
RAPORT O STANIE  

KRAPKOWICKIEGO DOMU KULTURY W KRAPKOWICACH 
na dzień 31.12.2019 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, 1 osoba na ½  

                                                                               etatu i 1 osoba na ¾ etatu) 

 

- pracowników kina                            2 

- pracowników obsługi                       4          (w tym 1 osoba  na  ½ etatu i 1 osoba na ¾ 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                     1.188.874,12 

W tym : 

 - Budynek (inwestycja w obcym śr. trwałym)                      496.417,94 

- Wentylacja na sali tanecznej                                                          29.678,44 

- 8 zespołów komputerowych z oprogramowaniem                                                  49.885,45 

 - Sprzęt nagłaśniający : KINO, SALA MUZYCZNA                                               40.325,25 

- Wyposażenie KDK i KINO                                                                                   280.720,16 

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

    koło garncarskie                                                                           13.359,00                                                  

- 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 31.12.2019. 

 

1) Uchwałą Nr III/13/2018 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 20.12.2018r. 

przyznano dotację podmiotową w wysokości 1.350.000,00 zł. oraz dotację celową na 

inwestycję w wysokości 150.000,00 zł. 

2) Uchwałą Nr IV/57/2019 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 21.02.2019 r. 

zwiększono dotację podmiotową kwotę 80.000,00 zł.  -  co dało 1.430.000,00 zł. 

3) Uchwałą Nr VI/72/2019 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 18.04.2019 r. 

zwiększono dotację podmiotową kwotę 60.000,00 zł.  -  co dało 1.490.000,00 zł. 

4) Uchwałą Nr VIII/96/2019 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 27.06.2019 r. 

dokonano zmiany i przesunięto dotację podmiotową w wysokości 35.000,00 na dotację 

celową na zakup strojów galowych Krapkowickiej Orkiestry Dętej – co dało 

1.455.000,00 zł dotacji podmiotowej 

5) Ostatecznie plan finansowy  Krapkowickiego Domu Kultury za rok 2019 włączając 

planowane przychody własne na kwotę 475.000,00 zł, wyniósł 2.115.000,00 zł. 

 

I) Krapkowicki Dom Kultury do 31.12.2019  uzyskał przychody z następujących 

źródeł: 

    - Dotacja podmiotowa                          1.455.000,00         

    - Przychody własne                                                                                              473.751,20    

          w tym:  

    - opł. za zaj. plastyczne, muzyczne, mażoretki      26.767,50 

      ceramiczne, próby zespołów, akrobatyka                                                               

    - bilety kinowe i okulary 3D                                                                                196.538,08 

    - bilety imprezy artystyczne                                                                                   20.675,59 

    - bilety wstępu na Basztę            4.051,92 

    - współorganizacja imprez kulturalnych, wycieczek                   14.583,25 

    - program „Rodzina wielodzietna”        12.338,43 

    - utarg z kiosku i Baszty          56.465,20 

    - czynsze                                                                                                                 26.122,00 

    - wynajem                                                                                                               33.540,91 

    - reklama, sponsoring, darowizny         10.068,94 

    - pozostałe przychody (korekty VAT, media, prowizje, odsetki)                            5.132,87 

    - dzierżawa terenu             4.105,69  

    - planowana amortyzacja, zwolnienie z podatku od nieruchomości    63.360,82 

 

- Dotacja celowa na zakup strojów galowych                                             34.999,65     

- Dotacja celowa na inwestycje                            144.128,60         

 

     

 

Wykonanie przychodów ogółem 2.107.879,45 co stanowi  100 % planu rocznego. 

 



 

 

II) Krapkowicki Dom Kultury do 31.12.2019  poniósł następujące koszty: 

  

Amortyzacja i zakup wyposażenia – 86.706,47 z kwoty tej przeznaczono na: 

 -  68.946,21 planowaną amortyzację,  

  - 17.760,26 zakupiono wyposażenie – ladę do biura, biurka oraz szafkę pod ksero, regał 

do kącika czytelniczego,  maszynę do popcornu, aparaty telefoniczne, kasę fiskalną na Basztę, 

rozszerzenie programu finansowo-księgowego o e-sprawozdania, kosiarkę elektryczną, 

wykonano 24 stoły.   

 

Zużycie materiałów - 38.663,24 z kwoty tej przeznaczono na zakup: 

 -  3.258,38  materiały biurowe;  

 -  1.924,26  materiały na działalność statutową (nagrody, art. ferie) 

  -  6.826,61  materiały plastyczne; 

 -  3.498,12  materiały remont bieżący, kino; 

 -  4.719,32  materiały gospodarcze i elektryczne; 

  -  4.998,06  środki czystości; 

 -  6.316,22  wyposażenie; 

 -  2.127,70  artykuły spożywcze; 

  -  3.695,57  materiały dekoracyjne; 

 -  1.299,00  materiały metodyczne, festyn;  

 

Zużycie energii – 96.998,09 z kwoty tej przeznaczono na: 

 - 37.909,76  energię elektryczną; 

 - 55.581,85  energię cieplną; 

 -   3.506,48  wodę i ścieki. 

 

Koszty usług obcych – 572.972,61 z kwoty tej przeznaczono na: 

 -  95.568,00   festyn ”Dni Krapkowic”  

-  81.241,65 pozostałe imprezy ( Koncert Noworoczny, Gala Samorządowa – 

współorganizacja, Koncert Orkiestry Dętej Gloria, Dzień Kobiet,  Koncert z okazji 3-go Maja, 

Warsztaty wokalne „Uwolnij Głos”, Dożynki Miejsko – Gminne, pomoc przy org. Dożynek 

wiejskich, Literackie spotkanie autorskie, koncert z okazji Święta Odzyskania Niepodległości,  

współorganizacja Festynów Parafialnych). 

- 102.926,30  dystrybucja filmów; 

-     1.381,94  transport filmów; 

 -     6.910,79  usługi informatyczne  

 -   17.396,24  wywóz nieczystości/sprzątanie  

 -    13.089,12  czynsz filie Otmęt; 

 -    23.783,04  najem budynku KDK i Baszty; 

 -    63.970,00  prowadzenie prób muzycznych, nagłośnienie imprez; 

 -     7.963,38  konserwacja i naprawa sprzętu biurowego i kinowego, dzierżawa ksero;  

 -  10.744,00 działalność statutowa (prowadzenie zajęć akrobatyki oraz Krapkowickiej 

Orkiestry Dętej), 

 -  109.182,70 usł. gastronomiczne, hotelarskie, ochrona, wynajem sprzętu estradowego 

(dot. 20-lecia Orkiestry Dętej, otwarcia Baszty, Dni Krapkowic, pleneru malarskiego, dożynek; 

 -    32.944,14   usł. elektryczne na Dni Krapkowic, dożynki M-G i inne, reklama w prasie, 

wydruki plakatów i zaproszeń, pranie obrusów i flag, zagospodarowanie terenu zielonego 

wykonanie nowych balustrad i poręczy w budynku KDK, naprawa klimatyzacji; 

-    5.871,31   usługi telekomunikacyjne, pocztowe oraz koszty wysyłek i transportu 

   



 

Koszty wynagrodzeń – 761.741,41 z kwoty tej przeznaczono na: 

 - 610.912,31   wynagrodzenia osobowe, nagrody dla osób zarządzających. 

 - 150.829,10   umowy zlecenie/ o dzieło (w tym koncerty, festyn, zabawy, warsztaty 

wokalne, ceramiczne i wakacyjne, dożynki, mikołajki – 24.522,00; Mł. Orkiestra Dęta oraz Oder 

Blass Band – 60.153,10; prowadzenie zajęć – 42.450,00; prowadzenie strony internetowej, 

facebooka i sprzątanie fili, informatyk, inspektor RODO - 23.704,00. 

 

Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników – 16.021,44 z kwoty tej przeznaczono na:  

 - 12.907,66   świadczenia urlopowe; 

 -   1.413,78   ekwiwalent; 

 -   1.700,00   szkolenia, badania lekarskie. 

  

Koszty ubezpieczeń społecznych – 123.211,86 z kwoty tej przeznaczono na: 

 -  111.208,86  ubezpieczenia społeczne (w tym –  7.679,22 umowa zlecenie ); 

 -    12.003,00  fundusz pracy. 

 

Podatki i opłaty – 37.779,39 z kwoty tej przeznaczono na: 

 -   21.802,30  opłaty ZAIKS 

   -     5.875,13  opłaty na PISF, SFP-ZAPA 

 -     1.202,04  opłaty STOART 

 -        348,92  opłaty skarbowe, urzędowe 

 -     8.551,00  podatek od nieruchomości 

   

Pozostałe koszty – 7.433,58 z kwoty tej przeznaczono na: 

-  1.815,97   ryczałt samochodowy; 

 -     325,52   delegacje; 

-  5.292,09  ubezpieczenia majątkowe, prowizje bankowe; 

 

Wartość towarów sprzedanych w cenach zakupu – 30.659,85 

 

Pozostałe koszty finansowe i operacyjne – 984,80 z kwoty tej przeznaczono na: 

 -    387,80 odsetki, różnice kursowe; 

 -    597,00 pozostałe koszty. 

 

Koszty inwestycji celowej – 34.999,65 zakup strojów galowych dla Krapkowickiej Orkiestry 

Dętej 

 

Koszty inwestycyjne, majątkowe – 144.148,80 ocieplenie i naprawa dachów oraz naprawa 

kominów wraz z obróbkami blacharskimi na budynku, remont holu i klatki schodowej w 

budynku, wykonanie parkingu przy budynku oraz docieplenie ściany budynku. 

 

 

Koszty bieżące Krapkowickiego Domu Kultury wyniosły 1.952.321,19 co stanowi  92 % planu 

rocznego. 

 

 

 

 

 

III)  Zobowiązania i środki na rachunku bankowym wg. stanu na dzień 31.12.2019 roku 
 



 

 

                            STAN NA 31.12.2019 w PLN 

Zobowiązania 16.787,01 

Należności 14.435,24 

Środki na rachunku bankowym 128 .644,74 

 

Stan towarów  - 8.305,93 

 

 

 

 

IV) Rokowania i wnioski końcowe 
 

 

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

31.12.2019 przebiegała prawidłowo. 

Wykazane zobowiązania na kwotę 16.787,01 dotyczą głównie opłat faktur z tytułu 

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

01/2020r. W należnościach w kwocie 14.435,24 ujęto faktury z tyt. sprzedaży, których termin 

zapłaty przypada w  m-cu 01/2020r. oraz rozrachunki publicznoprawne z tyt. podatku VAT. 

Zrealizowano zadnia inwestycyjne a mianowicie: 

- naprawiono i ocieplono dachy nad starą częścią budynku oraz naprawiono kominy               

i dokonano ich obróbek blacharskich ; 

- wyremontowano hol oraz klatkę schodową w budynku; 

- wykonano parking przy budynku; 

- ocieplono i odnowiono elewację na tylnej ścianie budynku. 

 

 

Dyrektor                      

Aleksander Bernat   


