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RAPORT O STANIE  

KRAPKOWICKIEGO DOMU KULTURY W KRAPKOWICACH 
na dzień 31.12.2020 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 ¾ etatu) 

 

- pracowników kina                            2 

- pracowników obsługi                       4          (w tym 1 osoba  na  ½ etatu)      

                                                                                    

- pracowników administracyjnych     2           

- dyrektor placówki    1     

                                                                                    

 W sumie jest zatrudnionych 13 osób, co w przeliczeniu na pełne etaty daje 11,5 . 

 

 

Wartość środków trwałych i wyposażenia Krapkowickiego Domu Kultury wynosi    1.371.759,32 

w tym : 

 - Budynek (inwestycja w obcym śr. trwałym)                      641.260,96 

- Wentylacja na sali tanecznej                                                          29.678,44 

- zespoły komputerowe z oprogramowaniem                                              65.900,34 

 - Sprzęt nagłaśniający : KINO, SALA MUZYCZNA                                               40.325,25 

- Wyposażenie KDK i KINO                                                                                   294.428,15 

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

    koło garncarskie                                                                           23.859,00                                                  

- Rampa na sali kinowej, kratownica oświetleniowa                                                 28.844,80  

            - Sprzęt do cyfrowej projekcji filmów                                            135.319,30 

 - 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) 
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2.Analiza przychodów i kosztów na 31.12.2020. 

 

1) Uchwałą Nr XIII/152/2019 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 19.12.2019r. 

przyznano dotację podmiotową w wysokości 1.500.000,00 zł.  

2) Uchwałą Nr XVII/222/2020 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 25.06.2020r. 

dokonano zmiany i przesunięto dotację podmiotową w wysokości 10.500,00 na dotację 

celową na zakup pieca do wypalania gliny -  co dało 1.489.500,00 zł. 

3) Uchwałą Nr XIX/226/2020 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 24.09.2020r. 

dokonano zmiany i przesunięto dotację podmiotową w wysokości 150.000,00 na dotację 

celową na termomodernizację budynku -  co dało 1.339.500,00 zł. 

4) Ostatecznie plan finansowy  Krapkowickiego Domu Kultury za rok 2020 włączając 

planowane przychody własne na kwotę 400.000,00 zł, wyniósł 1.900.000,00 zł. 

 

 

I) Krapkowicki Dom Kultury do 31.12.2020  uzyskał przychody z następujących 

źródeł: 

    - Dotacja podmiotowa                          1.339.500,00         

    - Przychody własne                                                                                              250.942,81    

          w tym:  

    - opł. za zaj. plastyczne, muzyczne, mażoretki      

      ceramiczne, próby zespołów, akrobatyka                                                            16.700,00                

    - bilety kinowe i okulary 3D                                                                                  63.265,30 

    - bilety imprezy artystyczne                                                                                   13.018,52 

    - bilety wstępu na Basztę            1.324,15 

    - współorganizacja imprez kulturalnych, wycieczek                     2.952,07 

    - program „Rodzina wielodzietna”          2.939,26 

    - utarg z kiosku i Baszty          14.185,33 

    - czynsze                                                                                                                 18.455,00 

    - wynajem                                                                                                               13.660,00 

    - reklama, sponsoring,                    3.770,20 

    - zwolnienie z podatku od nieruchomości                                                                8.384,00 

    - 50% zwolnienie ze składek ZUS         31.957,14  

    - planowana amortyzacja,                                                                           59.931,87 

 

- Dotacja celowa na zakup pieca                                               10.500,00     

- Dotacja celowa na inwestycje                            149.888,03         

 

     

 

Wykonanie przychodów ogółem 1.750.830,84 co stanowi  92 % planu rocznego. 
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II) Krapkowicki Dom Kultury do 31.12.2020  poniósł następujące koszty: 

 

Środki trwałe – 22.819,30 z kwoty tej zakupiono  

  

Amortyzacja i zakup wyposażenia – 121.372,53 z kwoty tej przeznaczono na: 

 - 76.320,76 planowaną amortyzację,  

  - 45.051,77 zakupiono wyposażenie – Notebook dla klubu wokalisty, szafy do biura, 

stoliki na hol, namiot plenerowy, zestaw komputerowy dla dyrektora, centralę telefoniczną             

z 3 aparatami, 2 zestawy komputerowe do sprzedaży biletów „Bilety24” wraz z kasami 

fiskalnymi on-line, dekoracje świetlne na budynek, projektor Epson na Basztę. 

 

Zużycie materiałów - 45.995,59 z kwoty tej przeznaczono na zakup: 

 -  3.038,28  materiały biurowe, metodyczne;  

 -  6.071,48  materiały na działalność statutową (nagrody, art. ferie) 

  -  5.833,74  materiały plastyczne; 

 -  2.557,82  materiały kino; 

 -  9.211,40  materiały gospodarcze i elektryczne; 

  -  4.268,01  środki czystości; 

 -  6.895,83  wyposażenie; 

 -     332,21  artykuły spożywcze; 

  -  4.551,41  materiały dekoracyjne, teatralne; 

 -  3.235,41  materiały muzyczne, modelarskie, mażoretki;  

 

Zużycie energii – 94.076,50 z kwoty tej przeznaczono na: 

 - 40.068,38  energię elektryczną; 

 - 51.472,86  energię cieplną; 

 -   2.535,26  wodę i ścieki. 

 

Koszty usług obcych – 284.735,82 z kwoty tej przeznaczono na:  

-  33.348,00 pozostałe imprezy ( koncert Karnawałowy, bilety na musical „Młody 

Frankenstein”, koncert na Dzień Kobiet, Pożegnanie Lata – rowerowe show, dmuchana strefa, 

Rodzinny Piknik Dożynkowy); 

-   38.208,37  dystrybucja filmów; 

-     1.363,31  transport filmów; 

 -   18.624,30  usługi informatyczne ( w tym wdrożenie systemu Bilety24);  

 -   11.879,33  wywóz nieczystości/sprzątanie; 

 -   11.589,12  czynsz filie Otmęt; 

 -   24.061,87  najem budynku KDK i Baszty; 

 -   47.100,00  prowadzenie prób muzycznych, nagłośnienie imprez; 

 -     7.834,82  konserwacja i naprawa sprzętu, dzierżawa ksero, usługi remontowe 

 - 13.723,32 działalność statutowa (prowadzenie zajęć plastyki, ceramiki, oraz 

Krapkowickiej Orkiestry Dętej organizacja ferii zimowych i letnich, organizacja przejazdu 

Chrapkiem); 

 -   50.160,37 usługi cateringowa, ochrona, wynajem sprzętu estradowego, zabezpieczenie 

medyczne (dot. Koncertu Karnawałowego, Dnia Kobiet, Pleneru Malarskiego, Rodzinnego 

Pikniku Dożynkowego, Zakończenie Lata); 

 -    19.280,46 usługi pozostałe (wykonanie wiaty śmietnikowej, blatów stołów do sali 

plastycznej, mebli kuchennych do pom. socjalnego, przeróbki i doszycie stroi mażoretkowych, 

wykonanie i montaż;  

-      7.562,55   usługi telekomunikacyjne, pocztowe oraz koszty wysyłek i transportu 
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Koszty wynagrodzeń – 753.306,67 z kwoty tej przeznaczono na: 

 - 673.445,67   wynagrodzenia osobowe, nagrody dla osób zarządzających oraz z 3% 

Funduszu Nagród; 

 - 79.861,00   umowy zlecenie/ o dzieło (w tym koncert Walentynkowy, warsztaty HIO-

HOP, Koncert Wakacyjny Studia Piosenki (on-line), Rodzinny Piknik Dożynkowy, Koncert 

Niepodległość (on-line)  – 10.860,00; Mł. Orkiestra Dęta oraz Oder Blass Band – 24.348,50; 

prowadzenie zajęć – 32.652,50; prowadzenie strony internetowej, facebooka, inspektor RODO 

- 12.000,00. 

 

Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników – 23.850,03 z kwoty tej przeznaczono na:  

 - 17.052,87   świadczenia urlopowe; 

 -   2.329,23   ekwiwalent; 

 -   4.467,93   szkolenia. 

  

Koszty ubezpieczeń społecznych – 129.019,31 z kwoty tej przeznaczono na: 

 -  115.109,78  ubezpieczenia społeczne (w tym –  3.808,81 umowa zlecenie ); 

 -    13.909,53  fundusz pracy. 

 

Podatki i opłaty – 13.075,36 z kwoty tej przeznaczono na: 

 -     2.284,70  opłaty ZAIKS 

   -     1.707,45  opłaty na PISF, SFP-ZAPA 

 -        300,51  opłaty STOART 

 -          57,70  podatek VAT 

 -     8.725,00  podatek od nieruchomości 

   

Pozostałe koszty – 8.122,42 z kwoty tej przeznaczono na: 

-  1.398,06   ryczałt samochodowy; 

 -     653,39  delegacje; 

-  4.294,61  ubezpieczenia majątkowe; 

-  1.776,36  prowizje bankowe; 

 

Wartość towarów sprzedanych w cenach zakupu – 9.332,53 

 

Pozostałe koszty finansowe i operacyjne – 3.582,00 z kwoty tej przeznaczono na: 

 -    3.532,00 korekta roczna VAT; 

 -         50,00 pozostałe  

 

Koszty inwestycji celowej – 10.500,00 zakup pieca do wypalania gliny dla sekcji ceramicznej. 

 

Koszty inwestycyjne, majątkowe – 144.843,02 ocieplenie części budynku KDK - ściany sali 

kinowej oraz od strony Parku Magnolii budynku oraz wykonanie przyległego chodnika.  

 

 

Koszty bieżące Krapkowickiego Domu Kultury wyniosły 1.664.631,08 co stanowi  88 % planu 

rocznego. 
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III)  Zobowiązania i środki na rachunku bankowym wg. stanu na dzień 31.12.2020 roku 
 

 

 

                            STAN NA 31.12.2020 w PLN 

Zobowiązania 48.452,44 

Należności 25.566,21 

Środki na rachunku bankowym 237.547,57   

 

Stan towarów  - 8.745,03 

 

 

 

 

IV) Rokowania i wnioski końcowe 
 

 

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

31.12.2020 przebiegała prawidłowo, ale w związku z obostrzeniami związanymi z pandemią 

COVID-19 inaczej. Od miesiąca marca byliśmy zmuszeni zamknąć naszą działalność.                   

W związku z powyższym, wszystkie zajęcia i koncerty, które odbywały się u nas stacjonarnie 

zostały przeniesione do strfery internetu i odbywały się on-line.  

Wykazane zobowiązania na kwotę 48.452,44 dotyczą głównie opłat faktur z tytułu 

dostaw i usług, składki na ubezpieczenia społeczne oraz podatki od wynagrodzeń i są to 

zobowiązania niewymagalne, gdyż ich termin płatności przypada na m-c 01/2021r.                          

W należnościach w kwocie 25.566,21 ujęto rozrachunki publicznoprawne z tyt. podatku VAT.   

Zrealizowano zadnia inwestycyjne a mianowicie: 

- zakupiono piec do wypalania gliny do pracowni ceramicznej; 

- ocieplono i odnowiono elewację dwóch bocznych ścian budynku od strony sali kinowej 

i Parku Magnolii oraz wykonano nowy chodnik wzdłuż tych ścian. 

 

 

Dyrektor                      

Aleksander Bernat   


