
Informacja uzupełniająca do sprawozdania z wykonania planu finansowego Dzierżoniowskiego 

Ośrodka Kultury  za I półrocze 2020 roku  

 

Dzierżoniowski Ośrodek Kultury jako instytucja kultury został powołany Uchwałą Nr XIII/90/99 Rady 

Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 11 czerwca 1999 roku. Przedmiotem podstawowej działalności DOK jest 

tworzenie, upowszechnianie i ochrona dóbr kulturalnych, edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę a 

także rozpoznanie, rozbudzanie, zaspokajanie zainteresowań i potrzeb kulturalnych oraz tworzenie warunków 

dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego.  

Dzierżoniowski Ośrodek Kultury jest prężnie rozwijającą się instytucją. Posiada duże zaplecze 

techniczne - budynki, sprzęt do nagłośnienia i oświetlenia, nowoczesny system wyświetlania filmów w 

formacie 3D oraz niezbędny sprzęt i wyposażenie do organizowania imprez kulturalnych.  

W I połowie 2020 roku otrzymano dotację w wysokości 1.345.000 zł. Z kwoty tej pokryto koszty 

związane z funkcjonowaniem ośrodka kultury. W związku z ogłoszeniem stanu epidemii (COVIT-19) 

instytucja w II kwartale 2020 roku nie była w stanie realizować zaplanowanych zadań. W okresie  od połowy 

marca do  połowy czerwca ośrodek kultury był zamknięty. Na dzień sporządzania sprawozdania jeszcze nie w 

pełni realizuje swoje zadania. W ww. okresie nie osiągano przychodów (w związku z tym nie zostaną 

osiągnięte planowane przychody z działalności instytucji), natomiast  ponoszono koszty związane z 

uzupełnieniem i odnowieniem wyposażenia ośrodka (m.in. zakup sprzętu komputerowego, drzwi, mebli do 

pracowni dekoratora i inne), wdrożeniem nowego systemu sprzedaży biletów i obsługi amatorskiego ruchu 

artystycznego oraz remontami (m.in. cyklinowanie parkietu w Sali Pegaz, remont instalacji elektrycznej w Sali 

Pegaz, awaryjna wymiana  podłóg z naprawą stropów w sali nr 11 i korytarzu i inne). Jednostka, zgodnie z 

przyjętymi w Polityce Rachunkowości zasadami, nalicza amortyzację od zakupionych i ujawnionych środków 

trwałych raz na koniec roku sprawozdawczego. 

W maju 2020 roku ośrodek   wystąpił o zwolnienie z opłacania składek na ubezpieczenia w wysokości 

50% za miesiąc marzec, kwiecień i maj - ZUS pozytywnie przychylił się do wniosku instytucji. 

Instytucja, mimo planowanego zwiększenia zatrudnienia w 2020 roku, na podstawie informacji z 

Urzędu Miasta odstąpiła od powyższego. 

W związku z zaistniałą sytuacją brak jest zasadności porównywania przychodów i kosztów I półrocza 

2019 i 2020 roku. 

W wyniku przeprowadzonego przetargu na wykonanie prac modernizacyjnych  i przebudowę Kina 

Zbyszek wyłoniono wykonawcę, z którym została podpisana umowa. Planowany termin zakończenia prac – 

09-11-2020 rok. W pierwszym półroczu dokonano zakupu z dotacji inwestycyjnej luster do garderób  i szaf  do 

kostiumerii w kinoteatrze oraz z wypracowanych  i wygospodarowanych  z lat ubiegłych środków finansowych 

zaktualizowano nową stronę internetową, zmodernizowano pomieszczenie kasy i galerii. 

W I półroczu 2020 roku różnica między przychodami a kosztami jest dodatnia   i stanowi zysk na 

działalności Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury w wysokości 177.668,42 zł.  

W I półroczu 2020 roku instytucja regularnie otrzymywała zaliczki dotacji podmiotowej, dzięki którym 

uniknięto występowania zobowiązań wymagalnych oraz płacenia odsetek z tytułu nieterminowego ich 

regulowania.   
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