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UCHWAŁA Nr XX/131/12
RADY MIEJSKIEJ W ŁĘCZYCY
z dnia 10 maja 2012 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Domu Kultury w Łęczycy
(Łódź, dnia 14 czerwca 2012 r.)
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.
1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r., Nr 102, poz. 1055, Nr
116, poz. 1203, Nr 167, poz.1759; z 2005 r., Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r., Nr 17, poz.
128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r., Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r., Nr 180,
poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i
146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz.230; z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz.113, Nr
217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887) oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o
organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123; z 2002 r. Nr 41,
poz. 364, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, Nr 96, poz. 874, Nr 213, poz. 2081; z 2004 r. Nr 11, poz. 96, Nr
261, poz. 2598; z 2005 r. Nr 131, poz. 1091, Nr 132, poz. 1111; z 2006 r. Nr 227, poz. 1658; z 2009 r. Nr
62, poz. 504; z 2011 r. Nr 207, poz. 1230) Rada Miejska w Łęczycy uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się statut Domu Kultury w Łęczycy w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała Nr 232/XXXIII/2001 Rady Miasta Łęczyca z dnia 12 kwietnia 2001 r. w
sprawie uchwalenia Statutu Domu Kultury w Łęczycy.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łęczyca.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w
życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIK Nr 1
Statut Domu Kultury w Łęczycy
I. Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Dom Kultury w Łęczycy, jest samorządową instytucją kultury i działa na podstawie ustawy z
dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2001 r.
Nr 13, poz. 123 ze zm.), aktu o utworzeniu oraz niniejszego statutu.
2. Siedziba Domu Kultury znajduje się w Łęczycy przy ul.Jana Pawła II 11 a terenem działania jest
obszar Miasta Łęczyca.
3. Organizatorem dla Domu Kultury jest Gmina Miasto Łęczyca.
4. Dom Kultury jest jednostką organizacyjną Gminy Miasta Łęczyca.
5. Dom Kultury jest osobą prawną, którą uzyskuje z chwilą wpisu do rejestru samorządowych
instytucji kultury prowadzonego przez Organizatora.
6. Dom Kultury używa pieczęci podłużnej zawierającej nazwę w pełnym brzmieniu wraz z adresem
jego siedziby.
II. Cele i Zadania

§ 2. 1. Podstawowym celem działalności Domu Kultury jest organizowanie działalności kulturalnej na
terenie Miasta Łęczycy.
2. Dom Kultury w Łęczycy upowszechnia kulturę poprzez podejmowanie działań, których celem jest
bieżące i nieprzerwane zaspokajanie potrzeb kulturalnych ludności, głównie mieszkańców Miasta Łęczycy
w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych. Działalność Domu Kultury nie stanowi działalności
gospodarczej i nie jest nastawiona na osiąganie zysku.
3. Ośrodek prowadzi działalność kulturalną polegającą na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie
kultury w szczególności poprzez:
1) organizowanie wystaw artystycznych i wernisaży,
2) organizowanie przedstawień teatralnych, koncertów, projekcji filmów,
3) organizowanie i wspieranie imprez artystycznych i rozrywkowych,
4) prowadzenie zajęć i warsztatów artystycznych oraz kół zainteresowań,
5) prowadzenie i organizowanie działalności zespołów muzycznych, tanecznych i folklorystycznych,
6) promocję kultury Miasta Łęczycy i Powiatu Łęczyckiego oraz lokalnych twórców kultury,
7) tworzenie, udostępnianie i dokumentowanie dóbr i wartości kultury,
8) edukację kulturalną i wychowanie przez sztukę,
9) tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i
sztuką,
10) tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego,
11) rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych,
12) upowszechnianie wiedzy o kulturze, w tym o kulturze regionalnej.
4. Dom Kultury współpracuje z innymi instytucjami kultury, podmiotami prowadzącymi działalność
kulturalną, stowarzyszeniami i związkami twórców i artystów oraz organami władz publicznych
zajmujących się działalnością kulturalną.
III. Zarządzanie i Organizacja
§ 3. 1. Działalnością Domu Kultury kieruje Dyrektor.
2. Dyrektora powołuje i odwołuje Burmistrz Miasta, zgodnie z ustawą z dnia 25 października 1991 r. o
organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
3. Dyrektor wyłaniany jest w drodze konkursu. Regulamin konkursu ustala Burmistrz Miasta.
4. Burmistrz Miasta wykonuje wobec Dyrektora czynności z zakresu prawa pracy oraz jest jego
zwierzchnikiem służbowym.
5. Dyrektor jest organem zarządzającym oraz przełożonym pracowników Domu Kultury.
6. Dyrektor składa za Dom Kultury oświadczenia woli oraz reprezentuje go na zewnątrz.
§ 4. 1. Dom Kultury prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się
zasadami efektywności ich wykorzystania.
2. Dom Kultury otrzymuje z budżetu Miasta corocznie dotację na działalność w wysokości niezbędnej
na pokrycie kosztów działalności, w tym w szczególności kosztów wynagrodzeń pracowników oraz
kosztów utrzymania i eksploatacji majątku.
3. Dom Kultury może prowadzić działalność gospodarczą i uzyskiwać środki finansowe z:
a) wpływów z własnej działalności,
b) dotacji z budżetu państwa,
c) wpływów z najmu i dzierżawy składników majątku,
d) spadków, zapisów i darowizn od osób fizycznych i prawnych,
e) innych źródeł.
4. Podstawą gospodarki finansowej Domu Kultury jest roczny plan finansowy.
5. Dom Kultury pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów.
§ 5. Dyrektor corocznie, w terminie do 31 marca przedkłada Radzie Miasta sprawozdanie z
działalności Domu Kultury w poprzednim roku kalendarzowym. Sprawozdanie zawiera szczegółowe
informacje o wykonywaniu zadań, o których mowa w § 2, w szczególności zorganizowanych imprezach,
ich kosztach i udziale mieszkańców w tych imprezach.
§ 6. Organizację wewnętrzną Domu Kultury określa regulamin organizacyjny nadawany przez

Dyrektora, po zasięgnięciu opinii Organizatora.
§ 7. Niniejszy statut może być zmieniony uchwałą Rady Miasta, w trybie właściwym dla jego nadania.

