
RAPORT O STANIE  

KRAPKOWICKIEGO DOMU KULTURY W KRAPKOWICACH 
na dzień 31.12.2017 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 ¾ 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 10,5 . 

 

 

 Wartość środków trwałych Krapkowickiego Domu Kultury wynosi                     672.510,51 

W tym : 

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

- Wentylacja na sali tanecznej                                                          29.678,44 

- 8 zespołów komputerowych z oprogramowaniem                                                  37.264,57 

 - Sprzęt nagłaśniający : KINO, SALA MUZYCZNA                                               40.325,25 

- Wyposażenie KDK i KINO                                                                                   211.533,41 

- 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 31.12.2017. 

 

1) Uchwałą Rady Miejskiej w Krapkowicach Nr XXIII/294/2017r. z dnia 04.01.2017 r. 

przyznano dotację podmiotową w wysokości 1.150.000,00 zł. oraz dotację celową          

w wysokości 50.000,00 zł. 

2) Uchwałą Rady Miejskiej w Krapkowicach Nr XXIX/335/2017r. z dnia 09.05.2017 r. 

dokonano zmiany i przesunięto dotację celową na zadania bieżące oraz zwiększono 

dotację podmiotową o kwotę 30.000,00 zł.  -  co dało 1.230.000,00 zł. 

3) Ostatecznie plan finansowy  Krapkowickiego Domu Kultury za rok 2017 włączając 

planowane przychody własne na kwotę 428.000,00 zł wyniósł 1.658.000,00 zł. 

 

I) Krapkowicki Dom Kultury do 31.12.2017  uzyskał przychody z następujących 

źródeł: 

    - Dotacja podmiotowa                          1.230.000,00         

    - Przychody własne                                                                                              384.743,43    

          w tym:  

    - opł. za zaj. plastyczne, muzyczne, mażoretki      38.609,00 

      ceramiczne, próby zespołów, akrobatyka                                                               

    - bilety kinowe i okulary 3D                                                                                174.112,40 

    - bilety imprezy artystyczne                                                                                   12.731,52 

    - bilety wstępu na Basztę            1.437,10 

    - współorganizacja imprez kulturalnych                           5.700,00 

    - program „Rodzina wielodzietna”        10.808,45 

    - utarg z kiosku i Baszty          37.688,50 

    - czynsze                                                                                                                 22.942,00 

    - wynajem                                                                                                               20.977,24 

    - reklama, sponsoring             6.910,57 

    - pozostałe przychody (korekty VAT, media, prowizje, odsetki)                            1.102,21 

    - dzierżawa terenu             7.495,12  

    - planowana amortyzacja, zwolnienie z podatku od nieruchomości    44.229,32 

 

 

Wykonanie przychodów ogółem 1.614.743,43 co stanowi  97 % planu rocznego. 

 

 

 

 

II) Krapkowicki Dom Kultury do 31.12.2017  poniósł następujące koszty: 

  

Amortyzacja i zakup wyposażenia – 58.999,95 z kwoty tej przeznaczono na: 

 -  41.029,02  planowaną amortyzację,  

  - 17.970,93 zakupiono wyposażenie – kolumny głośnikowe, bęben basowy, mennice 

ręczną, przewijak, gablotę, kieszeń do zgrywania filmów, ekspres do kawy, telefony 

komórkowe, kontuar, odkurzacz. 

 



Zużycie materiałów - 37.034,72 z kwoty tej przeznaczono na zakup: 

 -  1.730,30  materiały biurowe;  

 -  2.127,57  materiały na działalność statutową (nagrody, art. ferie) 

  -  7.045,65  materiały dla sekcji plastycznej; 

 -     138,80  materiały muzyczne, modelarskie; 

 -  3.222,96  materiały gospodarcze i elektryczne; 

  -  4.063,38  środki czystości; 

 -  1.695,98  wyposażenie; 

 -  3.295,42  artykuły spożywcze; 

  -  8.521,42  materiały dekoracyjne; 

 -  4.458,92  materiały kino; 

 -     734,32  materiały metodyczne  

 

Zużycie energii – 82.079,23 z kwoty tej przeznaczono na: 

 - 23.583,94  energię elektryczną; 

 - 55.853,73  energię cieplną; 

 -   2.641,56  wodę i ścieki. 

 

Koszty usług obcych – 536.767,66 z kwoty tej przeznaczono na: 

 -     81.386,18   festyn ”Dni Krapkowic”  

-  70.861,00 pozostałe imprezy ( Koncert Noworoczny, Dzień Kobiet,  Piknik Odrzański, 

Dożynki Miejsko – Gminne, pomoc przy org. Dożynek wiejskich w Kórnicy oraz Festynów 

Parafialnych, Cykl imprez kulturalnych, Festiwal piosenki harcerskiej, warsztaty świąteczne 

zdobienia kartek). 

-     91.662,45  dystrybucja filmów; 

-       2.034,00  transport filmów; 

 -       5.881,58  usługi informatyczne  

 -     10.274,66  wywóz nieczystości/sprzątanie (w tym dzień dziecka, festyn, dożynki i 

cykl imprez kult.) 

 -    13.089,12  czynsz filie Otmęt; 

 -    19.676,25  najem budynku KDK i Baszty; 

 -    53.360,00  prowadzenie prób muzycznych, nagłośnienie imprez; 

 -     6.715,15  konserwacja i naprawa sprzętu biurowego i kinowego, dzierżawa ksero;  

 -    19.220,00 działalność statutowa (prowadzenie zajęć muzycznych, akrobatycznych, 

wokalnych, oraz mł. Orkiestry dętej, uszycie mundurków i strojów dla mażoretek, 

akompaniament dla klubu wokalisty)  

 -      79.062,57 usł. gastronomiczne, hotelarskie, ochrona, wynajem sprzętu estradowego; 

 -      24.398,00   usł. elektryczne, reklama w prasie, wydruki plakatów i zaproszeń, emisja 

materiałów filmowych, pranie obrusów i flag, wynajem ogrodzenia oraz Domu Działkowca, 

wypożyczenie fortepianu, obróbka fotograficzna i graficzna prac; 

 -       51.737,80   usł. remontowe i inne naprawy; 

-         7.408,90   usługi telekomunikacyjne, pocztowe oraz koszty wysyłek. 

   

 

Koszty wynagrodzeń – 684.030,42 z kwoty tej przeznaczono na: 

 - 528.806,92   wynagrodzenia osobowe, nagrody dla osób zarządzających. 

 - 155.223,50   umowy zlecenie/ o dzieło (w tym dzień kobiet, festyn, piknik odrzański – 

13.419,00; Mł. Orkiestra Dęta oraz Oder Blass Band – 54.844,50; prowadzenie zajęć – 

58.100,00; pozostałe imprezy:  spotkanie z podróżnikiem, warsztaty pisankowe, warsztaty 

wokalne „Uwolnij głos” + koncert K. Molędy, warsztaty wakacyjne, „Cykl imprez 

kulturalnych”, recital Anny Kaltbach oraz koncert „Niepodległość” – 16.860,00;  prowadzenie 

strony internetowej, facbooka i sprzątanie fili - 12.000,00. 



 

Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników – 16.250,95 z kwoty tej przeznaczono na:  

 - 12.153,02   świadczenia urlopowe; 

 -   1.732,93   ekwiwalent; 

 -   2.365,00   szkolenia, badania lekarskie. 

  

Koszty ubezpieczeń społecznych – 107.788,04 z kwoty tej przeznaczono na: 

 -  97.501,24  ubezpieczenia społeczne (w tym –  6.356,68 umowa zlecenie ); 

 -  10.286,80  fundusz pracy. 

 

Podatki i opłaty – 85.447,71 z kwoty tej przeznaczono na: 

 -   23.879,14  opłaty ZAIKS 

 -   47.270,87  koszty podatku VAT 

   -     4.398,52  opłaty na PISF, SFP-ZAPA 

 -     1.120,56  opłaty STOART 

 -        373,62  opłaty skarbowe, urzędowe 

 -     8.405,00  podatek od nieruchomości 

  

  

Pozostałe koszty – 12.706,36 z kwoty tej przeznaczono na: 

-  1.888,16   ryczałt samochodowy 

 - 4.576,00 delegacje, w tym: 692,70 – modelarze; 2.347,66 – wizyty w miastach 

partnerskich, przygotowanie projektów; 611,21 – szkolenia; 924,43 – organizacja imprez. 

-  6.242,20  ubezpieczenia majątkowe. 

 

Wartość towarów sprzedanych w cenach zakupu – 20.391,58 

 

Pozostałe koszty operacyjne – 1.742,91 z kwoty tej przeznaczono na: 

 - 1.432,24 zniszczone towary i sprzęt;  

 -      50,00 palma pogrzebowa; 

 -    260,67 odpis nieściągalnych należności 

 

Koszty bieżące Krapkowickiego Domu Kultury wyniosły 1.643.239,53 co stanowi  100 % planu 

rocznego. 

 

Wydatki majątkowe – 13.260,00 ze środków własnych zakupiono zestaw subwooferów. 

 

 

III)  Zobowiązania i środki na rachunku bankowym wg. stanu na dzień 31.12.2017 roku 
 

 

 

                            STAN NA 31.12.2017 w PLN 

Zobowiązania 46.918,54 

Należności 18.593,49 

Środki na rachunku bankowym 12.249,73 

 

Stan towarów  - 6.327,64 

 

 

 

 

 



 

 

IV) Rokowania i wnioski końcowe 
 

 

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

31.12.2017 przebiegała prawidłowo. 

Wykazane zobowiązania na kwotę 46.918,54 dotyczą głównie opłat faktur z tytułu 

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

01/2018r. W należnościach w kwocie 18.593,49 ujęto faktury z tyt. sprzedaży, których termin 

zapłaty przypada w  m-cu 01/2018r. oraz rozrachunki publicznoprawne z tyt. podatku VAT. 

  

 

Dyrektor                      

Aleksander Bernat   


