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Sprawozdanie finansowe za rok 2009

PRZYCHODY

MDK osiagnal w roku 2009 roku przychody w wysokosci 2.042.616 ,zl. na

powyzsza kwote skladaja sie pozycje:

• dotacja z budzetu miasta 1.618.996,00 zl z czego

MDK to kwota 1.358.996 zl

Gazeta Mikolowskiej 260.000 zl

• Pozostale przychody to kwota 423.620,00zl. wypracowana w ciagu roku

2009roku, przez:

MDK 243.649.53 zl. na która skladaja sie:

l dzierzawy zaklad szklarski Bógdol Lidia 11.793.18 zl.

l dzierzawy baru" Relaks" 11.946.36 zl.

l biblioteka miejska ( ogrzewanie co. ) 2.130 zl.

l wynajem pomieszczen 14.631.62 zl.

l sprzedaz biletów l 03.921.44 zl.

l inne ( wplaty na kólka, sponsorowanie, itp )99.226.93 zl

Natomiast kwota wypracowana przez Gazete Mikolowska wynosi: 179.970.47zl

na która skladaja sie:

l sprzedaz gazety 55.357.70 zl.

l ogloszenia reklamowe i inne 124.612.77 zl.



ROZCHODY ZA ROK 2009

I. Amortyzacja wynosi 4.154.42 zl

II. Koszty wynagrodzen i pochodne od wynagrodzen oraz swiadczenia na rzecz

pracowników za rok 2009 roku zamykaja sie w kwocie 1.060.396,42 zl z czego:

1. MDK place i ZUS do kwota 791.721.89 zl

2. GM place i ZUS; 251.555,73 zl

3. Swiadczenia urlopowe MDK: 13.473,62 zl

4. Swiadczenia urlopowe GM: 3.645,18 zl

III. Podróze sluzbowe, koszty biletów sluzbowych oraz koszty uzycia wlasnych

pojazdów samochodowych wynosza: 19.032,82 zl. z czego:

l MDK: 5.715,78 zl

l GM: 13.116,04 zl

l Harmonia 201.00 zl

IV. Materialy ich wyposazenia w roku 2009 roku (czyli zakup materialów

biurowych, kancelaryjnych, dekoracyjnych, gospodarczych, zakup sprzetu,

opalu, kwiatów na wernisaz i koncerty, artykulów spozywczych, srodków

czystosci, itp.) wydatkowano 147.833,00 zl. z czego:

l MDK: 127.873,84 zl (zakup opalu 20.988,78 zl., zakup sprzetu

doposazenia 31.282,25 zl,)

l Gazeta Mikolowska 6.781 ,89 zl

l Chór Chopin 9.075,20 zl

l Chór Harmonia 4.102,07

V. Energia tj. oplate za gaz, co, kanalizacje, wode wydatkowano 43.025,81 zl

VI. Uslugi materialne, na które skladaja sie: transport zespolów, wycieczek dla

dzieci, transport obrazów, rozmowy telefoniczne, oplaty pocztowe, uslugi

poligraficzne zwiazane z organizacja imprez, wywóz nieczystosci, druk i sklad

Gazety Mikolowskiej zamykaja sie w kwocie 428.350,38 zl z czego:



ROZLICZENIE DNI MIKOLOWA 2009
GAZE

LP NR FAKTURY NAZWAKWOT A
1

65/6 Prowadzenie DM Szoltysek1.500,00
2

47/2009 Koncert Kasi Kowalskiej 27.000,00
3

14/06/09 Miroslaw Szoltysek z zespolem3.000,00
4

Kabarecik Klauna Tirurka1.500,00
5

92/2009 Kabaret Klika 5.000,00
6

85/2009 Koncert Baba z Chopym 3.000,00
7

76/06/2009 Koncert Lzy 30.000,00
8

99/2009 Koncert Jacka Borkowskiego +7.000,00
konfesjonerka

9

27/06/09 Koncert Universe 7.000,00
10

16/2009 Koncert Rahim 3.500,00
11

55/2009 U. dzielo E. Prochaczek 500,00
12

53/2009 U. dzielo D. Mendecki 330,00
13

60/2009 U. dzielo M.Kucza Rqczka550,00
14

56/2009 U. dzielo L. Czerny 1.099,00
15

62/2009 U. dzielo A. Trzaska 2.198,00
16

61/2009 U. dzielo J. Ciurlok 2.198,00
17

63/2009 U. dzielo W. Korcz 3.297,00
18

57/2009 U. dzielo A. Majewska Budzynska4.396,00
19

58/2009 U. dzielo A. Poponczyk 330,00
20

54/2009 U. dzielo A. Warcholinski 1.648,00
21

199/06/09 Kabaret mlodych Panów 8.500,00

Razem 113.546,00 zl



ROZLICZENIE DNI MIKOLOWA 2009

WYDATKI TECHNICZNE

LP NR FAKTURY NAZWAKWOTA

1

2/07/09 Oswietlenie 11.000,00
2

98/2009 Naqlosnienie 15.000,00
3

97/2009 Wynajem sceny 7.930,00
4

99/2009 Wynaiem aqreqatu 6.100,00
5

21/2009 Dyzur enerqetyczny 2.440,00
6

3835/2009 Zabezpieczenie imprezy- ochrona14.760,78
7

17/08/09 Zabezpieczenie imprezy- poqotowie2.310,00
8

0274/2009/H Hotel 3.800,00
9

0499/2009 Hotel 380,00
10

1/01/1794 Krupniok, Grillowa 1.444,87
11

11/2009 Wydane posilki 2.812,00
12

439/2009 Usluga qastronomiczna 4.500,00
13

806/2009 Sernik 164,69
14

801/2009 Tort 367,22
15

878977 Polisa PZU 442,00
16

440/06/09 Zwyzka 658,80
17

148/F 1 Zdjecia 51,00
18

123/07/2009 Zdiecia 260,28
19

Oplata skarbowa 82,00
20

107/2009 Koszulki 823,50
21

28/09 Ciastka 15,00
22

60/K/09 Lustro 165,00
23

5/06/2009 Ozdoby 23,00
24

744/2009 Parawan wiklinowy 439,98
25

3406/2009 Art. dekoracyine 201,53
26

380/09 Wstazki, art. dekoracYine90,04
27

09/05/29 KRÓWKI 1.152,90
28

09/05/91 Zestaw gier 1.830,00
29

268/09 Kasety 379,91
30

102/2009 Kwiaty 222,00
31

ZAIKS 8.679,00
32

453/06/09 Zwyzka 329,40
33

462/06/2009 Zwyzka 274,50
34

10/UZBR/09 Wynajem plotkÓW 1.464,00
35

772/T /09 Uslugi sanitarne 984,40
36

40/903777 Przywóz i odwóz barierek1.771,23
37.

09/06/90 Druk na banerze 1.924,79
37

06-00208153 Plyty 101 ,94
38

15137/2009 Pudelka na plyty 22,45
39

600366 Tusze 198,00
10

4015581 Wylqczenie i zalqczenie prqdu962,78

RAZEM 96.558,99

DYRE

mgr Damaris



Sprawozdanie opisowe za rok 2009

Rok 2009 uplynal w Miejskim Domu Kultury w Mikolowie na realizacji
planów i zamierzen artystyczno - edukacyjnych. Praca nasza to przede wszystkim
organizacja imprez estradowych i wystaw artystycznych, opieka nad amatorskim
ruchem artystycznym, praca z dziecmi i mlodzieza i wydawnictwo Gazety
Mikolowskiej.

W minionym roku w Galerii MDKI a wlasciwe w dwóch Galeriach,
gdyz na potrzeby wystawiennicze zostala zaadaptowana saia nr 33i, odbylo sie '14
wystaw .
Zwiedzajacy mogli ogladac min. prace Barbary Kasperczyk, Rafala Jaworskiego,
Józefa Cwieka, Krystyny Jasinskiej, Stanislawa Tabisza i Anny Bochenek. W roku
minionym odbyla sie kolejna edycja Przegladu Sztuki Nieprofesjonalnej oraz
wystawa poplenerowa 19 Impresji Mikolowskich.

Kazdego miesiaca w Galerii Podrózniczej odbywaja sie spotkania
z globtroterami, którzy przemierzaja rózne skrawki Ziemi.
Propozycja podróznicza od prawie 10 lat to nieslabnace powodzenie i
zainteresowanie. Cieszy nas to bardzo, mobilizuje do dalszych dzialan i umacnia
wspólprace z Polskim Klubem Alpinistycznym. W roku 2009 Galerie Podróznicza
odwiedzili min. Marek Bytom, Piotr Mitko, Marcin Nowak, Tomasz Rybok, Tomasz
Cukiernik i Boauslaw MaareL Oaó!em odbylo sie 10 sootkan w ramach Ga!erii-ow - >oJ- -.., .--- J ... "\. ... ··1 ,."._--" -. --- - ---

Podrózniczej.

W minionym roku nadal preznie funkcjonowala Galeria Muzyczna.
Umiejetnosci swe prezentowali min. dzieci i mlodziez z Capelli Nicopolensis i
Ogniska Pracy Pozaszkolnej . Odbyly sie 2 koncerty dzieci i mlodziezy
uczestniczacych 'N zajeciach muzycznych MDK

Nasza praca z dziecmi i mlodzieza to takze cykl zajec w czasie
trwania ferii zimowych i wakacji letnich- Ferie z Nami i ViJakacjez Nami. 'vV roku
minionym w czasie trwania ferii zimowych po raz pierwszy zaproponowalismy
uczniom mikolowskich szkól podstawowych Harcerska Nieobozowa Akcje Zimowa.
Byla to namiastka harcerskich gier, zaba'N, wspólnego spiewania i poznawania
miasta. Zajecia cieszyly sie naprawde ogromnym zainteresowaniem i wielka
f~ k .,~~~;~ nl~~; ~~ ~~ ~~ • ~h _,_o ~. '"'h· o" lu~; r-~~;~ - ~_J;.~~ t~.. ,~~_.. I,;le '··-··',IM U'- · ..e.·· -·<:>·_'7Y··1 ",\0,1 f'\ ••• 1···a'.. _.0 "'~I'- ,.-.,1' ~m UVI'-" "''''-''T'Vy\o..tII_J-L'" IY III _v ~U."'lv'- '-'I \",01'-"'_1 VY"""J"v IJ ..;11~' _ 1"'-' L.. ""-Al """",III V_I'-J-.;;JI'" I.

VI/ czasie wakacji ietnich powtórzyiismy zajecia z Hufcem ZHP Ziemi
Mikolowskiej. Odbywaly sie zajecia pod nazwa Wakacje z mundurem.
Najbardziej atrakcyjne okazaly sie zajecia wakacyjnego kursu makijazu.
Powodzeniem cieszyly sie takze warsztaty taneczne, warsztaty filmowej juz dla
gimnazjalistów! oraz wakacje z Kolem Mode!arskim. Ostatni dzien wakacji
pozegnalismy przedstawieniami teatralnymi



Organizowalismy takze tak, jak co roku, dla dzieci bale przebieranców
oraz Mikolowskie Spotkania Przedszkolaków. W marcu odbyly sie w naszej placówce
eliminacje miejskie 55 Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego dla szkól
Dodstawowvch. aimnaziów i szkól Donad aimnazialnvch. \N MDK odbvlo sie kilkaI .I J....,.1 I \J "'." "l..

rozgrywek i memorialó\,'v'szachowych.
W roku minionym z okazji Dnia Dziecka przygotowalismy na Rynku

calodniowa impreze plenerowa. Pogoda nas nie rozpieszczala, aie frekwencja
dopisala w pelni. Na estradzie kolejno wystepowali- zespól Wesole Nutki, Mikolowska
Grupa Teatralne, Capella Nicopolensis, Kolo Rytmiki. Odbyl sie takze pokaz sprzetu
pozarniczego oraz Turniej Szachowy

Sala widowiskowa goscila artystów teatralnych i estradowych.
W roku minionym wystapili w naszej placówce; Maciej Zembaty, Michal Bajor, Grupa
MoCarta, Edyta Geppert, Kabaret Moralnego Niepokoju, Kabaret Hrabi i Piwnica Pod
Baranami. Czesto na deskach naszej sceny \-\'Ystepowal Teatr Korez. Publicznosc
zabaczyla spektakle - Scenariusz dla 3 aktoróvJ, Kwartet dla 4 aktorów oraz
Cholonka. Wystapila takze Emilia Krakowska w monodramie pt. Wakacjuszka.

Oprócz wystepów zespolów i artystów zawodowych, sala widowiskowa
jest takze miejscem prezentacji zespolów nieprofesjonalnych. I tak w minionym roku
odbyly sie koncerty chóru Harmonia, chóru Chopin, Capelli Nicopolensis. Po raz
kolejny w styczniu odbyly sie Mikolowskie Spotkania Koledowe, na których
prezentowaly sie wszystkie nasze chóry i zespoly.

Tak jak zawsze takze u nas odbyla sie Wigilia dla Samotnych , a takze liczne
spotkania koledowe i oplatkowe.

W roku minionym bylismy takze wspólorganizatorem finalu miejskiego
Wielkiej Orkiestry Swiatecznej Pomocy.

Nasza placówka, tak jak co roku organizowala impreze plenerowa Dni
Mikolowa. Pierwszy dzierl przygotowalismy z mYsla o mlodszyrn odbiorcy- wystapil
zespól Lzy, Rahim oraz Kabaret Mlodych Panów. Sobota byla Dniem Slaskim.
Wystapili min zespól Universe, kabaret Masztalskich, Baba z Chopym. Gosciem
specjalnym byl kucharz z TVN Silesia Remigiusz Raczka, a calosc prowadzil Marek
Szoltysek. Trzeciego dnia wystapili - Kasia Kowalska z zespolem, kabaret Klika,
Alicia !\J1aievlJskai VVlodzimierz Korcz. Calosc Drowadzil Jacek Borkowski.

J .J - - - - - - - 1- - -. - - - - - -

Miejski Dom Kultury byl takze miejscem spotkan Honorowych Dawców
Krwi, Zwiazku Górnosiaskiego, Kola 'Wedkarza. Vii naszych pomieszczeniacrl
odbywaja sie spotkania, narady i konferencje. Sala widowiskowa wykorzystywana
byla na bale i zabawy. Kazdego roku jestesmy wspólorganizatorem Seminarium
Trzezwosciowego.
U nas takze odbywaly sie uroczystosci rocznicowe i okolicznosciowe Zwiazku
Kombatantów oraz Polskieao Zwiazku Emervtów i Rencistów .••••• ~ J

W grudniu ubieglego roku udalo nam sie po raz drugi sfinalizowac
nasze wielOletnie marzenie - jarmark ~wiateczny na Rynku. 11-12-13- grudnia w
pieknych i bogato zdobionych drewnianych domkach mozna bylo zrobic swiateczne



zakupy. Sceneria byla takze bajecznie kolorowa. Jarmarkowi towarzyszyly wystepy
zespolów góralskich - Hora, Kapela u Bacy i Hulajniki.

Pod nasza egida dzialaly w roku minionym 22 kluby, zespoly i kólka.
Niektóre z zespolów, ze wzgledu na problemy lokalowe, spotykaja sie poza nasza
placówka.

1. Zespól Regionalny Mikolowianki
Znany w regionie (od 1974 roku) zespól folklorystyczny, którego repertuar
stanowia slaskie piosenki oraz widowiska obrzedowe takie jak: "Slaskie
Wyszkubki", "Koleda na wsi".
Mikolowianki zaspiewaly na wielu scenach, takze zagranicznych.
Zespól pielegnuje slaska gware i tradycje, wystepuje w tradycyjnych slaskich
strojach. W minionym roku obchodzil jubileusz 35 - lecia.
Dyrygentka: Andronika Krawiec
Akompaniatorka: Henryka Galeczka

2. Klub Filmowy "iks"
To Klub, który w 2009 roku obchodzil pólwiecze. W czasie zajec uczestnicy
poznaja podstawy warsztatu operatora kamery, próbuja swoich sil jako
dokumentalisci. Czlonkowie klubu uczestnicza w konkursach i orzea!adach• o.J ~

twórców niepiOfesjonalnych. Ponadto Klub dokumentuje wazne wydarzenia
lokalne. Organizowane sa równiez spotkania z twórcami filmowymi oraz pokazy
filmów amatorskich. A wszystko to pod tajemniczym tyiulern "Piatek z iksem"
Instruktor: Jerzy Józwiak

3. Klub Szachowy
Prowadzi rozgrywki dla dwóch grup wiekowych: juniorów i seniorów. Uczestnicy z
powodzeniem biora udzial w turniejach i rozgrywkach szachowych, nie tylko na
szczeblu lokalnym. Organizowane sa równiez tzw. symultany szachowe ze
znanymi graczami.
W ciagu roku odbywaja sie m.in. nastepujace imprezy szachowe:
Styczen - Memorial im. S1.Godzka (wieloletniego instruktora klubu),
czerwiec- Turniej o Puchar Burmistrza Miasta Mikolowa
grudzien - Turniej ,Mikolajkowy
Instruktor: Piotr Swiech

4. Klub Seniora
Warunkiem uczestnictwa jest status emeryta lub rencisty. Klubowicze spotykaja
sie dwa razy w tygodniu (wtorki i piatki), organizuja liczne wycieczki, tradycyjne
zaba\"'Y i spotkania okolicznosciowe
Prezes: Elzbieta Bak

5. Kólko Plastyczne
W czasie zajec uczestnicy ksztalca rysunek, malarstwo, rzezbe i inne techniki
plastyczne. Jest to doskonala forma zajec pozaszkolnych, rozwijajaca
umieietnosci manualne i wvobraznie. Zajecia sa orowadzone w dwóch aruoachol ~ J ~ I". l... I ....l I

wiekowych - dla mlodszych i starszych dzieci
Instruktorka: Stefania Hemas



6. Klub Honorowych Dawców Krwi
Celem Klubu jest propagowanie i organizacja honorowego krwiodawstwa. Klub
regularnie organizuje akcje oddawania krwi
Ich akcje towarzysza imprezom organizowanym przez Miejski Dom Ku!tury

7. Chór Mokrzanki
Repertuar chóru stanowia tradycyjne piosenki slaskie.
Zespól tworza mieszkanki solectwa Mokre
Dyrygent: Grzegorz Kaczmarczyk

8. Chór Gloria
Posiada róznorodny repertuar, który prezentuje podczas imprez spiewaczych,
swiat i uroczystosci
Dyrygent: Aldona Kciuk - Herberg

9. Chór Chopin
Czlonkowie chóru to mieszkancy Bujakowa. Chór posiada bogaty repertuar piesni
Dyrygent: Romuald Poloczek

10. Chór Harmonia
Najstarszy chór mikolowski. W roku 2008 Harmonia obchodzila 1OD-lecie
istnienia. Ma na swoim koncie liczne nagrody , wyróznienia i olbrzymie
osiagniecia. Bogaty repertuar, wspanialy spiew oraz doskonaly kontakt z
publicznoscia spravv'ia, ze na koncertach Harmonii brak jest wolnych miejsc.
Dyrygent: Elzbieta Krusz

11. Kolo Fotograficzne
Stwarza mozliwosc doskonalenia warsztatu fotograficznego. Uczestnicy biora
udzial w wyjazdach plenerowych, wspólorganizuja konkursy i wystawy.
Doskonala wspólpraca zaowocowala powstaniem Mikolowskiego Klubu
Fotograficznego FOKUS
Kolo Fotograficzne jest gospodarzem spotkan 'N Galerii Fotograficznej
instruktor: Miroslaw Grzegrzólka

12.Kólko Rytmiki
W czasie zajec najmlodsi uczestnicza w zabawach i cwiczeniach rytmiczno
ruchowych przy muzyce, ucza sie piosenek oraz latwych ukladów tanecznych. W
program zajec sa wlaczone konkursy ze spiewem i instrumentami.
Instruktorki: Andronika Krawiec, Bozena Krzyzowska

13. Klub Puszystych "Super Linia"
Klub propaguje zdrowy tryb Lycia, w tym sposoby odLywiania dla osób z
nadwaga.
Instruktorka: Elzbieta Bak

14. Kólko Gitarowe

Zajecia odbY'Naja sie w malych grupach (dla poczatkujacych
zaawansovv'anych) dwa razy w tygodniu - w poniedzialki i wtorki
Instruktor: Michal Mitko

srednio



15. Grupa Teatralna
Uczestnicy (mlodziez gimnazjum i szkól srednich) poznaja techniki gry na scenie,
doskonala dykcje i warsztat aktorski, tworza wlasne formy teatralne, scenografie,
rekwizyty. Przygotowuja i wystawiaja male formy sceniczne.
Instruktorka: Beata Z'v',aka

16. Klub Rekodziela
Gromadzi wielbicielki robótek recznych. Uczestniczki poznaja technike haftu
krzyzykowego i gobelinowego i tworza frywolitki.
Instruktorka: Agata Bojdol

17. Kólko Modelarskie

W czasie zajec powstaja historyczne modele obiektów ladowych, powietrznych i
wodnych
Instruktor: Henryk Olszówka

18.Zespól Muzyki Dawnej i Tanca Historycznego Capella Nicopolensis
To zespól kultywujacy muzyke renesansowa \/1/1991 roku zadebiutowali
k~vartetem fletów podluznych, aby wkrótce poszerzyc zespól o skrzypce,
wiolonczele, a takze grupe halabardników. Ponadto w swoich wystepach
wprowadzaja eiementy tanca historycznego i etykiety dworskiej.

Instruktorki: Andronika Krawiec, Bozena Krzyzowska, Katarzyna Chrobasik
Dobra mysl Twoja, a ochotne serce Twoje
niech zawzdy uzywa czasów wdziecznych,
,Domiernych, czasót:1J,Docciwie wesolych,
z milym a wdziecznY/Ti towarzyst'vvem,
z nadobnymi, a powaznymi rozmowami,
z których by sie milosc i zachowanie
nadobne mnozylo"

Zespól Muzyki Dawnej i Tanca Historycznego z Mikolowa
Zalozona w 1991 roku "Capella Nicopolensis" jest zespolem w Polsce unikalnym.
Co prawda zainteresowanie dawnymi tancami i muzyka nie jest juz zjawiskiem
odosobnionym, lecz mlodzi artysci z I\ilikolowa sa jednoczesnie muzykami,
spievv"akami i tancerzami, prezentujac we wszystkich tych dziedzinach najwyzszy
artystyczny kunszt co zgodnie potwierdzaja fachowcy. To tez jest zródlem licznych
sukcesów, bowiem zespól zdobyl glówne laury na wszystkich krajowych konkursacrl,
festiwalach i przegladach dawnych tanców i muzyki. "Capella Nicopolensis"
regularnie koncertuje, zawsze wywolujac aplauz publicznosci. Barwne stroje bedace
replikami ubiorów renesansowych, muzyka wykonywana m.in. na historycznych
instrumentach najlepszych w tej dziedzinie firm niemieckich "Moeck" i "Mollenhauer",
orzvczvniaja sie do stwarzania widowiska fascvnujaceao. orzenoszaceao widza bezI ..I" fo., "" J \......l I I ••• ....,

reszty w niezwykly s'Niat dz\,vieków, ruchu i kolorów.
W repertuarze zespolu znajduja sie tance i utwory swieckie, oraz muzyka sakralna
obejrl1ujaca okres póznego sredniowiecza, renesansu i wczesnego baroku. Od 1994
roku "Capella Nicopolensis" nalezy do Polskiego Zwiazku Chórów i Orkiestr.
Zalozycielka i kierownikiem artystycznym zespolu jest Andronika Krawiec. Uklady
taneczne sa w pieczy Bozeny Krzyzowskiej.



Zespól wystepowal i zdobywal laury, m.in. na Ogólnopolskim Przegladzie
Uczniowskich Kameralnych Zespolów Muzyki Dawnej "Schola Cantorum" w Kaliszu,
na Miedzynarodowym Festiwalu "Maj z Muzyka Dawna" we Wroclawiu, na
Miedzynarodowym Festiwa!u Tanców Dworskich "Cracovia Danza" w Krakowie,
Festiv,alu Korowód 'N Warszawie, na Ogólnopolskich Prezentacjach Psalmodycznych
w Chorzowie, a takze w Tygodniu Kultury Polskiej w Achem - Niemcy, w
Kiimkowicach i Stonawie - Czechy i w liawie na Slowacji.

19. Warsztaty Muzyczne. Nauka gry na pianinie
Nauka gry na pianinie dla dzieci szkól podstawowych i gimnazjum
Instruktorka: Andronika Krawiec

20.Warsztaty Muzyczne. Flet prosty
Tutejsze warsztaty sa równiez przygotowaniem do uczestnictwa w zespole Capella
Nicopo/ensis
Instruktorka: Andronika Krawiec

21.Warsztaty Muzyczne. Wiolonczela
Instruktor: Franciszek Skóra

22.Mikolowska Grupa Taneczna
Najbardziej roztanczone zajecia w Miejskim Domu Kultury
Instruktor: Wojciech Baranowicz

23.Grupa Twórców Nieprofesjonalnych
Zajecia plastyczne dla doroslych to mozliwosc ksztaltowania ukrytych talentów
drzemiacych w wielu z nas.
Instruktorka: Stefania Hemas



l MDK: 276.775,16

l GM: 102.216,40 zl.(m.in. druk GM: 70.666,48 zl, sklad GM 18.056 zl)

l Chór Chopin 12.832,46zl

l Chór Harmonia 36.526,36zl

VII. Uslugi niematerialne tj. koszty zwiazane z realizacja spektakli, imprez

plenerowych tj. Dzien Dziecka, koncerty, festiwale, Dni Mikolowa / tj. czesc

przypadajaca w miesiacu czerwcu / i inne, to kwota 265.160,65 zl., z czego:

l MDK: 236.713,98 zl

l GM: 6369,67 zl

l Chór Chopin 6.600,00zl

l Chór Harmonia 15.477,00zl

VIII. Koszty podatku od nieruchomosci, oplat i skladek zwiazanych z

ubezpieczeniem budynku, sprzetu, oplat prowizji to kwota 58.177,55 zl. z

czego:

l MDK: 57.367,55 zl

l Chór Chopin 810.00 zl

Ogólem rozchody za rok 2009 r. wynosza: 2.026.131.05
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