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Sprawozdanie z Wkonania planu finanso
Miejskiego Domu Kultury za 2010 rok
Sprawozdanie o najwtzniejszych wydarzeniach z dziedziny kultury, sztuki, edukacji i
życia społecznego zrealizowartych w 2010 roku z inicjatywy Miejskiego Domu Kultury w
Wągrowcu, b ądŹ z udziaŁem insĘ'tucj i.
W opisywanym okresie instytucja ztealizowała znow ponad 60 przedsięwzięó o
charaktęrze artystycznym, kulturalnym, edukacyjnym i społecznym. Rozwijała dziaŁalność
kinową wyświetlająckinowe premiery, grąąc pokazy specjalne (przedpremierowe),
uruchamiając kolejne cykle filmowe (dla seniorów, dla dzieci objętych opieką MOPS). W
opisywanym okresie wyświetlono w kinie, (nie licząc filmów w cyklach edukacyjnych dla
dzieci i rrilodzieŻy), ponad 94 filmy, które podczas ponad 400 seansów zgromadziły
kilkunastotysięczną publicznoŚÓ (ponad 1 2.000 widzów).
Statystyki podsumowujące całorocznądziałalnośó instytucji stanowiąpowód do radościi
satysfakcji, ale dziaŁalnośćkulturalna to nie tylko imponujące czy sprawiające satysfakcję
statystyki. Setki, czy tysiące nawet uczęstników konceftów, imprez plenerowych' seansów
filmowych są wartościąale wartośó, o której wiemy niewiele, albo nic, stanowią pojedyncze
olśnienia wywołane filmem, wystawą koncertem, wykładem, spotkaniem w ramach warsztatów.
Tym, co nas inspiruje w codziennej pracy jest nie chęó bycia zapamiętanymi z powodu dobrych
statystyk na koniec okresów sprawozdawczych, ale chęó odgrywania roli miejsca, w którym
rodzą się ,,pojedyncze olśnienia, które pomagają ludziom w wyborze zawodu albo czegoś
innego".

W Miejskim Domu Kultury na koniec 2010 roku zatrudnionych było 11 pracownikow z
tego: w pełnym wymiatze czasvplacy i 1 pracowników.
Pozaptacownikami etatowymi zatrudnieni są instruktorzy na umowę zlecenie i umowę o dzięło
prowadzący sekcje działające przy Miejskim Domu Kultury tj.:

.
.
.
.
.
.
.

dyrygent ptowadzący chór nauczycielski
dyrygent prowadzący chór kameralny
2 kapelmistrzów prow adzących młodziezową orkiestrę dętą
instruktor prowadzący grupę taneczno-marszową
instruktor prowadzący grupę teatraIną
instruktor prowadzący sekcję szachową
kinooperator

W

2010 roku Miejski Dom Kultury osiągnął przychod

w kwocie

|.436.659,63 na plan

r.440.3 53,00 tj. 99,7 4yo.

Na ogólną kwotę przychodów składają się:

-

przychody

zbudżetu:

728.540,00

na plan 728.540,00 tj. 100,00%

552.923,32

na plan 556.000,00

tj.

gg,45 yo

nazadarie inwestycyjne: 137,383173 na plan 138.000,00

tj.

99,55yo

- dotacja podmiotowa

własne:

- dotacja celowa
- dofinansowanie

przedsięwzięó:

17,812,58

na

plan 17.813,00 tj.

100,00%

osiągnięte przychody własne i przekazana dotacja podmiotowa na działalnośóbieżącą w kwocie
1.281.463,32 na plan I .284.5 40,00 stanowi 99,7 6yo wykonania planu.
UdziaŁ przychodów własnych do wykonania ogólnych przychodów za 2070 rok wynosi 43,I5oń,
a przekazarta dotacja podmiotowa stanowi 5 6,85yo osiągniętych przychodów.

Na kwotę osiągniętych przychodow Ze sprzedaŻy usług własnych w kwocie 552.923,32 składają
się:

wynajempomieszczeń:
wyświetlanie filmów:

3l.213,72 naplan 31.100,00 tj.

darowizny:
wynajemsceny:

883'20 na plan 883,00 tj. I00,02oń
12.433'09 naplan IŻ.433,00 tj. 100'00%

100,37%

273.310,25 na plan 273.000,00 tj. I00,I1%
SponSoIZy' współorganizacja i koncerty: 82.774,47 naplan 84.538'00 tj. 97,91oń
7.745,90 naplan 7.746,00tj. 100'00%
wpłyuyznajmubaru:
29.438'76
naplan 29.600,00tJ. 99,46yo
odsetki i inne wpływy:
22.04|,44 naplan 22.I00,00tj.99,740ń
wpływyzplakatowania:
wpłyvrry ,,Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej'' : 45.233161 na plan 46.700,00 tj. 96,860ń
47.848'88 na plan 47.900,00 tj. 99,89yo
reklama firm:

- Irure przychody:

.
.

zbudŻętu

138.000'00 na plan 138.000'00 tj. 100'00%
dofinansowanięprzedsięwzięó
dostawa i montaŻnowych obiektów
systemowych z Polskiego Instytutu
12.813,00 na plan 12.813,00 tj. 100,00%
Sztuki Filmowej
Festiwal5 Minut zŻycialJrząd
5.000'00 na plan 5.000,00 tj. 100'00%
Marszałkowski

dotacja celowa

o

o

Warszawy

Poznań

Realizacja kosztów za2010 rok przedstawia się następująco.
Koszty poniesione na dziaŁalnośó statutową wyniosły ogółem 1.444.780,48 na plan I.440.027 ,00
tj.100'330ń
Wykonanie planu kosztów przedstawia się następująco:
- wynagrodzenie osobowe

- świadczenia na tzęcz pracowników:

a
a

i energia:
wtym:
materiały i wyposazenie:

.
. energia:
- usługi obce

o
o
.
o
.

.

ztego:

wykonano:

plan

109.813,00 tj. I01,52yo

54.60L,99 na plan
63.469,53 na plan

53.115,00 tj. I02,80yo
56.898,00 tj. 11l,55yo

386.247,00

plan

na

351.013,00
78.884,00

392.416,00

tj.
tj.

100,00%
100,00%

tJ.

98,430^

Ż4.554,8I

na

plan

23.802,00 tJ. 103,16%

36.010,35
usługi poligtaftczne i nagłośnienie:7I.746,05
6.838,70
opłaty telefoniczne:

na
na
na

plan
plan
plan

36.010,00
7I.746,00
6.854,00

tj.
tj.

t.

prowadzenie kół zainteresowan i sekcji:
prowadzenie orkiestry dętej i grupy

taneczno-marszowej

wywóZ śmieci,ochrona obiektów,
pr ze g\ąd klimaty zacji, PP o Ż,

tj.

100,00%
100,00%
99,78yo

toŻny,

88.360'78

na

plan

95.268,00

i aluminiowych barierek
zakup obięktów systemowych
do projekcji filmów
koszt przygotowania utworów

124.571,16

na

plan

124.57I,00 tj. 100,00%

25'625,15

na

plan

25.625,00 tj. 100'00%

8.540,00

na

plan

8,540,00 tj. 100,00%

510.565'68

na

plan

507.901,00 tj. 100,52%

transport
zakup Sceny zzadaszenięm

mrLzyaznych
- pozostałe koszty

.
.
.

118.07!'52 na

78.883,75

- materiały

.

plan
plan

ztego:
składki na ubezpie czenię społeczne: 60.618'60
składki na Fundusz Pracv:
7.737,r5
10.528,00
odpis na Z.F.Ś.S.:

a

.

na
na

pracowników: 351.012'53

ztego:

-

fontanna

wykonano:

92,750^

10.729,00 tj. 32,09yo
podatki i opłaty ZAIKS, podatek VAT: 3.442,47 na plan
plan
6.435,6I
na
podróze
6.436'00 tj. 99,990^
służbowe:
krajowe
koncefty, noclegi i wyżywienie
wykonawców, zakup kopii filmowych,
programy rozrywk. dla dzieci, prelekcje,
303.454,60 na
3t5.736,00 tj. 96,110ń
umowy zlecone i
or ganizacja impr ez Lata na
92.233,00
70.000,00 tj.I3I,16yo
Pałukach
organizacja Dni Europy, Dni Wągrowca
105.000,00 tj. 100'00%
oruzimprez okolicznościowych 105.000'00 na

dzięło:

orazDniEuropy

plan

naplan
plan

Instytucja kultury zamknęła rok sprawozdawczy wynikiem finansowym ujemnym w
kwocie 8.120,85 zŁ.

Należnościi zobowiazania
Stan nalężnościna

ztego:

o
o

.

dzien31l2.20l0

o
.

37.823,58

stan środkównarachunkubankowym

2.0I2,00
25.949,02

toztdchunki z odbiorcami i dostawcami:
w tym kwota 25.497,56 dotyczy
należnościwymagalnych
ztyt. czynszui opłat czynszorych w kwocie
z tyt. dostaw robót i usług tj' reklama firm
i plakatowanie tablic i słupów plakatami
należnoŚci niewymagalne
z tyt. dostaw robót i usług
nalezności ztyt. podatku VAT do rozliczenia
w następnych okresach tj.XII|20I0

Zobowiązania na dziefi

.

r. wynosi ogółem:

3 I .12.20 I

-

25.051,91
gg7,2I
1.959,65
8.003,91

0 rok.

46.702,92

rozrachunki z odbiorcami i dostawcami:
z tyt. dostaw robót i usług
powy Ższe zobowiązania nie są wymagalne
podatek od wynagrodzeńm-cXlll})I}
składki na ubezpie czenie społeczne m-c XII/201 0

Należno

śc

29.999,66
3.598,00
13.106,26

i wymagalne z tytułu czy nszll i opłat czy nszorych dotyczą

-

kwota II'688,22 zł dotyczy najmu baru ,,Pod Lipami''. W roku 2005 wniesiono pozew do
sądu o zapłatę wlw naleŻności.Sąd wydał nakaz zapłaty. Sprawę ptzejfi komornik sądowy,
ktory uznał e gzekucj ę nal eżno ci za b ezskute czną
Ś

- kwota 13.363,59 zŁ dotyczy najmu lokalu ,,Pub Kaiser". W miesiącu grudniu 2010
skierowano na drogę postępowania sądowego o spłatę pov'ryŻszej należnoŚci.

-

kwota 897,2I zŁ dotyczy usług plakatowania tablic

należnościsą regulowane.

i

Wągrowiec' dnia 28.02.20II r.
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