego Zimowego Spływu Kajakowego Wda 2007
im Bolesława Białkowskiego, XI Ogólnopolskiego Maratonu Kajakowego
“Zapora Żur 2007”, IX Otwarty Klubowy Spływ Kajakowy “Kapustników
2007”. Udział w innych imprezach: Ogólnopolski Zimowy Spływ
Kajakowy rzeką Brdą, Ogólnopolski Spływ Kajakowy “Wełna 2007” “Biała
Dama”, kursy i szkolenia kajakowe – obowiązkowe, zakup sprzętu / kajaki,
wiosła, kamizelki /.
2. Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Oddział w Świeciu.
Organizacja szkoleń przewodników turystycznych, biesiad, imprez z okazji
Dnia Dziecka, konkurs krasomówczy dla młodzieży /koszty przejazdu,
ubezpieczeń, opłaty obsługi imprezy, wynajem obiektów/.

1.611,-

Remonty obiektów turystycznych
1. Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze w Świeciu.
Remont budynku przystani PTTK w Orzechowie.

3.000,-

2. Ośrodek Wypoczynkowy Deczno.
Wymiana stolarki budowlanej otworowej z PCV w budynku sanitarnym na
polu namiotowym oraz w budynku noclegowym przy recepcji i wykonanie
pokrywy betonowej do zabezpieczenia zbiornika szamba.

9.962,-

3. Yacht Club “Columbus” w Świeciu.
Remont instalacji odgromowej na hangarze przystani żeglarskiej oraz
częściowa wymiana instalacji elektrycznej.

5.000,-

Łącznie: 31.548,-

Załącznik nr 4
do sprawozdania finansowego
OKSiR za 2007 rok

WYDATKI PONIESIONE NA DZIAŁALNOŚĆ
IZBY REGIONALNEJ ZIEMI ŚWIECKIEJ I ZAMKU

I Wydatki ogółem :

1. Izba Regionalna Ziemi Świeckiej
•

Osobowy fundusz płac z pochodnymi

•

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

•

Utrzymanie Izby Regionalnej

115.598,- zł

66.408,- zł
51.170,- zł
1.600,- zł
11.126,- zł

( opłaty za energię elek., wodę i kanalizację, konserwacja
systemu alarmowego, środki czystości, materiały biurowe,
prenumerata czasopism, rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe
renowacja i konserwacja eksponatów, ubezpieczenie mienia
i inne wydatki związane z prowadzeniem Izby)
•

Druk folderów i innych materiałów promujących Izbę i Zamek

2. Zamek pokrzyżacki
•

Utrzymanie zamku

2.512,- zł

49.190,- zł
17.497,- zł

( opłaty za energię elek., toalety, środki czystości,
wywóz nieczystości, ubezpieczenia mienia i osób,
opłaty telefoniczne, ochrona obiektu, umowy zlecenia,
i inne drobne wydatki)
•

Zakup eksponatów

•

Naprawy i drobne remonty

•

Organizacja wydarzenia „Pamięć i Tolerancja”

•

Pozostałe imprezy (turnieje rycerskie, Święto Bałabuna itp.)

813,- zł
2.687,- zł
20.082,- zł
8.111,- zł

Załącznik nr 5
do sprawozdania finansowego
OKSiR za 2007 rok

WYDATKI PONIESIONE NA DZIAŁALNOŚĆ
KULTURALNO – EDUKACYJNĄ

I Wydatki ogółem :

1. Dział Animacji Kulturalnej

2.211.498,- zł

365.742,- zł

•

Osobowy fundusz płac z pochodnymi

192.844,- zł

•

Umowy zlecenia dla animatorów

•

Pracownia teatralna i kultury słowa

3.003,- zł

•

Pracownia ceramiczna i fotograficzna

2.837,- zł

•

Pracownia muzyczna w tym orkiestra z Gruczna

2.317,- zł

•

Pracownia tańca i śpiewu

26.661,- zł

•

Centrum Działań Plastycznych „Akademia”

17.025,- zł

•

Organizacja imprez kulturalnych

21.036,- zł

78.680,- zł

(ferie zimowe, wakacje, Jarmark na Kociewiu,
przegląd piosenki „Złoty Mikrofon”)
•

Kluby seniora

•

Promocja działań kulturalnych

2. Centrum Sztuki Filmowej – kino „Wrzos”

12.766,- zł
8.573,- zł
242.358,- zł

•

Osobowy fundusz płac z pochodnymi

•

Opłaty dla dystrybutorów za wynajem filmu

•

Koszty wysyłki filmów

6.648,- zł

•

Opłata dla ZAiKS od wpływów brutto ze sprzedaży biletów

4.480,- zł

•

Bieżące zakupy do kabiny projekcyjnej

17.723,- zł

•

Środki niezbędne do organizacji festiwali i warsztatów

14.579,- zł

3. Promocja i organizacja imprez
•

Osobowy fundusz płac z pochodnymi

•

Dni Świecia

129.884,- zł
69.044,- zł

404.860,- zł
7.998,- zł
28.652,- zł

•

Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych

•

Podsumowanie roku kulturalnego ”Szmaragdowa Żyrafa”

•

Dożynki Gminne

•

Polpak Jazz Festiwal

33.108,- zł

•

Maraton Piosenki Osobistej

36.765,- zł

•

Festyny, pikniki i koncerty

•

Organizacja pozostałych imprez kulturalnych

4. Dom Kultury i Amfiteatr

a. Dom Kultury

108.017,- zł
21.603,- zł
2.585,- zł

141.827,- zł
24.305,- zł

975.970,- zł

945.030,- zł

•

Osobowy fundusz płac z pochodnymi

509.981,- zł

•

Świadczenia z Zakładowego Funduszu Nagród

75.765,- zł

•

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

28.000,- zł

•

Utrzymanie budynku domu kultury

196.513,- zł

(opłaty za energię elek, ciepło, wodę i kanalizację,
usługi pocztowe, montaż instalacji telefonicznej
i alarmowej, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie
mienia, ochrona obiektu, środki czystości, wywóz
nieczystości, materiały biurowe, prenumerata
czasopism, paliwo i koszty związane z eksploatacją
samochodu, pomiar instalacji elektrycznej
i odgromnikowej, podatek od nieruchomości,
drobne naprawy i inne wydatki związane
z funkcjonowaniem domu kultury w tym usługi bhp)
•

Zakup nowego wyposażenia

28.965,- zł

(zakup mebli biurowych, urządzeń i wyposażenia
do nowych i wyremontowanych pomieszczeń, komputerów
wraz z oprogramowaniem i inne drobne zakupy )
•

Naprawy i remonty

70.962,- zł

(urządzeń znajdujących się na wyposażeniu domu kultury,
samochodu i inne drobne naprawy)
•

Umowy zlecenia i umowy o dzieło

25.221,- zł

•

Podróże służbowe i udział w szkoleniach

5.335,- zł

•

Zakup i naprawa sprzętu nagłaśniającego

4.288,- zł

oświetleniowego sceny

b. Amfiteatr
•

Utrzymanie obiektu

30.940,- zł
14.559,- zł

( opłaty za energie elek., wodę, wywóz śmieci,
podatki i ubezpieczenia, środki czystości, umowy
zlecenia, i inne drobne wydatki)
Naprawy i remonty

16.381,- zł

5. Kawiarnia artystyczna

222.568,- zł

•

•

Utrzymanie kawiarni

43.399,- zł

•

Zakup nowego wyposażenia i wystrój wnętrza

61.689,- zł

•

Zakup towaru do obrotu

91.666,- zł

•

Wydatki na koncerty

25.814,- zł

