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W odpowiedzi informuję, że w 2020 roku z powodu trwającej pandemii koronawirusa COVID-19
nie odbyty się następujące imprezy sportowe, które przeznaczono w ramach otwartych konkursów
ofert:
•

Organizacja V Spartakiady Integracyjnej dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami, ze
szczególnym

uwzględnieniem

zaburzeń

ze

spektrum

autyzmu

11 MOGĘ,

POTRAFIĘ,

ZWYCIĘŻAM" -w terminie 1.03.2020 r. -30.11.2020 r. - kwota 3 850,00 zł,

•

XXI Śląski Mityng w Łyżwiarstwie Szybkim Olimpiad Specjalnych - w terminie 15.03.2020 r.15.05.2020 r. - kwota 7 000,00

•

zł,

XX Śląski Mityng w Jeździe Szybkiej na Wrotkach Olimpiad Specjalnych w terminie
15.04.2020 r. -15.07.2020 r. - kwota 8 000,00 zt.

W 2020 roku nie odbyty się następujące imprezy kulturalne:
•

Cykl koncertów okolicznościowych - w terminie l.03.2020-30.11.2020 - kwota 17 974,00
zł,

•

Międzynarodowy

Festiwal Orkiestr Dętych - w terminie l.04.2020-30.07.2020 - kwota

26 774,00 zł,
•

KreaTYwni - muzyka i literatura - w terminie 4.03.2020-31.07.2020- kwota 6 324,00,

•

Weekendowe Pokazy Zabytkowych Sikawek Konnych i innych kulturalnych atrakcji w terminie l.04.2020-31.07.2020 - kwota 9 574,00 zł.

Powyższe,

niewykorzystane środki finansowe przyznane w formie dotacji celowej zostały

przesunięte

na

realizację

finansowania rozwoju sportu w

Mieście Jastrzębie-Zdrój .

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji nie zorganizował niżej wymienionych imprez:
•

Dni Jastrzębia-Zdroju - 13.06.2020 r.- 274.000,00 zt,

•

VII Jastrzębski Bieg Kobiet 11 Kobiety na 5+ 11

•

X Bieg Uliczny 11 Jastrzębska Dziesiątka" - 19.09.2020 r. -55.000,00 zł.

-

30.05.2020 r. - 53 .000,00 zł,
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W/w środki finansowe zostały przeznaczone na wydatki bieżące w jednostce, m.in. na zakup kas
drukarek fiskalnych, zakup materiałów i narzędzi niezbędnych do wykonania bieżących prac
konserwatorskich, a także zakup środków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.
część środków została
siłowni

przeznaczona na konserwację i naprawę elementów ogólnodostępnych

na wolnym powietrzu oraz placu zabaw znajdującego się w jarze przy ul. Turystycznej.

Pozostałe

Miejski

Ponadto

niewykorzystane środki finansowe pozostają w budżecie Miasta.

Ośrodek

Kultury nie

zorganizował niżej

wymienionych imprez:

•

Jarmark Wielkanocny- od 3.04. do 5.04.2020 r. - 25 000,00 zł,

•

Konkurs na najładniejszą pisankę wielkanocną - kwiecień 2020 r. - 1 000,00 zt,

•

Dzień

•

Dni

•

Plener malarski dla dzieci i młodzieży- czerwiec 2020 r. - 2 600,00 zt,

•

Lato z MOK - lipiec/sierpień 2020 r. - 10 200,00 zł,

•

Koncert Jastrzębskich Zespołów 11 Muzyczne Środy"- lipiec/sierpień 2020 r. -15 000,00 zł,

•

Koncerty Promenadowe - lipiec/sierpień 2020 r. - 50 000,00 zł,

•

Koncert Kameralny- 2020 r. - 2 000,00 zł,

•

Spektakl Teatralny - 2020r. - 12 000,00 zł,

•

Sierpniowa Promenada Trzeźwości - sierpień 2020 r. -20 000,00 zł,

•

Koncerty Różnorodnych Form Muzycznych - 2020 r. - 7 000,00 zł,

•

Koncerty FORTEPIAN CHOPINA- lipiec/sierpień 2020 r. -10 000,00 zł,

•

Parking Sztuki - lipiec/sierpień 2020 r. - 4 000,00 zł.

Dziecka - czerwiec 2020 r. -149 000,00 zł,

Jastrzębia-Zdroju

Dodatkowo

informuję,

- czerwiec 2020 r. - 138 000,00

iż

Miejski

Ośrodek

Kultury

zł,

otrzymuje

dotację

podmiotową

z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obligatoryjnych utrzymania instytucji. Koszty organizacji
imprez kulturalnych pokrywa z przychodów. Z powodu panującej pandemii w Polsce, Miejski
Ośrodek

Kultury w Jastrzębiu-Zdroju od marca br. do czerwca br. byt zamknięty, a co za tym idzie

w tym okresie nie wypracował żadnych przychodów własnych, które mógłby przeznaczyć na
organizację

imprez kulturalnych.
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