
RAPORT O STANIE  

KRAPKOWICKIEGO DOMU KULTURY W KRAPKOWICACH 
na dzień 31.12.2012 ROK 

 
 

1 Działalność merytoryczna, sytuacja kadrowa i majątek jednostki. 
 

 

Zadania Krapkowickiego Domu Kultury określone zostały w Ustawie z dnia                        

25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej /Dz. U. Nr 114, 

poz. 493 z późn. zm./ oraz Uchwałą  Nr XVII/282/2000 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 

27.06.2000r. w sprawie zmiany Statutu Krapkowickiego Domu Kultury.  

 

 Zadania główne przyjęte w w/w okresie sprawozdawczym do realizacji                                       

to organizowanie: 

- zespołowego uczestnictwa w kulturze; 

- form indywidualnej aktywności kulturalnej; 

- różnorodnych form edukacji kulturalnej; 

- imprez kulturalnych; 

- działalności gospodarczej. 

 

W Krapkowickim Domu Kultury zatrudnionych jest : 

- instruktorów                                             5          (w tym 2 osoby na 1/4 etatu oraz 1 osoba na    

                                                                                  3/4 etatu )                                                                                          

- pracowników kina                                    2 

- pracowników obsługi                               3           (w tym 1 osoba  na  1/2 etatu )      

                                                                                    

- pracowników administracyjnych             2           

- dyrektor placówki            1     

                                                                                    

 W sumie jest zatrudnionych 13 osób, co w przeliczeniu na pełne etaty daje 10,75 . 

 

 

 Wartość środków trwałych Krapkowickiego Domu Kultury wynosi                   1.665.707,52 

W tym : 

- Baszta                                                                                                                    337.059,65 

- Budynek z wentylacją (przekazano w trwały zarząd)                                        1.093.137,50 

- 5 zespołów komputerowych z oprogramowaniem                                                  25.768,82 

 - Sprzęt nagłaśniający : KINO, BASZTA I SALA MUZYCZNA                              30.211,25 

- Wyposażenie KDK i KINO                                                                                   132.466,50 

- Ksero (darowizna)                                                                                                     9.150,00 

- Piec do wypalania gliny (sekcja plastyczna)                                                             5.390,00 

- Rampa na sali kinowej, kratownica oświetleniowa                                                28.844,80  

- Perkusja (Młodzieżowa orkiestra dęta)                 3.679,00

           

                                                                                                                                                                      

          

 



2.Analiza przychodów i kosztów na 31.12.2012. 

 
 

1) Plan finansowy przychodów  i kosztów na 2012 rok został przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej 

w Krapkowicach Nr X/124/2011r. z dnia 28.12.2011 r. Plan początkowy  z tytułu przyznanej 

dotacji wynosił  800.000,00 zł. Zwiększono dotację Uchwałą Nr XIII/186/2012 z dnia 

20.06.2012r. o kwotę 25.000,00 zł oraz Uchwałą Nr XIV/210/2012 z dnia 26.09.2012r.               

o kwotę 120.000,00. Ostatecznie plan finansowy  Krapkowickiego Domu Kultury za rok 2012 

włączając planowane przychody własne na kwotę 193.150,00 zł., wyniósł 1.138.150,00 zł.  

 

 

Krapkowicki Dom Kultury do 31.12.2012  uzyskał przychody z następujących źródeł: 

 

    - Dotacja podmiotowa        945.000,00 

          

    - Przychody własne                                                                                              193.043,55      

     w tym na: 

 

    - zajęcia plastyczne i muzyczne                                                                               4.585,00 

    - bilety kinowe                                                                                                       45.854,64 

    - bilety imprezy artystyczne                                                                                     5.745,37 

    - organizacja imprez kulturalnych+ nagłośnienie       10.675,20 

    - czynsze                                                                                                                 20.280,96 

    - wynajem                                                                                                               29.675,71 

    - reklama firmy (festyn „Dni Krapkowic”)                                                            10.111,00 

    - pozostałe przychody (rozl.VAT, obc. media)                                                        1.865,08  

    - naliczone odsetki bankowe oraz od nieterm. należności                              2.091,20 

    - dzierżawa terenu/wyłączność (festyn „Dni Krapkowic”)                                    15.687,81  

    - planowana amortyzacja, zwolnienie z podatku od nieruchomości    45.849,58 

    - zyski nadzwyczajne (odszkodowanie)                                                                      622,00 

 

 

   Razem                                                                                                     1.138.043,55 
 

 

 

Wykonanie przychodów ogółem 1.138.043,55 

Przychody do 31.12.2012r  wykonano w  100 %. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 Koszty bieżące  Krapkowickiego Domu Kultury do 31.12.2012r. wyniosły 

1.079.445,71  zł co stanowi   94,8 % planu rocznego.  

 

Środki wydatkowano według niżej podanych kierunków: 

 

Zakup środków trwałych – 3.679,00 z kwotę tą wydatkowano na zakup perkusji.   

  

Amortyzacja i zakup wyposażenia – 63.590,79 z kwoty tej przeznaczono na: 

 - 41.457,58  planowana amortyzacja,  

oraz wydatkowano na zakup: 

 -    1.140,00  programów: MS OFFICE 2010 i 2013 

  - 13.963,76  wyposażenie KDK (konstrukcja stalowa do podwieszenia kratownicy               

i szpule filmowe -sala kinowa, ekran, projektor, talerze do perkusji, 50 szt. krzeseł, 2 banery 

reklamowe, laptop oraz 2 bazy komputerowe z oprogramowaniem) 

  - 7.029,45 wyposażenie zakupione w związku z realizacją projektów UE (aparaty 

fotograficzne, sztalugi, tkanina na kulisy) 

   

Zużycie materiałów - 50.308,61 z kwoty tej przeznaczono na zakup: 

 -  3.571,67  materiały biurowe;  

 -  5.325,73  materiały na działalność statutową, art. modelarskie  

 -  9.241,68  pozostała działalność statutowa (nagrody, kwiaty upominki, artykuły festyn)  

 -  2.108,59  materiały metodyczne  

  -  7.603,52  materiały gospodarcze, elektryczne, wyposażenie  

 -  6.972,92  środki czystości 

  -  1.336,46  materiały dekoracyjne, art. spożywcze-ferie zimowe i letnie 

 -  9.562,34 materiały projekt „Annaland…” 

 -  1.045,50 materiały projekt „Krapkowicka Noc Artystów” 

 -  3.540,20 materiały projekt „Krapkowice i okolice” 

 

Zużycie energii - 78.923,29 z kwoty tej przeznaczono na: 

 - 28.480,68 energię elektryczną (w tym 3.202,77 – festyn) 

 - 47.751,47  energię cieplną  

 -   2.691,14  wodę i ścieki 

 

Koszty usług telekomunikacyjnych – 6.863,75 z kwoty tej przeznaczono na: 

 - 6.797,75   usługi telekomunikacyjne  

 -      66,00   usługi pocztowe  

 

Koszty usług obcych – 283.107,48 z kwoty tej przeznaczono na: 

 -   89.111,17   festyn ”Dni Krapkowic” oraz „Pożegnanie lata” 

-   44.953,73  pozostałe imprezy ( WOŚP, Koncert Noworoczny, występ artystów                 

z Pekinu, spektakl „Czerwony Kapturek”, Koncert Operetkowy, „Krapkowicka Noc Artystów”, 

współorganizacja Festynu Parafialnego, dożynki Żużela, „Dzień Seniora”, „Dzień Nauczyciela” 

-   28.227,10  dystrybucja filmów 

-     4.810,00   transport filmów  

-     6.148,80   prowadzenie młodzieżowej orkiestry dętej, zajęcia plastyczne, wakacyjne 

warsztaty taneczne 

 -    4.152,00    usługi informatyczne  

 -    4.712,17    wywóz nieczystości/sprzątanie  

 -       120,00    opłaty bankowe 



 -    1.336,41    szkolenia oraz dokształcania pracowników  

 -   4.768,06   pozostałe usługi (badania lekarskie, usł. transportowe,  RTV, wykonanie 

systemu mocowań kotar, dorabianie kluczy, usługi gastronomiczne) 

 -    6.295,02   czynsz filia Otmęt 

 -  32.975,00    prowadzenie prób muzycznych, nagłośnienie imprez  

 -  5.156,10  usługi remontowe Baszta ( uzupełnienie rur spustowych) oraz KDK 

(wymiana stłuczonych szyb, modernizacja centrali telefon., wykonanie podjazdu dla 

niepełnosprawnych, naprawa dachu) 

 -    3.677,18    konserwacja i naprawa sprzętu biurowego i kinowego, dzierżawa ksero 

 -   8.228,00   projekt „Annaland…” (zwiedzanie groty solnej, nocleg i konsumpcja, 

prowadzenie warsztatów, wstęp do muzeum, usługa transportowa) 

 -    9.800,00    projekt „Krapkowicka Noc Artystów” (obsługa techniczna imprezy) 

 -    7.353,70    projekt „Teatralne warsztaty…” (uszycie horyzontu i kulis, warsztaty 

teatralne) 

-  21.283,04    projekt „Krapkowice i okolice” (instalacja i montaż oświetlenia oraz 

malowanie sali wystaw, warsztaty fotograficzne)  

 

Koszty wynagrodzeń – 477.504,29 z kwoty tej przeznaczono na: 

 - 379.142,29   wynagrodzenia osobowe  

 -  94.062,00   umowy zlecenie/ o dzieło (w tym festyn- 16.190,00; orkiestra dęta – 

24.072,00; prowadzenie zajęć- 17.630,00; współorganizacja festynów parafialnych- 4.580,00      

i dożynek- 12.900,00; projekty:”Annaland…” i „Krapkowicka Noc Artystów” – 4.300,00 oraz  

imprez pozostałych – 18.690,00). 

 

Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników – 13.319,30 z kwoty tej przeznaczono na:  

 - 10.392,34   świadczenia urlopowe  

 -   2.113,64   ekwiwalent  

 -      813,32   pozostałe świadczenia 

 

Koszty ubezpieczeń społecznych – 70.114,12 z kwoty tej przeznaczono na: 

 -  62.891,69  ubezpieczenia społeczne (w tym –  1.557,41 umowa zlecenie )  

 -    7.222,43  fundusz pracy  

 

Podatki i opłaty – 19.280,31 z kwoty tej przeznaczono na: 

 -  12.481,31  opłaty ZAIKS 

 -       402,28   koszty VAT 

   -       687,84   opłaty na Polski Instytut Sztuki Filmowej 

 -       968,28   opłaty STOART 

 -       179,60  opłaty skarbowe/sądowe 

 -    4.561,00   podatek od nieruchomości 

 

Krajowe podróże służbowe – 7.560,18 z kwoty tej przeznaczono na: 

 -  1.202,41 ryczałt samochodowy 

 -  6.357,77 delegacje, w tym: 4.056,80 -  modelarze 

 

Pozostałe koszty   - 5.194,59 – ubezpieczenia majątkowe 

  

  

 

 



 

 

ZOBOWIĄZANIA I ŚRODKI NA RACHUNKU BANKOWYM WG. STANU  

NA DZIEŃ 31.12.2012 
 

 

 

                            STAN NA 31.12.2012 w PLN 

Zobowiązania 20.687,11 

Należności   1.622,50 

Środki na rachunku bankowym 66.460,39 

 

 

 

 

Rokowania i wnioski końcowe 
 

 

 Z przedstawionego raportu wynika, że praca Krapkowickiego Domu Kultury do dnia 

31.12.2012 przebiegała prawidłowo. 

Wykazane zobowiązania na kwotę 20.687,11 dotyczą głównie opłat faktur z tytułu 

dostaw i usług i są to zobowiązania niewymagalne, gdyż ich termin płatności przypada na m-c  

01/ 2013r. W należnościach ujęto faktury z tyt. sprzedaży 1.622,50, których termin przypada     

na  m-c 01/2013r. 

 Z dotacji na rok 2012 zrealizowane zostały przez Krapkowicki Dom Kultury projekty 

współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi IV LEADER Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013: 

1) „Annaland integrujemy się i poznajemy region w którym żyjemy”; 

2) „Krapkowicka Noc Artystów”; 

3) „Krapkowice i okolice”; 

4) „Teatralne warsztaty integracyjne- spektakl „Podróż””. 

Dzięki tym projektom w Krapkowickim Domu Kultury powstała profesjonalna sala wystaw, 

odbyły się warsztaty fotograficzne, które zaowocowały założeniem klubu fotograficznego. 

Wyposażono salę kinową w kulisy i horyzont niezbędne do realizacji spektakli. Na chwilę 

obecną trwają integracyjne warsztaty teatralne, których uwieńczeniem będzie spektakl teatralny 

pt. „Podróż” (premiera w czerwcu 2013r.) 

 

 

 

 

Dyrektor                      

Aleksander Bernat   


