Zalajsznik
do Uchwafy Nr 317/XXXVII/13
Rady Miejskiej Lom±y
zdnia24 kwietnia 2013 r.

STATUT
Miejskiego Domu Kultury-Domu Srodowisk Tworczych
w Lomzy

I.

POSTANOWIENIAOGOLNE
§1

1. Miejski Dom Kultury-Dom Srodowisk Tworczych w Lomzy, zwany dalej ..Domem
Kultury", jest samorzqdowst instytucja^ kultury dziataja^ na podstawie:
1) ustawy z dnia 25 pazdziernika 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu
dziatalnosci kulturalnej, (Dz. U. z 2012 r. poz. 406),
2) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorza^dzie gminnym, (Dz. U. z 2001 r. Nr
142, poz. 1591 zezm.),
3) przepisow prawnych dotycza^cych zasad gospodarki finansowej ustalonych
dla instytucji kultury,
4) niniejszego statutu.
2. Organizatorem Dom Kultury jest Miasto Lomza, zwane dalej ,,Organizatorem"
3. Dom Kultury posiada osobowosc prawna, i jest wpisany do rejestru instytucji kultury
prowadzonego przez Organizatora.
§2
1. Terenem dzialania Domu Kultury jest obszar administracyjny miasta Lomzy.
2. Dom Kultury moze prowadzic dziatalnosc statutowa^ na terenie catego kraju i
poza granicami Polski zgodnie z obowiazuja_cym porza_dkiem prawnym.
3.

Siedziba Domu Kultury znajduje si§ w Lomzy.

II. CELE I ZADANIA DOMU KULTURY

§3
Celem dziatania Domu Kultury jest prowadzenie szeroko rozumianej dziatalnosci
kulturalnej w zakresie edukacji kulturalnej oraz wspoftworzenia i upowszechniania
kultury i sztuki.

§4
Do podstawowych zadari Domu Kultury naleza,w szczegolnosci:
1) rozpoznawanie, rozbudzanie

oraz zaspokajanie

zainteresowah

i potrzeb

kulturalnych spoteczeiistwa,
2) tworzenie warunkow dla rozwoju kultury oraz dziatanie na rzecz aktywnego
uczestnictwa w kulturze,
3) prowadzenie edukacji kulturalnej ze szczegolnym uwzgl§dnieniem dzieci i
mtodziezy,
4) tworzenie warunkow dla rozwoju i promocji lokalnych srodowisk tworczych, w
tym amatorskiego ruchu artystycznego,
5) tworzenie warunkow dla ochrony i popularyzowania dziedzictwa kulturowego,
6) wspottworzenie, gromadzenie, dokumentowanie i udostepnianie dobr kultury.
§5
Zadania okreslone w § 4 realizowane sa^ miedzy innymi poprzez:
1) organizowanie edukacji kulturalnej w formie

zajec, warsztatow,

kursow,

konsultacji, wycieczek, spotkah, pokazow itp.,
2) tworzenie i prowadzenie zespotow amatorskiego ruchu artystycznego, kol,
klubow, grup edukacyjnych,
3) organizowanie

roznych

form

prezentacji

dorobku

amatorskiego

ruchu

artystycznego, przegla^dow, konkursow, konfrontacji itp.
4) prezentowanie

i popularyzowanie wartosciowych

dokonah

poprzez organizacje spektakli, koncertow, wystaw, imprez

artystycznych
rozrywkowych,

konfrontacji, spotkah i odczytow.
5) realizacj§ zadah zleconych, projektow i programow kulturalnych o zasi^gu
lokalnym i ponadlokalnym w oparciu o zawarte porozumienia i umowy,
6) wspotdziatanie

z

instytucjami

kultury,

srodowiskami

tworczymi,

stowarzyszeniami, placowkami oswiatowymi i innymi podmiotami w zakresie
realizacji wspolnych przedsi^wzi^c kulturalnych,
7) popularyzowanie dzialalnosci Domu Kultury i zycia kulturalnego w miescie
poprzez wydawnictwa, siec internetow£[ oraz wspotprac^ z mediami.

III. ZARZADZANIE I ORGANIZACJA
§6
1. Domem

Kultury

zarza^dza

Dyrektor, reprezentuje

go

na zewnajrz oraz

odpowiada za catoksztatt spraw organizacyjnych, majajkowych i finansowych
w ramach posiadanych uprawnieh.
2.

Dyrektor moze powotac jednego zast^pce.

3.

Dyrektora powotuje i odwoluje Organizator, w trybie i na zasadach okreslonych
w ustawie .

4.

Uprawnienia zwierzchnika sluzbowego w stosunku do Dyrektora Domu Kultury
sprawuje Prezydent Miasta Lomzy.
§7

Do obowia^zkow Dyrektora Domu Kultury nalezy w szczegolnosci:
1) przygotowywanie

i

przedktadanie

Organizatorowi

rocznych

planow

merytorycznych i finansowych oraz sprawozdah z ich realizacji,
2) kierowanie gospodarka_finansows[ i nadzor nad mieniem Domu Kultury,
3) decydowanie o sprawach kadrowych i ptacowych,
4) ustalanie zakresow czynnosci pracownikow i trybu ich wykonywania,
5) wydawanie regulaminow, instrukcji i zarza^dzeri wewne^rznych,
§8
Organizacj§ wewn^trzna^ Domu Kultury okresla Regulamin Organizacyjny nadany
przez Dyrektora, po zasi^gni^ciu opinii Organizatora i dziataja^cych w Domu Kultury
organizacji zwia/kowych i tworczych.
IV. GOSPODARKA FINANSOWA
§9
Dom Kultury prowadzi samodzielna^ gospodark^ finansowa^ na zasadach okreslonych
w ustawie oraz innych obowia/uja^cych w tym zakresie przepisach prawa.
§10
Podstawa^ gospodarki finansowej Domu Kultury jest roczny plan finansowy ustalony
przez dyrektora, z zachowaniem wysokosci dotacji organizatora.
§11
Dziatalnosc Domu Kultury finansowana jest z:
1) dotacji rocznej organizatora,
2) dotacji celowych,
3) przychodow wtasnych uzyskiwanych z dzialalnosci statutowej, w tym ze
sprzedazy skladnikow majajtku ruchomego, przychodow z najmu i dzierzawy,
4) srodkow otrzymanych od osob fizycznych i prawnych oraz innych zrodet.

§12
Dom Kultury moze prowadzic dziatalnosc gospodarcza^, a srodki uzyskane z tej
dziatelnosci moga^ bye wykorzystane wyt^cznie na dzialalnosc statutowa^.

V. POSTANOWIENIA KONCOWE
§13
1. La^czenie, podziat lub likwidacja Domu Kultury moga^ nastapic wylacznie w trybie
przewidzianym dla jego nadania,
2. Statut i jego zmiany uchwala Rada Miejska Lomzy.

acieLAnrze Bosewicz

Uchwate Nr 317/XXXVII/13
Rady Miejskiej Lomzy
zdnia24kwietnia2013r.

w sprawie nadania statutu Miejskiemu Domowi Kultury
- Domowi Srodowisk Tworczych w tomzy

Na podstawie art.13.ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 pazdziernika 1991r. o
organizowaniu i prowadzeniu dziatalnosci kulturalnej (Dz. U z 2012 r. poz. 406), w
zwia^zku z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 31 sierpnia 2011r, o zmianie ustawy o
organizowaniu i prowadzeniu dziatalnosci kulturalnej oraz niektorych innych ustaw
(Dz. U. Nr 207, poz. 1230), uchwala si$ co nast^puje:

§1

Nadaje si§ statut Miejskiemu Domowi Kultury - Domowi Srodowisk Tworczych w
tomzy , stanowia^cy zata_cznik do niniejszej uchwaty.

§2
Traca^ moc:
1) Uchwata Nr 240/XLIV/97 Rady Miejskiej Lomzy z dnia 28 maja 1997 r. w
sprawie nadania statutu Miejskiemu Domowi Kultury - Domowi Srodowisk
Tworczych w Lomzy,
2) Uchwata Nr 222/XXXIX/OO Rady Miejskiej Lomzy z dnia 13 grudnia 2000 r.
zmieniaj^ca uchwat? Nr 240/XLIV/97 Rady Miejskiej Lomzy z dnia 28 maja
1997 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Domowi Kultury - Domowi
Srodowisk Tworczych w Lomzy,
3) Uchwata Nr 295/XLIII/09 Rady Miejskiej Lomzy z dnia 29 kwietnia 2009 r. w
sprawie wprowadzenia zmian w statucie Miejskiego Domu Kultury - Domu
Srodowisk Tworczych.
§3
Wykonanie uchwaty powierza sie. Prezydentowi Miasta Lomzy.

§4
Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj^cia.
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