
                              Załącznik nr 7  do Raportu o Stanie Gminy Stary Targ za rok 2019  

                                   Działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Starym Targu 

 

GOK w Starym Targu jest jednostką organizacyjną Gminy Stary Targ. 

Działa na podstawie: 

- statutu GOK nadanego uchwałą Rady Gminy w Starym Targu 

- ustawy z dnia 27 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności z późniejszymi 

zmianami 

Gminny Ośrodek służy realizacji zadań gminy w zakresie upowszechniania kultury w kierunku 

optymalnego zaspokajania potrzeb kulturalnych środowiska przy uwzględnieniu możliwości 

kadrowych, lokalnych, finansowych oraz stanu wyposażenia w sprzęt. 

Głównym celem działalności GOK jest rozwój i kształtowanie potrzeb oraz aspiracji kulturalnych na 

drodze powszechnego i aktywnego uczestnictwa w kulturze społeczności Gminy Stary Targ. Wykonując 

powierzone zadania, współpracowaliśmy z Urzędem Gminy, organizacjami pozarządowymi, klubami 

sportowymi, placówkami przedszkolnymi, szkołami, sołtysami, OSP, Caritasem.  

W gminie Stary Targ w 2019 r. funkcjonowały następujące centra: 

- Gminny Ośrodek Kultury w Starym Targu - 40 godzin tygodniowo dodając imprezy nocne 

- świetlica Nowy Targ ¼ etatu – 10 godz. tygodniowo 

- świetlica Kalwa ¼ etatu – 10 godz. tygodniowo 

- świetlica Tropy sztumskie 3/8 etatu – 15 godz. tygodniowo 

- świetlica Bukowo 2/5 etatu – 15 godz. tygodniowo 

- świetlica Waplewo Wielkie ¾ etatu – 30 godz. tygodniowo 

Na czele GOK-u stoi Dyrektor, który zarządza całokształtem działalności. Gospodarka finansowa 

prowadzona jest na zasadach obowiązujących instytucji kultury i podlega przepisom o finansach 

publicznych. Działalność placówki kształtuje zatrudniona kadra oraz zadania wynikające z jego 

umiejscowienia. 

W 2019 r. w GOK-u zatrudniona była 1 osoba na pełen etat, 1 osoba jako pracownik gospodarczy na ½ 

etatu, księgowa na ¼ etatu oraz 3 osoby na umowę zlecenie – stawka godzinowa. 

Stałe formy działalności: 

- nauka tańca 

- nauka gry na instrumentach, zajęcia z rytmiki i wokalu 

- zajęcia plastyczne 

-zajęcia komputerowe 



Oprócz stałych form pracy w GOK-u organizowane były różnego rodzaju spotkania, komisje Radnych, 

sesje Rady Gminy, szkolenia rolników, imprezy organizowane przez mieszkańców ( 18-tki, przyjęcia, 

wesela, stypy itp.) 

Przychody własne GOK wyniosły 4.321,64 , natomiast świetlic wiejskich 3.913,87 . Staraliśmy się 

stworzyć mieszkańcom gminy możliwość skorzystania z różnych form życia kulturalnego i rekreacji. 

Proponowaliśmy działania, które sprzyjały integracji społeczeństwa. Nasza oferta obejmowała 

zarówno duże imprezy, jak i kameralne dla mniejszej widowni. 

Do najważniejszych przedsięwzięć sprzyjających rozwojowi życia kulturalnego amatorskiej twórczości 

artystycznej oraz promocji naszej gminy należało: 

- 01.01.2019 r. puszczanie noworocznych fajerwerków  

- 13.01.2019 r. XXVII Finał WOŚP organizacja imprezy   

- 22.01.2019 r. Dzień Babci i Dziadka z występami  

- 02.02.2019 r. zabawa karnawałowa Dąbrówka Malborska 

- 11-22.02.2019 r. zajęcia feryjne w GOK – zajęcia plastyczne, kulinarne, gry i zabawy, komputery, 

udzielanie I pomocy, poranki bajkowe, zajęcia na sali gimnastyczne – ZS Stary Targ – zatrudnienie 

instruktora ds. sportu 

- 11.02.2019 r. spektakl teatralny Teatru ART.-RE Z  Krakowa – „Lodowa Kraina” 

- 15.02.2019 r. kino sferyczne dla dzieci pod kopułą  

- 26.02.2019 r. bal przebierańców dla emerytów 

- 05.03.2019 r. zabawa karnawałowa – klasy 0-III 

- 08.03.2019 r. uroczystość z okazji Dnia Kobiet, występy artystyczne dzieci oraz zespołu muzycznego- 

spotkanie przy małej czarnej 

- 10.04.2019 r. podsumowanie konkursu plastycznego wielkanocnego na plakat  

- 15.04.2019 r. Festiwal Piosenki Dziecięcej – „Piosenka wiosenna”  

- 01.05.2019 r. turniej dzikich drużyn w piłkę nożną  

- 03.05.2019 r. Święto Konstytucji przedstawienie teatralne „Lech, Czech i Rus” 

- 04.05.2019 r. festyn rekreacyjno-sportowy  

- 20.05.2019 r. podsumowanie konkursu plastycznego z okazji Dnia Strażaka  

- 26.05.2019 r. Dzień Matki i Ojca występy artystyczne dzieci z GOK – spotkanie przy małej czarnej  

- 08.06.2019 r. blok programowy z okazji Dnia Dziecka i Powitania Lata organizator GOK, ferma Adipol 

(sponsor waty cukrowej oraz popcornu), zabawa dla dzieci Artlandia z Prabut  

- 15.06.2019 r. Dni Chopinowskie w Waplewie Wielkim  

- lipiec 2019 r. wakacyjne zajęcia - cykl imprez na boisku Orlik i placu zabaw, ćwiczenia ruchowe, zajęcia 

audiowizualne, konkursy, zagadki, łamigłówki, wycieczki piesze do Tulic  

- 04.08.2019 r. 25 Turniej Piłkarski im. Leszka Roszkowskiego  



- 10.08.2019 r. festyn odpustowy dla mieszkańców gminy Stary Targ – występ zespołu GORAN 

- 01.09.2019 r. XV Gminne Dożynki w Starym Targu – występowała Orkiestra Dęta z Lubawy, Tyrolska 

Kapela Stefana, Elvis na bis, zespół SHINE  

- 11-12.10.2019 r. 13 Dni Chopinowskie w Waplewie Wielkim  

- listopad 2019 r. podsumowanie konkursu plastycznego „Złota Polska Jesień”  

- 11.11.2019 r. uroczyste obchody odzyskania przez Polskę niepodległości 101 rocznica 

- 15.11.2019 r. Teatr Historyczny z Gniewu dla młodzieży  

- 29.11.2019 r. wróżby i konkursy Andrzejkowe  

- 01.12.2019 r. impreza mikołajkowa dla dzieci w kościele w Starym Targu 

- 02.12.2019 r. prezentacja wyników badań „Tradycja dla rozwoju” Stary Targ 

- 11.12.2019 r. kiermasz  świąteczny w GOK (Bożonarodzeniowy) 

- 17.12.2019 r. spotkanie opłatkowe dla mieszkańców gm. Stary Targ  

- 19.12.2019 r. wieczór kolęd  

- 31.12.2019 r. bal sylwestrowy  

Szczegółowe relacje fotograficzne i filmowe z działalności GOK znajdują się na stronie 

www.starytarg.com w zakładce Nadesłane zdjęcia oraz  https://gokstarytarg.wordpress.com/ ,  kanał 

YouTube – kronika GOK i Fotokronika Gminy Stary Targ. 

W ramach swoich środków GOK ponosił wszystkie opłaty związane z utrzymaniem Gminnego Ośrodka 

Kultury, świetlic oraz utrzymaniem budynków, klubów sportowych Stary Targ i Waplewo Wielkie. 
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