
RAPORT O STANIE  

KRAPKOWICKIEGO DOMU KULTURY W KRAPKOWICACH 
na dzień 31.12.2016 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                                            4         (w tym 1 osoba na ¼ etatu i 1 osoba na ½ 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 12 osób, co w przeliczeniu na pełne etaty daje 10,25 . 

 

 

 Wartość środków trwałych Krapkowickiego Domu Kultury wynosi                     649.902,22 

W tym : 

 - Budynek (inwestycja w obcym śr. trwałym)      57.347,96 

- Wentylacja na sali tanecznej                                                          29.678,44 

- 8 zespołów komputerowych z oprogramowaniem                                                  37.085,57 

 - Sprzęt nagłaśniający : KINO, SALA MUZYCZNA                                               27.065,25 

- Wyposażenie KDK i KINO                                                                                   193.214,12 

- 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                                            137.500,00 

 - Sprzęt do projekcji 3D         81.499,00 

 - Kiosk do sprzedaży artykułów          8.943,08 



 - Sprzęt do obsługi kina plenerowego       21.701,00 

 (projektor multimedialny i ekran) 

                                                                                                                                                                                                

2.Analiza przychodów i kosztów na 31.12.2016. 

 

1) Uchwałą Rady Miejskiej w Krapkowicach Nr XIII/154/2015r. z dnia 30.12.2015 r. 

przyznano dotację podmiotową w wysokości 1.200.000,00 zł.  

2) Otrzymano na podstawie Umowy nr Os.1.2016 z dnia 04.05.2016 dotację celową w 

wysokości 24.000,00 zł. 

3) Uchwałą Rady Miejskiej w Krapkowicach Nr XXI/257/2016r. z dnia 29.09.2016 r. 

zwiększono dotację podmiotową o kwotę 30.000,00 zł.  

4) Uchwałą Rady Miejskiej w Krapkowicach Nr XXI/257/2016r. z dnia 29.09.2016 r. 

przyznano dotację celową w wysokości 10.000,00zł.  

5) Ostatecznie plan finansowy  Krapkowickiego Domu Kultury za rok 2016 włączając 

planowane przychody własne na kwotę 385.000,00 zł wyniósł 1.649.000,00 zł. 

 

I) Krapkowicki Dom Kultury do 31.12.2016  uzyskał przychody z następujących 

źródeł: 

    - Dotacja podmiotowa                          1.230.000,00 

    - Dotacja celowa          31.701,00 

    - Przychody własne                                                                                              353.567,28    

          w tym:  

    - opł. za zaj. plastyczne, muzyczne, mażoretki      35.306,00 

      ceramiczne, próby muzyczne zespołów                                                               

    - bilety kinowe i okulary 3D                                                                                153.649,45 

    - bilety imprezy artystyczne                                                                                   13.685,03 

    - bilety wstępu na Basztę            1.773,20 

    - współorganizacja imprez kulturalnych                           4.000,00 

    - program „Rodzina wielodzietna”        11.022,07 

    - utarg z kiosku i Baszty          28.489,03 

    - czynsze                                                                                                                 24.471,66 

    - wynajem                                                                                                               15.287,91 

    - reklama, sponsoring             2.926,82 

    - pozostałe przychody (korekty VAT, media, prowizje, odsetki)                            1.506,24 

    - dzierżawa terenu           14.102,43  

    - planowana amortyzacja, zwolnienie z podatku od nieruchomości    47.347,44 

 

 

 

 

Wykonanie przychodów ogółem 1.615.268,28 co stanowi  98 % planu rocznego. 

 

 

 



 

II) Krapkowicki Dom Kultury do 31.12.2016  poniósł następujące koszty: 

 

Środki trwałe w budowie  – 10.000,00 kwotę tę przeznaczono na wykonanie projektu dot. 

przebudowy i nadbudowy budynku KDK. 

 

Inwestycja – 21.701,00 kwotę tę przeznaczono na zakup projektora multimedialnego i ekranu 

pneumatycznego do plenerowej projekcji filmów. 

  

Towary – 4.004,53 za tę kwotę zakupiono artykuły spożywcze do sprzedaży w kiosku. 

 

Amortyzacja i zakup wyposażenia – 55.685,98 z kwoty tej przeznaczono na: 

 -  43.527,32  planowaną amortyzację,  

  - 12.158,66 zakupiono wyposażenie – głowy świetlne, odkurzacz, pawilon, lodówka, 

kasa fiskalna, komputer. 

 

Zużycie materiałów - 36.156,71 z kwoty tej przeznaczono na zakup: 

 -  2.892,75  materiały biurowe;  

 -     293,56  materiały na działalność statutową (nagrody, art. ferie) 

  -  5.956,30  materiały dla sekcji plastycznej; 

 -     322,30  materiały dla sekcji: teatralnej, muzycznej, modelarskiej, mażoretki 

 -  1.195,82  materiały gospodarcze; 

  -  5.139,16  środki czystości; 

 -  3.402,71  wyposażenie; 

 -  5.491,06  artykuły spożywcze; 

  -  6.804,55  materiały dekoracyjne; 

 -  1.644,36  materiały kino; 

 -  3.014,14  materiały: elektryczne, metodyczne, do kiosku.  

 

Zużycie energii – 74.655,55 z kwoty tej przeznaczono na: 

 - 27.726,64  energię elektryczną; 

 - 43.485,09  energię cieplną; 

 -   3.443,82  wodę i ścieki. 

 

Koszty usług obcych – 570.349,49 z kwoty tej przeznaczono na: 

 -     69.400,00   festyn ”Dni Krapkowic”  

- 106.258,16 pozostałe imprezy ( Gala Noworoczna, Dzień Kobiet, spektakl 

„Oświadczyny”, występ zespołu „TAKE STYLE” z okazji 3-go Maja, wystawa haftu „Bitwy 

pod Grunwaldem”, „Odrzańska Odyseja”, warsztaty wokalne „Uwolnij głos” i koncert 

Szcześniaka, wystawa haftu „Sobieski pod Wiedniem”, V Piknik Odrzański, Dożynki Miejsko 

– Gminne, spotkanie literacko-podróżnicze „Wyżej”, Cykl imprez kulturalnych, koncert 

Katarzyny Groniec, warsztaty zdobienia bombek choinkowych). 

-     85.666,92  dystrybucja filmów; 

-       2.810,00  transport filmów; 

 -       5.384,03  usługi informatyczne  

 -     20.950,52  wywóz nieczystości/sprzątanie (w tym festyn, dożynki i cykl imprez kult.) 

 -    13.589,12  czynsz filie Otmęt; 

 -    19.636,65  najem budynku KDK i Baszty; 

 -    54.395,00  prowadzenie prób muzycznych, nagłośnienie imprez  

 -    21.671,97  konserwacja i naprawa sprzętu biurowego i kinowego, dzierżawa ksero  

 -  25.665,00 działalność statutowa (prowadzenie zajęć plastycznych, teatralnych, zimowe 



warsztaty artystyczne, OKR, letnie warsztaty artystyczne, )  

 -      95.113,39 usł. gastronomiczne, hotelarskie, ochrona, wynajem sprzętu estradowego; 

 -     35.145,78  abonament RTV, usł. elektryczne, reklama w prasie, wydruki plakatów i 

zaproszeń, emisja materiałów filmowych, pranie obrusów, zabezpieczenie medyczne, 

wykonanie skrzyń na instrumenty dla orkiestry; 

 -       9.403,32  koszty wysyłek, usł. remontowe i inne naprawy 

-       4.464,69   usługi telekomunikacyjne; 

 -          794,94   usługi pocztowe. 

 

Koszty wynagrodzeń – 663.517,76 z kwoty tej przeznaczono na: 

 - 501.819,76   wynagrodzenia osobowe, nagroda jubileuszowa i nagrody dla osób 

zarządzających. 

 - 161.698,00   umowy zlecenie/ o dzieło (w tym festyn, piknik odrzański, koncert 

„Świecie Nasz”  – 13.450,00; Mł. Orkiestra Dęta oraz Oder Blass Band – 47.401,00; 

prowadzenie zajęć – 61.685,00; pozostałe imprezy:  Koncert Karnawałowy, Dzień Kobiet, 

warsztaty artystyczne, akompaniament warsztatów wokalnych „Uwolnij głos”. Festiwal 

Harcerski, Dożynki, „Cykl imprez kulturalnych”, koncert Kotyś Device oraz Katarzyny Groniec 

– 27.482,00;  prowadzenie strony internetowej, facbooka i sprzątanie fili - 11.680,00. 

 

Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników – 15.894,73 z kwoty tej przeznaczono na:  

 - 12.033,23   świadczenia urlopowe; 

 -   1.657,50   ekwiwalent; 

 -   2.204,00   szkolenia, badania lekarskie. 

  

Koszty ubezpieczeń społecznych – 102.798,78 z kwoty tej przeznaczono na: 

 -  92.619,63  ubezpieczenia społeczne (w tym –  8.205,50 umowa zlecenie ); 

 -  10.179,15  fundusz pracy. 

 

Podatki i opłaty – 60.710,03 z kwoty tej przeznaczono na: 

 -   18.940,62  opłaty ZAIKS 

 -   26.670,50  koszty podatku VAT 

   -     5.161,44  opłaty na PISF, SFP-ZAPA 

 -     1.091,05  opłaty STOART 

 -        440,42  opłaty skarbowe, urzędowe 

 -     8.406,00  podatek od nieruchomości 

  

  

Pozostałe koszty – 9.908,04 z kwoty tej przeznaczono na: 

-  1.838,76   ryczałt samochodowy 

 - 2.828,47 delegacje, w tym: 522,49 – modelarze; 1.251,18 – sekcja muzyczna, 

plastyczna, 1.054,80 – szkolenia, organizacja imprez. 

-  5.240,81  ubezpieczenia majątkowe. 

 

Wartość towarów sprzedanych w cenach zakupu – 14.328,82 

 

Pozostałe koszty operacyjne – 1.603,55 z kwoty tej przeznaczono na: 

 - 1.553,55 zniszczone towary i sprzęt;  

 -      50,00 palma pogrzebowa. 

 

Koszty bieżące Krapkowickiego Domu Kultury wyniosły 1.641.314,97 co stanowi  100 % planu 

rocznego. 



 

 

III)  Zobowiązania i środki na rachunku bankowym wg. stanu na dzień 31.12.2016 roku 
 

 

 

                            STAN NA 31.12.2016 w PLN 

Zobowiązania 17.986,10 

Należności 14.569,80 

Środki na rachunku bankowym 26.648,10 

 

 

 

 

 

IV) Rokowania i wnioski końcowe 
 

 

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

31.12.2016 przebiegała prawidłowo. 

Wykazane zobowiązania na kwotę 17.986,10 dotyczą głównie opłat faktur z tytułu 

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

01/2017r. W należnościach w kwocie 14.569,80 ujęto faktury z tyt. sprzedaży, których termin 

zapłaty przypada w  m-cu 01/2017r. oraz rozrachunki publicznoprawne z tyt. podatku VAT. 

 Z dotacji celowych zakupiono projektor multimedialny oraz ekran pneumatyczny do 

organizacji seansów kina plenerowego oraz wykonano pomiar inwentaryzacji budynku 

skanowania laserowego w związku z planowaną przebudową i nadbudową budynku KDK. 

 

 

Dyrektor                      

Aleksander Bernat   


