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Miejskie Centrum Kultury w Boguchwale
podsumowanie roku 2016

(działalność kulturalna, edukacja - świetlica szkolna, administracja - Rynek Miejski, rekreacja - baseny)



FINANSE

Na dzień bilansowy stan środków pieniężnych wyniósł 7.917 zł 86 gr.
Różnica wynika ze spłaty długu za wodę z lat poprzednich w Gospodarce Komunalnej.
 
Przychody MCK w roku 2016 roku wyniosły 888.450 zł 36 gr, a w tym:
• dotacja od organizatora (podmiotowa i celowe) - 768.781 zł 94 gr,
• przychody z tytułu wynajmu terenu pod punkty gastronomiczne na działalność gospodarczą oraz z tytułu obciążeń za zużytą 
energię elektryczną, centralne  ogrzewanie, sponsoring  (w tym re-faktury dla Izolatora i najemców terenu) - 36.712 zł 68 gr,
• darowizny  od  osób fizycznych  i prawnych - 26.472 zł 74 gr, w tym ok. 10 000 zł na utworzenie Kawiarni Klimatycznej, pozostałe 
środki to darowizny wypracowane przez kawiarnię,
• częściowy zwrot kosztów uczestników warsztatów, udziału w kołach zainteresowań, akredytacja Festiwal Seniorów - 26.883 zł 00 gr,
• dotacja (małe projekty)  sfinansowana ze środków Narodowego Centrum Kultury projekt „Zoom na Centrum” - 29.600 zł 00 gr.

Miejskie Centrum Kultury w Boguchwale  za  rok 2016 wykazało  dodatni  wynik finansowy
w wysokości 13.132 zł 64 gr (na kwotę składa się wynajem terenu dla punktów gastronomicznych
na terenie kompleksu basenów kąpielowych oraz umowy sponsorskie z firmami).

Razem pozyskanych dodatkowych środków finansowych: 96 088,38 zł



KOSZTY

W tym najważniejsze:
• zatrudnienie 11 osób (8,12 etatu) oraz pracowników basenów, instruktorów 314.866 zł 37 gr  
  (z tytułu umów o pracę - 164.060 zł 11 gr, z tytułu umów zlecenie -  150.806 zł 26 gr),
• zużycie energii elektrycznej - 74.266 zł 22 gr,
• zużycie zimnej wody - 14.013 zł 55 gr,
• zużycie gazu ziemnego - 21.312 zł 06 gr,
• koszt organizacji imprez i prowadzenia zajęć kulturalnych i artystycznych - ok. 150.000 zł,
• prowadzenie świetlicy szkolnej (bez wynagrodzeń pracowników) - 40.000 zł,
• koszt prowadzenia basenu - 265.000 zł.

Koszty wyniosły 880 532 zł 50 gr



Razem 89 wydarzeń w ciągu 12 miesięcy.

Działalność artystyczna, kulturalna i społeczna

• koncerty - 12 (m.in. Yegor Zabelov Trio z Białorusi, koncert symfoniczny z okazji Dnia Kobiet, koncert operetkowy),
• imprezy masowe, plenerowe, jarmarki - 9 (m.in. Jarmark Bożonarodzeniowy i Wielkanocny, Dni Boguchwały, Obchody 1050 Chrztu 
Polski - rekonstrukcja historyczna),
• warsztaty - 11 (m.in. 11 spotkań warsztatowych w szkołach na terenie gminy pt. „W kręgu pierwszych Piastów”),
• wystawy - 9 (m.in. współpraca ze studentami Wydziału Sztuki UR),
• spektakle teatralne i pokazy filmowe - 8 (m.in. trzykrotnie kino plenerowe, festiwal filmów dla dzieci i młodzieży „KinoLub”, spektakl
w namiocie cyrkowym Pippi Pończoszanka),
• konkursy - 5,
• projekty - 4 („Zoom na Centrum”, „Sieć Miejsc Przyjaznych Młodzieży”, Zbiórka społeczna na Klimatyczną Kawiarnię Społeczną, 
współpraca z Instytutem Teatralnym),
• zajęcia stałe - 18 (m.in. akrobatyka, logopedia, taniec etniczny, śpiew, zajęcia dla osób niepełnosprawnych),
• dodatkowe wydarzenia (współorganizacja) - 13 (m.in. piknik w ramach Światowych Dni Młodzieży, rajd samochodowy, akcja kwiodawstwa).



Sukcesy

• kontynuacja misji i wizji „Otwarte Centrum Kultury”, gdzie osoby w każdym wieku mają swoją   
    przestrzeń,
• współpraca na stałe z 20 wolontariuszami w wieku 15-75 lat,
• współpraca barterowa z firmami - obniżanie kosztów organizacji wydarzeń,
• blisko 100 ukazań medialnych, relacji fotograficznych, wywiadów,
• MCK pracuje od poniedziałku do soboty: w tygodniu najczęściej 7:00 - 21:00 i 9:00 - 13:00
    w sobotę, instytucja stanowi realne centrum informacyjne oraz integracyjne w mieście.



Co warto poprawić by się doskonalić?

Dziękuję za uwagę

• wzrost liczby grup artystycznych,
• nawiązanie stałych partnerstw finansowych,
• zatrudnienie dodatkowych pracowników,
• porządkowanie dokumnetów i spraw administracyjnych.


