Uchwała Nr XXIII/203/2004
Rady Miejskiej w Sulechowie
z dnia 30 listopada 2004 r.
w sprawie nadania Statutu Sulechowskiemu Domowi Kultury im. F. Chopina
w Sulechowie
Na podstawie art.13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu
i prowadzeniu działalności kulturalnej ( Dz.. U. z 2001 r., Nr 13, poz. 123 z późnozm. ), art.
40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r.,
Nr 142, poz. 1591 z późnozm.) nadaje się:

Statut Sulechowskiego Domu Kultury
im. F. Chopina w Sulechowie

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Sulechowski Dom Kultury im. F. Chopina w Sulechowie, utworzony na podstawie
uchwały Nr XXIII/202/2004 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 30 listopada 2004 r., działa
w oparcIU o:
1)

ustawę z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej (Dz.. U. z 2001 r., Nr 13, poz. 123 z późnozm. ),

2)

ustawę z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.u. z 2003 r., Nr 15,
poz. 148 z późnozm.),

3) ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz.
1591 z późnozm.),
4) niniejszy statut,
5) inne przepisy prawne.

2. Ilekroć w statuciejest mowa o:
Domu Kultury

w Sulechowie.

- należy

przez to rozumieć Sulechowski

Dom Kultury im. F. Chopina

§ 2. 1.Sulechowski Dom Kultury im. F. Chopinajest samorządową instytucją kultury.
2. Organizatorem Domu Kultury jest Gmina Sulechów.
§ 3.Dom Kultury posiada osobowość prawną, którą uzyskuje z chwilą wpisu do rejestru
prowadzonego przez organizatora.
§ 4. 1. Dom Kultury prowadzi działalność na terenie Gminy Sulechów, całego kraju oraz poza
jego granicami, a siedzibąjego jest Sulechów, Aleja Wielkopolska 3.
§ 5. 1. Dom Kultury używa pieczęci o następującej treści:
1) podłużnej
Sulechowski Dom Kultury
im. F. Chopina
Aleja Wielkopolska 3
66-100 Sulechów
2) okrągłej z napisem w otoku Sulechowski Dom Kultury
Sulechowie z wizerunkiem herbu Gminy Sulechów pośrodku.

im. F. Chopina w

2. Dom Kultury może używać skróconej nazwy o brzmieniu: SDK w Sulechowie.
3. Dom Kultury może posługiwać się graficznym znakiem firmowym zatwierdzonym przez
dyrektora.

Rozdział II
Zakres działalności
§ 6. Dom Kultury prowadzi wielokierunkową działalność rozwijającą i zaspokajającą
potrzeby kulturalnemieszkańców, organizuje różnorodneformy edukacji kulturalnej
i wychowania przez sztukę oraz upowszechnia i promuje kulturę lokalną.
§ 7. Dom Kultury prowadzi działalność określoną w § 6 między innymi poprzez:
1) organizowanie spektakli, koncertów, spotkań, wystaw oraz imprez oświatowych
i plenerowych,
2) prowadzenie klubów, sekcji zainteresowań, zespołów, ognisk pracy artystycznej,
3) organizowanie festiwali, imprez rozrywkowych i rekreacyjnych oraz przeglądów
i konkursów,
4) prowadzenie zajęć dla dzieci, młodzieży i osób starszych w formie grup zajęciowych,
5) prowadzenie kursów, szkoleń, warsztatów i form doskonalenia oraz działalności
instruktażowo-metodycznejw zakresie różnych dziedzin kultury i sztuki,
6) prowadzenie impresariatuartystycznego,
7) organizowanie europejskich spotkańartystycznych,
8) współpracę transgraniczną w zakresie kultury i sztuki oraz współpracę z miastami
partnerskimi,

9) koordynację działalności na terenie miasta w zakresie organizacji imprez kulturalnych,
10) organizowanie imprez okolicznościowych, wypoczynku dzieci i młodzieży.
§ 8. W realizacji zadań określonych w § 6 i § 7 Dom Kultury współdziała z instytucjami
kultury, oświaty, instytucjami artystycznymi, organizacjami, fundacjami, organizacjami
pożytku publicznego, stowarzyszeniami społeczno-kulturalnymi, impresariami i innymi
instytucjami.
§ 9. Dom Kultury może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach w oparciu
o odrębneprzepisy.
Rozdział III
Organy zarządzające i doradcze oraz sposób ich powoływania
§ 10. 1 Domem Kultury kieruje dyrektorjako organ zarządzający.
2. Dyrektora powołuje i odwołuje Burmistrz Sulechowa w trybie określonym ustawą
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnejoraz aktach wykonawczych.
3. Dyrektor zarządza mieniem Domu Kultury i podejmuje decyzje finansowe do wysokości
posiadanych środków w oparciu o plan działalności.
4.

Do

zadań dyrektora należy

realizacja przedmiotu działania Domu Kultury,

a w szczególności:
1) zarządzanie i reprezentowanie go na zewnątrz,
2) ustalanie głównych kierunków działalności oraz zatwierdzanie planu działalności
instytucji kultury,
3) kierowanie bieżącą działalnością,
4) dysponowanie

środkami

określonymi

w

planie

działalności

ponoszeme

odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie,
5) zatrudnianiei zwalnianie pracowników,
6) nadawanie regulaminu organizacyjnego.
§ 11. l.Dyrektor może powołać Radę Programową Domu Kultury ustalając skład osobowy
spośród przedstawicieli organizacji i instytucji realizujących zadania w zakresie kultury oraz
spośródprzedstawicieli samorząduterytorialnegowskazanych przez organy gminy.
2. Rada Programowa jest organem doradczym dyrektoraw zakresie zadań merytorycznych.
3. Udział w pracach Rady Programowej ma charakterspołeczny.

4. Rada Programowa działa w oparciu o regulamin pracy, który podlega zatwierdzeniu przez
dyrektoraDomu Kultury.

Rozdział IV
Gospodarka finansowa
§ 12.1. Dom Kultury prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
2. Gospodarowanie przydzielonym i nabytym mieniem następuje na zasadzie samodzielności
z zachowaniem zasady efektywności wykorzystania mienia i środków.
3. Podstawą gospodarki finansowej jest plan działalności instytucji kultury uwzględniający
roczną dotację organizatora.
4. Plan działalności instytucji kultury zatwierdza corocznie dyrektor.
§ 13.Sposób uzyskiwania środków finansowych:
1) dotacje organizatora,
2) wpływy z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży majątku ruchomego, z najmu
i dzierżawy składników majątkowych,
3) darowizn, spadków, zapisów,
4) innych dozwolonych prawem źródeł.
§ 14. Dom Kultury posiada odrębny rachunekbankowy.
§ 15. Szczegółowe zasady prowadzenia rachunkowości i gospodarki finansowej określają
odrębneprzepisy.
§ 16. Dom Kultury prowadzi obsługę finansowo-księgową Biblioteki Publicznej Gminy
Sulechów.

Rozdział V
Postanowienia końcowe
§ 17. Zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla j ego nadania.
§ 18. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie odpowiednie
przepisy ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
§ 19. Traci moc uchwała Nr XV/143/95 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 17 października
1995 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sulechowskiego Ośrodka Kultury i Sportu im.
F. Chopina w Suiechowie, uchwała Nr XVII/15812000 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia
6 czerwca 2000 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/143/95 Rady Miejskiej w Suiechowie
oraz uchwała Nr XXIX/268/200l

Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 25 września 2001 r.

w sprawie zmiany Statutu Sulechowskiego Ośrodka Kultury i Sportu im. F. Chopina
w Sulechowie.
§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem l stycznia 2005 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego.
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