Dziatdowo, dnia 22.04.2010r.

Protokot
Komisji Rewizyjnej Rady Miasta w Dziatdowie
z kontroli funkcjonowania Miejskiego Domu Kultury.

Kontrole, przeprowadzono zgodnie z planem pracy Komisji Rewizyjnej RM w Dziatdowie na
2010r. Kontrola odbyta sie. w dniu 13 kwietnia 2010r. Zespot kontrolny pracowat sktadzie :
1. Jozef Zera - kierownik zespotu kontrolnego
2. Krzysztof Jedamski - cztonek
3. Andrzej Tessar - cztonek
Miejski Dom Kultury w Dziatdowie znajduje sie. przy ul. Jagietty 13 , jest instytucja^ kultury
posiadajqcq osobowosc prawnq. Organem zatozycielskim i nadzorujqcym dziatalnosc jest Gmina
Miasto Dziatdowo. Dyrektorem MDK jest Pan Dariusz Mackowiak, ktory udzielat odpowiedzi i
wyjasnieri Zespotowi Kontrolujgcemu. Przed rozpocze.ciem kontroli przedstawiono stosowne
upowaznienie podpisane przez Przewodnicz^cego Komisji Rewizyjnej Pana Jozefa
Orzechowskiego.
Zespot Kontrolny ustalit co naste_puje :
1. Budynek MDK jest wtasnoscia, Gminy Miasto Dziatdowo, jego stan oceniono jako dobry,
niezbe,dne sg jedynie drobne prace remontowe gtownie wewnqtrz obiektu, potrzebna jest tez
konserwacja pokryc dachowych i modernizacja centralnego ogrzewania. Obiekt lezy w strefie
zabytkowej.
2. Wyposazenie w sprz^t i rekwizyty jest wystarczajqce, za wyjatkiem zadaszenia plenerowego
ktore jest przestarzate i konczy si? atest pozwalajqcy na jego uzytkowanie. Nalezy dodac, ze
uczestnicy jednej sekcji zaj^c odbywajqcych sie. w MDK uzywaja^ wtasnego sprze,tu : instrumentow
muzycznych (gitary).
3. MDK zatrudnia 11 osob w roznym wymiarze czasu pracy, oraz w razie potrzeb dodatkowo na
umowy o dzieto. Kilka osob pracuje spotecznie. Placowka czynna jest od rana do poznych godzin
popotudniowych i wieczornych (6.00-24.00).
4. Dziatalnosc MDK to:
- kino: w 2009 r odbyty sie. 194 seanse w ktorych uczestniczyto 2933 widzow. Liczba widzow
ma tendencj^ wzrostowa w stosunku do poprzednich lat. Sala kinowa dysponuje 250 miejscami, jest
to minimum niezbe.dne wg wymogow dystrybutora filmow, zty stan foteli nie sprzyja
konkurencyjnosci w stosunku do duzych kin, pomimo wyswietlania aktualnych kasowych filmow.
50 % wptywow ze sprzedazy biletow odprowadzane jest na konto dystrybutora filmow, dziatalnosc ta
nie przynosi strat, wynik finansowy to (+,-) 0.

- dziatalnosc kulturalna: uczestniczy okoto 300 dzieci i mtodziezy w roznych grupach i sekcjach
oraz osoby doroste - grupy taneczne, teatralne, zaj^cia wokalne, odbywajq siQ proby zespotow
muzycznych i orkiestry d^tej, szachy i brydz dla dzieci i dorostych, zajepa w pracowni plastycznej
itp. Liczba uczestnikow ograniczona jest mozliwosciami lokalowymi placowki. Nalezy nadmienic ze
niektore pomieszczenia np. sktad rekwizytow jest bardzo maty. W miar^ mozliwosci sala
widowiskowa jest udost^pniana odptatnie roznym podmiotom lub nieodptatnie na potrzeby o
charakterze ogolnospotecznym.
- imprezy plenerowe: Urodziny Dziatdowa w ktorych uczestniczy ponad 20 tys. osob, Przeglqd
Kapel Weselnych, Pozegnanie Lata, imprezy Grunwaldzkie ( MDK otrzymat 41 tys zt dotacji na
2010r). Miejski Dom Kultury jest wspotorganizatorem Turnieju Rycerskiego, Wstqp Po Zdrowie oraz
innych. Odczuwalny jest brak miejsca na organizacj? tych imprez, potrzebny jest amfiteatr na okoto
2- 3 tys. osob.
- inne imprezy: Katarzynki, Festiwal Piosenki Dzieci^cej odbywaja. S'IQ w Hali Gimnastycznej
przy Gimnazjum Nr 2, wynajmowanej za odptatnoscia..
5. Miejski Dom Kultury na dziatalnosc statutowa. otrzymuje 650 tys. zt subwencji z budzetu
miasta, dochody wtasne wynosza. okoto 200 tys. zt z dziatalnosci podstawowej, wynajmu
pomieszczeri i sponsoringu. Dwa podmioty gospodarcze wydzierzawiajq pomieszczenia od MDK.
Z catosci wptywow 70% przeznacza si^ na ptace i pochodne.
6. Sa.siedztwo punktow sprzedazy alkoholu zle wptywa na dziatalnosc tej placowki zwtaszcza
w godzinach popotudniowych i wieczornych. Problem ten nasila si? w o okresie zimowym. Na
tawkach umieszczonych wzdtuz ul. Jagietty w poblizu MDK gromadzg si^ osobnicy spozywaj^cy
ukradkiem alkohol pod roznymi postaciami. Zasmiecaja. teren przy budynku, niszczq elewacj^,
zaktocajq porzqdek wewnqtrz, byty przypadki drobnych kradziezy a nawet zbierania haraczu od
uczestnikow zaJQC ( mtodziezy) czy zatatwiania potrzeb fizjologicznych. Dyrektor MDK cz^sto wzywat
PolicjQ, ponadto w celu zapewnienia porza.dku i bezpieczenstwa uczestnikom zaj^c zmuszony jest do
petnienia dyzuru osobiscie lub przez innego pracownika w czasie gdy zaj^cia maja osoby mtodeniepetnoletnie, jako ze bywalcy z zewnqtrz nachalnie wchodzili do srodka. Obecnie nie otwiera SJQ
drzwi od strony ulicy w godz. popotudniowych, tylko od podworka. Problem ten wymaga jednak
rozwia.zania, zespot kontrolny wnioskuje o przeniesienie wspomnianych wczesniej tawek w inne
miejsce.
Zespot Kontrolny pozytywnie ocenit prac^ Miejskiego Domu Kultury i nie stwierdzit zadnych
nieprawidtowosci w jego funkcjonowaniu.
Na tym protokot zakonczono i podpisano.
Zespot kontrolny:
1 Jozef Zera
2. Krzysztof Jedamski
3. Andrzej Tessar

Podpis osoby kontrolowanej

Ml .
\ckounak

