
                   
                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                     Załącznik nr 1 do 
                                                                                                                                realizacji planu finansowego 
                                                                                                                         Samorządowej Instytucji Kultury 
 
Wyjaśnienia  do  realizacji  planu  finansowego  Miejskiego  Centrum  Kultury  w  Gostyninie 
                                                           za  I  półrocze 2021r. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRZYCHODY 
 
Realizacja przychodów przebiegała w sposób  ograniczony w związku z wprowadzeniem stanu 
epidemicznego. W większości pozycji przychody wykonano w  zaniżonej wysokości. 
 
Poz. 2.1 
Dotację podmiotową  z budżetu otrzymaliśmy w wysokości  749.079,00zł. co stanowi  50,15% 
zaplanowanej kwoty na 2021r. Została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem: na utrzymanie 
obiektu, organizację wydarzeń kulturalnych, wynagrodzenia pracowników i działalność bieżącą 
instytucji. 
 
Poz. 2.2 
Przychody ze sprzedaży usług własnych wykonano w wysokości  13.570,55zł. co stanowi  14,14% 
zaplanowanej kwoty na 2021r. 
Kwotę tą stanowią przychody :  z działalności kina                      -      11.980,55 
                                                         z działalności podstawowej      -        1.580,00 
                                                         z działalności UTW                     -              10,00 
                                                         z koncertów                                -                0,00 
                                                         pozostałe                                     -                0,00 
 
Poz. 2.3 
Przychody z najmu i dzierżawy  wykonano w wysokości  18.741,25zł. co stanowi  49,32% 
zaplanowanej kwoty na 2021r. 
Kwotę tą stanowią:  czynsz od MBP                      -    13.960,80 
                                    wynajem pomieszczeń         -      4.780,45 
 
Poz. 2.4 
Darowizny -  wykonano  w  wysokości  255,00zł. co stanowi  25,50% zaplanowanej  
kwoty na 2021r.      
 
 

        DYREKTOR 
                                                              Miejskiego Centrum Kultury w Gostyninie 
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     Załącznik nr 2 do  
                                                                                                                               realizacji planu finansowego 
                                                                                                                        Samorządowej Instytucji Kultury 

 
Wyjaśnienia  do  realizacji  planu  finansowego  Miejskiego  Centrum  Kultury  w  Gostyninie 
                                                               za  I  półrocze  2021r. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
KOSZTY 
 
Wydatki w poszczególnych pozycjach realizowane były zgodnie z założeniami ustalonymi w planie 
finansowym i wynikają z bieżącej działalności instytucji. W związku z wprowadzeniem stanu 
epidemicznego i zawieszeniem działalności  instytucji  niektóre wydatki zrealizowano w niższej 
wysokości w stosunku do zaplanowanych. 
 
 
Poz. 3.2 
Materiały i wyposażenie                                                                                -   27.606,20 
- materiały biurowe                                                                                               1.300,35 
- środki czystości  1.569,85 
- inne                                                                                                                        21.985,08 
  w  tym: mat. do napraw i gospodarcze     1.645,18 
                mat. na działalność sekcji            17.091,36 
                zakup wydawnictw                         1.015,90 
                wydruki  ksero                                 1.230,93 
                środki BHP                                           349,07 
                progr. komputerowe                         452,64 
                pozostałe (zwrot za okulary)            200,00   
- wyposażenie                                                                                                       2.750,92zł 
Zakup drobnego wyposażenia niezbędnego dla prawidłowego funkcjonowania Miejskiego Centrum 
Kultury. 
                                 
 
Poz. 3.3 
Usługi                                                                                                                  -   56.502,81    
w tym  : energia elektryczna, cieplna, woda                                                    31.338,21 
               usługi remontowe i konserwatorskie                                                   4.045,20 
                      w tym:  konserwacja windy                   1.722,00 
                                    konserwacja sprzętu p.poż.     2.263,20 
                                    naprawa kosiarki                             60,00     
               usługi wywozu nieczystości                                                                    2.246,40 
               usługi telekomunikacyjne                                                                       3.453,84 
               usługi pocztowe                                                                                           218,00 
               usługi najmu i dzierżawy                                                                         1.760,66 
               inne                                                                                                           13.440,50 
                     w tym: usługi biurowe                 6.035,00 
                                  usługi transportowe        5.886,00 
                                  dozór mienia                        295,20 
                                  usługi bankowe                   487,80 
                                  inne drobne                         736,50 
                                   



 
 
Poz. 3.4 
Pozostałe koszty                                                                                                  -  101.365,91 
- odpisy na ZFŚS ( świadczenia urlopowe)                                                              6.201,04 
- badania profilaktyczne pracowników                                                                      954,00 
- szkolenia i dokształcanie                                                                                         2.259,26 
- delegacje i ryczałty samochodowe                                                                           877,58 
- inne                                                                                                                          91.074,03 
  w  tym : - organizacja imprez własnych:                                                             42.527,94 
                                            -  wystawy                                    0,00 
                                             - przeglądy                           1.130,96 
                                             - konkursy                               866,39 
                                             - wakacje i ferie                   4.500,32 
                                             - koncerty                            11.696,27 
                                             - WOŚP                                15.048,36 
                                             - piknik rodzinny                  9.285,64 
                                            
                -  organizacja imprez o charakt. miejskim                               0,00 
                -   wynajem kopii filmowych                                               4.236,27 
                -   tantiemy autorskie                                                           1.508,04 
                -   działalność UTW                                                                   135,00 
                -   ubezpieczenie mienia i OC                                              6.699,91 
                -   podatek od nieruchomości                                           13.716,00 
                -  prowadzenie zajęć w sekcjach                                        1.730,00 
                -  pozostałe                                                                          20.520,87 
 w tym:   
                    - odprawa pośmiertna                                                                  14.280,00 
                    - opłata startowa  Chóru miejskiego                                                500,00    
                    -  opłaty startowe, ubezpieczenie na turnieje – Mażoretki      5.420,87 
                    - drobne wydatki                                                                                 320,00 
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                            NALEŻNOŚCI  I  ZOBOWIĄZANIA 

                         według stanu na dzień 30 czerwca 2021r. 

   NALEŻNOŚCI                   -                   295.450,59 zł 

    w tym : 
    gotówka                                  -              4.583,10 zł 
    depozyty na żądanie             -         290.867,49zł 
    należności wymagalne         -                      0,00 zł 
 

  ZOBOWIĄZANIA             -                          4.033,44 zł                          

    w  tym : 
    zobowiązania wymagalne   -                              0,00  
    zobowiązania wobec spółek Miejskich -  2.703,13zł 

 1. Miejskie Przeds.Komunalne   Gostynin                     -                 284,02zł 
 2. MPEC Gostynin                                                             -               1.749,51zł 
 3. Prz.Oczyszczania Miasta Gostynin                             -                  669,60zł 
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                                                              Miejskiego Centrum Kultury w Gostyninie 
                                                                                  Aleksandra Milczarek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Realizacja zadań statutowych Miejskiego Centrum Kultury  

w Gostyninie w okresie styczeń-czerwiec 2021 –  

sprawozdanie merytoryczne 

MCK w Gostyninie zgodnie ze statutem prowadzi działalność kulturalną polegającą                 

na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie dóbr kultury.  

Rok 2021 i trwająca epidemia koronawirusa SARS-CoV-2 sprawiły, że znaleźliśmy się w 

sytuacji dla pracowników sektora kultury trudnej. Działanie dotychczas oparte na 

bezpośrednim kontakcie z odbiorcami  - spotkaniach na terenie MCK, warsztatach, 

rozmowach – musieliśmy znacznie ograniczyć i w większości przenieść do sieci, w takim 

zakresie, w jakim technicznie byliśmy w stanie to zrobić  w dynamicznie zmieniającej się 

rzeczywistości. 

Instruktorzy i pracownicy MCK Gostynin podsuwali pomysły i inspiracje, transmitowali 

wydarzenia na stronie  www.mck-gostynin.pl i Facebooku oraz planowali dalsze działania. 

Przeprowadzono także prace mające na celu odświeżenie przestrzeni dostępnej dla 

uczestników tj. malowanie sal, renowacje sprzętu, konieczne konserwacje i uzupełnienia w 

zasobach sprzętowych, mające na celu ułatwienia dostępu online i szkolenia podnoszące 

kwalifikacje w zakresie świadczenia usług kulturalnych w przestrzeni Internetu. 

W okresach, gdy możliwa była działalność stacjonarna funkcjonowały sekcje zainteresowań                                     

i organizowane były zaplanowane wydarzenia, każdorazowo z obowiązkiem ścisłego 

przestrzegania regulaminów sanitarnych i bezpieczeństwa skonsultowanych ze służbami i 

Organizatorem. 

1. DZIAŁANIA ON-LINE 

Dla wielu instytucji i jednostek sektora kultury rok 2021 i kontynuacja ograniczeń związanych 
ze stacjonarnym dostępem do oferty kulturalnej spowodowały konieczność szybkiego 
przejścia z propozycjami do przestrzeni Internetu.  
Miejskie Centrum Kultury opracowało działania pod wspólnym tytułem Nie taki on-line 
straszny, z podziałem na propozycje plastyczne, ceramiczne, rekreacyjne, kinowe, muzyczne, 
każdorazowo opatrzone hasztagiem ułatwiającym wyszukanie interesującej propozycji 
odbiorcóm. I tak #nietakionlinestraszny regularnie pojawiający się na stronie MCK 
(www.mck-gostynin.pl) i na oficjalnym Facebooku instytucji pozwalał na swobodne 
korzystanie z zasobów:  
 
#abcceramiki: proces szkliwienia i wypalania,  
#abieskieponcie: Niezapominajki dla Babci i Dziadka, Folia bąbelkowa w roli głównej, 
Książeczkowe inspiracje, Bański mydlane, Dino, kostka do ćwiczeń, zakładka do książki,  
#cosdlaseniora: kursy, wykłady, blog żywieniowy, terapia ruchem 1, Wycieczka do Rogalina 
(online), majowa rozgrzewka 

#EksperymentRenowacja: krzesła tapicerowane 

http://www.mck-gostynin.pl/


#kinowotoiowo #kinosiemowit: Kinowe podsumowanie, Theremin w filmie, Ewolucja 
efektów komputerowych w filmie, Historia powstania dźwięków R2D2, Pierwszy film z 
dźwiękiem przestrzennym, Ciekawe kanały na YouTube,   
#literaturaprzyherbacie: Hrabal, Andersen, Quiz dla molików,  
#nieznamnudy: Karmnik dla ptaków 

#plastykairekodzieło: Portret Babci, Pingwin, Fakturowane zimowe obrazki, Oponki serowe 
na tłusty czwartek, Walentynka lisek, Pączki na ostatki, Karmnik dla ptaków, kwiaty 
„bibulaki” i Muffinki brownie – sernikowe – idealne na Dzień Kobiet, Przebiśniegi, Opaska 
zajączek, Wędrowne kurczaki, Pastelowa girlanda króliki, Nadęty słoń, wiosenny wianek, Na 
okrągło - zabawa plastyczna,   #podrożemałeiduże: Neapol 
#polecajkaZofii: zabytki 
#sztukafeeria: Frida Kahlo, Margaret Keane, Zdzisław Beksiński,  
#totalnieteatralnie: DOTKNIJ TEATRU – WOAK TORUŃ, teatr stolikowy,  teatr lalkowy 

#zhistoriimuzyki: Historia hip-hopu, historia techno, historia funku, instrumenty strunowe, 
instrumenty dęte, historia syntezatorów,  
 
Poza tym pracownicy merytoryczni udostępniali wartościowe propozycje kulturalne, kinowe i 
teatralne pieczołowicie odszukane w propozycjach kulturalnych obecnych w sieci, aby choć 
w niewielkim stopniu móc zrekompensować widzom kolejne zdejmowane z afisza propozycje 
i wystawiennicze. 

Sekcja GUTW z uwagi na brak możliwości spotkań stacjonarnych również korzystała z 
propozycji on-line i uczestniczyła w wykładach przeprowadzanych za pomocą 
platform cyfrowych. 

 
 

2. SEKCJE ZAJĘCIOWE – działalność stacjonarna zawieszona 

 
PLASTYKA I RĘKODZIEŁO  
RYSUNEK 

CERAMIKA 

SEKCJA PERKUSJI „RIDDIM” 

PRÓBY ZESPOŁÓW MUZYCZNYCH 

ŚPIEW SOLOWY 

MIEJSKA ORKIESTRA DĘTA 

MAŻORETKI „LIBRA” GOSTYNIN 

CHÓR MIEJSKI „ARCE CANTORES” 

ZUMBA DLA DOROSŁYCH 

MINI DANCE DLA DZIECI 
DISCO DANCE DLA DZIECI 
CRAZY DANCE DLA MŁODZIEŻY 

ZDROWY KRĘGOSŁUP 

FITNESS-AEROFIGHT 

KLUB SPORTOWY K.O. FIGHT TEAM GOSTYNIN  
SZKOŁA GITAROWA DOMINIK JANISZEWSKI 

 
 
 



3. PROJEKCJE KINOWE 

 
W okresie styczeń-czerwiec Kino Siemowit emitowało seanse repertuarowe w okresach, 
gdzie działalność była możliwa, przy zapełnieniu połowy miejsc na sali tj. od połowy lutego 
do połowy marca i kolejno w czerwcu.  
Działania promujące kino: 
#SiemowitLockdownChallenge  - 12-14 marca 

Dzień dziecka z Kinem Siemowit – 1 czerwca 

 
Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej – zawieszone z uwagi na ograniczenia w 
funkcjonowaniu szkół  
 

4. DZIAŁALNOŚĆ WYSTAWIENNICZA 

- Wystawa WOŚP 2021 – charytatywna wystawa towarzysząca gostynińskiemu finałowi 
orkiestry 

- Miejska Galeria Plenerowa „Wiosenne Konkursy MCK” 

 
5. DOROCZNE KONKURSY  

 
- Konkurs plastyczny „BEZPIECZNIEJ Z KMZB” - współpraca z KPP Gostynin - styczeń 

- Konkursy wiosenne Marzanna i Pisanka 2021 – on-line – luty/marzec 

- XXVI PRZEGLĄD MUZYCZNY gama 2021 – 20 maja 

6. WYDARZENIA KULTURALNE 

 
6.1. SPEKTAKLE  
- SPEKTAKL dla dzieci ONLINE - KSIĘŻYC’owe OPOWIEŚCI Wędrownego Teatru Lalek Małe Mi 
– Okęcka Sala Widowiskowa - 21 lutego 

- Spektakl dla dzieci ONLINE  - Opowieści z głębi lasu Grupa O! Teatr - Poranek Familijny 
Online DK Śródmieście – spektakl stolikowy – 9 kwietnia 

- 5 spektakli dla dzieci dostępnych BEZPŁATNIE online do końca maja - Małopolskie Centrum 
Kultury SOKÓŁ – maj 
- Spektakl dla dzieci Kopciuszek w wyk. Teatru Piaskowej Animacji Febus – 24 czerwca 

 
5.2. KONCERTY 

- Koncerty zespołów: Klisze, Nowa Kultura, John Porter -  WOŚP 2021 –  31 stycznia 

- Koncert Samiego Harba – uczestnika telewizyjnych programów „Voice of Poland VII”, „The 
Four. Bitwa o sławę” i „Jaka to melodia?” - 4 czerwca 

- Teatr Iwia Operetka Paryski Romans (spektakl biletowany dla widzów dorosłych na sali 
widowiskowej)  - 20 czerwca 

 
5.3. INNE DZIAŁANIA  
- 3 Wirtualny WOŚP Fit Maraton w ramach finału WOŚP 2021 – 8 stycznia 

- Spacer z Fantazją w ramach finału WOŚP 2021 – 31 stycznia 

- Dzień Dziecka z Kinem Siemowit – 1 czerwca 

- GOSTYNIŃSKIE WEEKENDY SPORTOWE – przez sport do zdrowia - we współpracy z 
Urzędem Miasta Gostynina – maj/czerwiec 

- Weekend Rodzinny 4-6 czerwca  



 Festiwal Foof Trucków – 4-6 czerwca 

STREFA ZERO – stoisko z pyszną i orzeźwiającą lemoniadą oraz napojami bezalkoholowymi / 
FOOD COURT – bezpieczna strefa gastronomiczna z ławostołami / STREFA JUNIORA – dla 
najmłodszych stoisko z zabawkami, dmuchańce i wiele atrakcji 

 Holi Święto Kolorów – 5 czerwca 

 Aktywna Niedziela z Profilaktyką dla całej rodziny – zabawy, mega bańki, konkursy i 
spektakl z Psim Patrolem w rolach głównych – 6 czerwca 

 
6. WARSZTATY INTERDYSCYPLINARNE 

Czerwiec - Letnie Warsztaty Plenerowe - Aktywne wtorki, twórcze czwartki i leniwe 
weekendy z eMCeKiem  
 
15/06 | Zatańcz z MAŻORETKAMI Gostynin 

17/06 | Malucholandia / Serce dla Taty – zajęcia dla dzieci w wieku 4-5 lat 

22/06 | Aktywny Wtorek z FitLuck – trening grupowy  
24/06 | Spektakl Kopciuszek w wyk. Teatru Piaskowej Animacji „FEBUS” 

29/06 | Kreatywnie wśród zwierząt 
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