
RAPORT O STANIE  

KRAPKOWICKIEGO DOMU KULTURY W KRAPKOWICACH 
na dzień 31.12.2013 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                     510.924,89 

W tym : 

 - Budynek           53.457,96 

- Wentylacja na sali tanecznej                                                          29.678,44 

- 7 zespołów komputerowych z oprogramowaniem                                                  35.590,12 

 - Sprzęt nagłaśniający : KINO, SALA MUZYCZNA                                               27.065,25 

- Wyposażenie KDK i KINO                                                                                   169.265,32 

- Ksero (darowizna)                                                                                                     9.150,00 

- Śr. trwałe: piec do wypalania gliny, perkusja,  

    koło garncarskie, szachy ogrodowe                                                                       17.873,00                                                  

- Rampa na sali kinowej, kratownica oświetleniowa                                                 28.844,80  

- Sprzęt do cyfrowej projekcji filmów                           140.000,00 

                    



                                                                                                                                                                                

2.Analiza przychodów i kosztów na 31.12.2013. 
 

1) Plan finansowy przychodów  i kosztów na 2013 rok został przyjęty Uchwałą Rady 

Miejskiej w Krapkowicach Nr XVII/243/2012r. z dnia 28.12.2012 r. Plan początkowy  

z tytułu przyznanej dotacji podmiotowej wynosił  1.070.000,00 zł. Zwiększono dotację 

Uchwałą Nr XX/319/2013 z dnia 19.06.2013r. o kwotę 25.000,00 zł oraz Uchwałą        

Nr XXIII/380/2013 z dnia 28.11.2013r. o kwotę 66.200,00, co ostatecznie dało kwotę 

1.161.200,00. 

2) Uchwałą Rady Miejskiej w Krapkowicach Nr XIX/284/2013 z dnia 17.04.2013 

przyznano dotację celową na cyfryzację kina w wysokości 186.000,00 zł. Zwiększono 

o kwotę 60.000,00 Uchwałą Nr XX/319/2013 z dnia 19.06.2013r., zmniejszono o 

kwotę 66.200,00 Uchwałą Nr XXIII/380/2013 z dnia 28.11.2013r. oraz przesunięto 

kwotę 34.000,00 na rok 2014 co ostatecznie dało kwotę 145.800,00. 

3) Otrzymano dotacje w związku z realizacją małych projektów objętych PROW na lata 

2007-2013 w ramach działania „Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju” na kwotę 

51.842,00. 

4) Na podstawie Umowy nr DUK-504-12392/2013 zawartej z Polskim Instytutem Sztuki 

Filmowej otrzymano dotację w wysokości 70.000,00 na cyfryzację kina. 

5) Ostatecznie plan finansowy  Krapkowickiego Domu Kultury za rok 2013 włączając 

planowane przychody własne na kwotę 196.000,00, wyniósł 1.624.842,00 zł.  

 

 

Krapkowicki Dom Kultury do 31.12.2013  uzyskał przychody z następujących źródeł: 

 

    - Dotacja podmiotowa                          1.161.200,00 

 

    - Dotacja celowa                                                                                                  215.800,00 

         w tym: 

 od organizatora      145.800,00 

 PiSF                         70.000,00 

   -  Dotacja UE           51.842,00 

 

    - Przychody własne                                                                                              192.673,51      

     w tym na: 

 

    - zajęcia plastyczne, muzyczne, mażoretki                                                            11.570,00 

    - bilety kinowe                                                                                                       68.162,96 

    - bilety imprezy artystyczne                                                                                     2.421,30 

    - organizacja imprez kulturalnych                        7.950,00 

    - czynsze                                                                                                                 25.014,68 

    - wynajem                                                                                                               21.914,75 

    - reklama firmy (festyn „Dni Krapkowic”)                                                              7.464,41 

    - pozostałe przychody (rozl.VAT, obc. media)                                                        2.934,38  



    - naliczone odsetki bankowe                                    685,23 

    - dzierżawa terenu/wyłączność (festyn „Dni Krapkowic”)                                    25.609,75  

    - planowana amortyzacja, zwolnienie z podatku od nieruchomości    14.432,05 

    - darowizna (szachy)                                                                            4.514,00 

 

 

   Razem                                                                                                     1.621.515,51 
 

 

Wykonanie przychodów ogółem 1.621.515,51 

Przychody do 31.12.2013r  wykonano w  98 %. 
 

 

 
 

 Koszty bieżące  Krapkowickiego Domu Kultury do 31.12.2013r. wyniosły 

1.595.605,05  zł co stanowi   94,8 % planu rocznego.  

 

Środki wydatkowano według niżej podanych kierunków: 

 

Inwestycja „Cyfryzacja kina”: 

Zakup środków trwałych i wyposażenia – 169.878,04 z kwoty tej przeznaczono na:: 

 - 140.000,00 sprzęt do cyfrowej projekcji filmów 

 -     4.566,31 laptop + drukarki 

 -     8.850,00 gabloty kinowe 

 -  9.144,66 programy komputerowe (Ms Office 2013, Adobe Photoshop, system                        

do sprzedaży biletów kinowych – Eurokasa, Euromanager) 

 -     7.317,07 montaż nowych drzwi do sali kinowej. 

 

Inwestycja „Remont budynku KDK”: 

Usługi remontowe – 46.140,89 prace obejmowały remont bocznych schodów budynku, wykonanie 

oświetlenia na holu oraz jego remont, montaż drzwi do sali nr 5 oraz do bocznego wejścia na salę 

taneczną, położenie wykładziny w sali teatralnej. 

 

Zakupy inwestycyjne: 

Zakup koła garncarskiego – 4.290,00. 

 

Środki trwałe – 11.494,00, zakupiono sprzęt muzyczny w związku z realizacją projektu UE pn. 

„Muzyczne wieczory” oraz otrzymano szachy ogrodowe (darowizna) 

 

Amortyzacja i zakup wyposażenia – 42.181,62 z kwoty tej przeznaczono na: 

 - 10.978,07  planowana amortyzacja,  

oraz wydatkowano na zakup: 

 - 13.239,10  zakupiono wyposażenie w związku z realizacją projektu UE pn. „Muzyczne 

wieczory” 

  - 17.964,45 zakupiono wyposażenie – mikrofony, stoliki, obrusy, podesty sceniczne) 

   

Zużycie materiałów - 56.761,22 z kwoty tej przeznaczono na zakup: 

 -  3.861,43  materiały biurowe;  

 -  5.583,92  materiały na działalność statutową (nagrody, art. ferie) 



  -  3.471,33 materiały dla sekcji plastycznej; 

 -  2.160,69 materiały dla sekcji: teatralnej, muzycznej, modelarskiej 

 -  2.957,92 materiały dla sekcji mażoretek; 

 -  6.039,84 materiały dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej 

 -  5.249,96 materiały gospodarcze; 

  -  5.442,97 środki czystości; 

 -  3.778,18 wyposażenie  

 -  4.360,73 artykuły spożywcze 

  -  6.006,77 materiały dekoracyjne 

 -  3.023,76 materiały projekt „Wiosenny Festiwal Zdrowia” 

 -  2.051,84 materiały projekt „Muzyczne Wieczory” 

 -  2.771,88 materiały: elektryczne, kino, metodyczne, festyn  

 

Zużycie energii - 78.302,91 z kwoty tej przeznaczono na: 

 - 23.359,07 energię elektryczną (w tym 2.251,14 – festyn) 

 - 52.074,44  energię cieplną  

 -   2.869,40  wodę i ścieki 

 

Koszty usług telekomunikacyjnych – 6.199,30 z kwoty tej przeznaczono na: 

 - 6.158,80   usługi telekomunikacyjne  

 -      40,50   usługi pocztowe  

 

Koszty usług obcych – 426.973,61 z kwoty tej przeznaczono na: 

 -   133.011,02   festyn ”Dni Krapkowic” oraz „Pożegnanie lata” 

-  115.722,44  pozostałe imprezy ( Koncert Noworoczny, Dzień Kobiet, Motoserce, 

Festyn w Steblowie, Noc Artystów, Noc Kupały, Kino plenerowe, dożynki w Pietnej i Kórnicy, 

Dzień Seniora, Dzień Edukacji Narodowej, Koncert „Trzech Tenorów”, spektakl „Światełko”, 

Jarmark Bożonarodzeniowy.  

-     43.328,80  dystrybucja filmów 

-       2.824,00   transport filmów  

 -       2.896,43   usługi informatyczne  

 -       6.806,71   wywóz nieczystości/sprzątanie  

 -       1.790,00   szkolenia, konferencje  

 -       7.231,56   czynsz filia Otmęt 

 -     19.800,00  najem budynku KDK i Baszty 

 -       9.066,00  usługi remontowe 

 -     39.730,00  prowadzenie prób muzycznych, nagłośnienie imprez  

 -       3.829,44  konserwacja i naprawa sprzętu biurowego i kinowego, dzierżawa ksero 

 -       8.400,00  projekt UE pn. „Teatralne warsztaty integracyjne” 

            -       1.950,00  projekt UE pn. „Wiosenny festiwal zdrowia” 

 -       2.600,00  projekt UE pn. „Muzyczne wieczory” 

 -    5.329,79 prowizje bankowe, k-ty wysyłek, naprawa sprzętu kinowego, badania 

lekarskie, video montaż, wykonanie akompaniamentu, nagranie singla, warsztaty fotograficzne 

 -     22.657,42  abonament RTV, usł. elektryczne, gastronomiczne i hotelarskie, wynajem 

TOI-TOI, reklama w prasie. 

 

Koszty wynagrodzeń – 598.662,77 z kwoty tej przeznaczono na: 

 - 444.238,12   wynagrodzenia osobowe  

 - 154.424,65   umowy zlecenie/ o dzieło (w tym festyny- 11.230,00; Mł. Orkiestra Dęta 

oraz Oder Blass Band – 33.940,00; prowadzenie zajęć – 49.986,65;  projekty UE :”Wiosenny 



festiwal zdrowia” i „Muzyczne wieczory” – 8.460,00; pozostałe / Dzień Kobiet, Przegląd 

Harcerski, Kino Plenerowe, Dożynki, Noc Kupały, i inne/ – 47.078,00) 

 

Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników – 14.424,30 z kwoty tej przeznaczono na:  

 - 11.759,75   świadczenia urlopowe  

 -   2.406,25   ekwiwalent  

 -      258,30   pozostałe świadczenia 

 

Koszty ubezpieczeń społecznych – 89.435,65 z kwoty tej przeznaczono na: 

 -  80.089,06  ubezpieczenia społeczne (w tym –  3.855,54 umowa zlecenie )  

 -    9.346,59  fundusz pracy  

 

Podatki i opłaty – 36.540,42 z kwoty tej przeznaczono na: 

 -   19.247,61  opłaty ZAIKS 

 -   10.489,12  koszty VAT 

   -     1.023,77  opłaty na Polski Instytut Sztuki Filmowej 

 -        991,92  opłaty STOART 

 -        220,00  opłaty skarbowe/sądowe 

 -     4.568,00  podatek od nieruchomości 

 

Krajowe podróże służbowe – 8.650,70 z kwoty tej przeznaczono na: 

 -  1.390,47 ryczałt samochodowy 

 - 7.260,23 delegacje, w tym: 2.232,11 – modelarze; 1.653,77 – sekcja muzyczna i 

plastyczna. 

 

Pozostałe koszty – 5.619,62 – ubezpieczenia majątkowe 

 

Pozostałe koszty operacyjne – 50,00 – wiązanka pogrzebowa. 

  

  

 

 

 

 

ZOBOWIĄZANIA I ŚRODKI NA RACHUNKU BANKOWYM WG. STANU  

NA DZIEŃ 31.12.2013 
 

 

 

                            STAN NA 31.12.2013 w PLN 

Zobowiązania 21.767,42 

Należności  2.798,00 

Środki na rachunku bankowym 41.450,31 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rokowania i wnioski końcowe 
 

 

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

31.12.2013 przebiegała prawidłowo. 

Wykazane zobowiązania na kwotę 21.767,42 dotyczą głównie opłat faktur z tytułu 

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

01/2014r. W należnościach ujęto faktury z tyt. sprzedaży 2.798,00, których termin zapłaty 

przypada w  m-cu 01/2014r. 

 Z dotacji na rok 2013 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) „Teatralne warsztaty integracyjne – spektakl „Podróż”” 

2) „Wiosenny Festiwal Zdrowia”; 

3) „Muzyczne wieczory z Krainą św. Anny”; 

 Dzięki dofinansowaniu otrzymanemu z realizacji tych projektów do sali muzycznej 

zakupiono sprzęt nagłośnieniowy, oświetleniowy, muzyczny, podesty sceniczne oraz kotary na 

scenę, odbyła się również premiera spektaklu teatralnego pt. „Podróż” oraz impreza promującą 

zdrowy styl życia „Festiwal Zdrowia”. 

 Krapkowicki Dom Kultury zrealizował inwestycję pn. „Cyfryzacja kina” zakupił sprzęt 

kinowy do cyfrowej projekcji filmów współfinansowany z  dotacji  Polskiego Instytutu Sztuki 

Filmowej z dotacji celowej na inwestycje Gminy Krapkowice oraz środków własnych. Zakupił 

również niezbędne do kina wyposażenie i programy komputerowe oraz specjalistyczny program 

kasowy do elektronicznej obsługi klienta. 

 Z dotacji celowej na inwestycje i częściowo ze środków własnych zmodernizowano hol 

Domu Kultury, czyli: zamontowano nowe oświetlenie, położono gładź i pomalowano ściany 

holu, wymieniono drzwi wejściowe do sali kinowej, pokoju socjalnego, oraz do bocznego 

przejścia z sali tanecznej, wyremontowano schody boczne – zewnętrzne i położono nową  

wykładzinę w sali teatralnej. 

 

 

 

Dyrektor                      

Aleksander Bernat   


