Nr 5
do sprawozdania opisowego
z wykonania budżetu Gminy
Narew za I półrocze 2004r
Narwiański Ośrodek Kultury w Narwi zatrudnia 5 osób na 4,5 etatach. Dochodami za
I półrocze 2004r jest dotacja z Urzędu Gminy w Narwi - 46.000zł, dochód wypracowany tj.
dochód z usług noclegowych, wynajmu sal, naczyń, darowizn pomniejszony o podatek VAT 28.930,76, pozostałość z roku ubiegłego 10.715zł. Na wynagrodzenia i jego pochodne
wydatkowano - 61.248zł. Zakupiono dwie szafy Justyna do wyposażenia zajazdu „Pod
Akacją” - 580zł, brakujące naczynia, sztućce, łyżki, dzbanki - 1.577,70zł, obrusy
plamoodporne - 254,92, mapę Unii Europejskiej - 140zł. Zakupiono materiały, nagrody w
postaci medali, statuetek i książek , artykuły spożywcze na poczęstunek osób biorących udział
w imprezach organizowanych przez NOK. Zakupiono środki czystości, materiały biurowe,
wydawnictwa fachowe, materiały na drobne remonty wykonywane we własnym zakresie 6.181,89zł.
Imprezy zorganizowane w I półroczu to:
- Ekumeniczne spotkania kolędnicze,
- Międzynarodowy Festiwal Kolęd Wschodniosłowiańskich TERESPOL 2004 - udział
zespołu RAMONKA,
- Koncert pieśni chrześcijańskiej,
- Mistrzostwa Gminy Narew 2004 - biegi przełajowe,
- Mistrzostwa Gminy w szachach,
- Impreza muzyczno - taneczna pod nazwą FOLC-MODH,
- Mistrzostwa powiatu hajnowskiego w modelarstwie,
- Występ zespołów tanecznych - Przepiórka, Iluzja, FOLC-MODH,
- Dzień dziecka, dzień sportu szkolnego,
- Konkurs poezji białoruskiej.
Na opłatę abonamentu i rozmów telefonicznych wydatkowano - l.222,26zł.
Na usługi remontowe wydatkowano - l.462,69zł są to min. usunięcie awarii prysznica w
zajeździe - 240zł, remont pieca kaflowego w świetlicy w Makówce - 685,50zł, przegląd i
konserwacja kasy fiskalnej - 179,34zł.
Na pozostałe usługi wydatkowano 10.228,90zł. Do nich należą min.: koncert walentynkowy 350zł, usługi kominiarskie - 301,54zł, malowanie pokoi w zajeździe - 1.957zł, transport
zespołów na imprezy organizowane na terenie naszej i sąsiednich gminach - 2.939,67zł.
Opłacono instruktora tańca - 3.049,32 zł.

Na delegacje i ryczałt wydatkowano - l.682,54zł.
Poniesione wydatki na problematykę alkoholową, które będą refundowane w II półroczu w
kwocie 4.000zł jest opłata instruktora tańca - 3.049,32 zł, zakup statuetek na turniej seniorów
o mistrzostwo gminy Narew w tenisie stołowym 66,17zł, materiały do prac plastycznych 158,30zł, usługi muzyczne dla młodzieży z okazji walentynek - 350zł, oprzyrządowanie do
sprzętu muzycznego świetlicy terapeutycznej - 267,32zł, zakup modeli i pucharów
uczestnikom imprez sportowych „ferie zimowe” - 222,63zł. Nadwyżkę opłacono z budżetu.
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