
UCHWALA Nr 26IVII成O19

RADY GMINY ZABIA WOLA

z dnia 27 marca 2019 r.

w sprawie zmiany Statutu Domu Kultury w Zabiqi Woli

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 i art.40 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie

gminnym (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 2500) oraz art.13 ust.1 i 2 ustawy z dnia 25 paZdziemika 1991 r.

O Organizowaniu i prowadzeniu dzialalnosti kulturalnej (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1983, Z 2019 r.

poz. 1 15), Rada Gminy Zabia Wola uchwala, CO naStep可e:

§ 1. Przyjmuje sie Statut Domu Kultury w ZabiQj Woli w brzmieniu stanowiacym Zaねcznik

do niniejszQj Uchwaly.

§ 2. Traci moc Statut Domu Kultury w Zわi匂Woli stanowiacy ZaねCZnik do uchwaly Nr

74ⅨII/2007 Rady Gminy Zabia Wola z dnia 29 1istopada 2007 r.

§ 3. Wykonanie uchwaly powierza sie W帥OWi Gminy Zabia Wola.

§ 4. Uchwafa wchodzi w Zycie po upIywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienni上田Urzedowym

W句ew6dztwa Mazowieckiego.

PRZEWOD CZACY RADY

…….乞abia Wbla



ZaねCZnik do uchwaIy Nr 261VⅡ/2019

Rady Gminy Zabia Wola

z dnia 27 marca 2019 r.

STATUT

DOMU KULTURY w ZABIEJ WOLI

Rozdzia1 1.

Postanowienia og6Ine

§ 1. Dom Kultury w Zabiej Woli (dalej DK), jest samorzadowa instytu〔ja kultury prowadzaca

dzialalno鐙w zakresie tworzenia, uPOWSZeChniania i ochrony kultury, dzia車j番ca na podstawie:

1. Art.18 ust.2 pkt 15 i art.40 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym

(tj・ Dz.U. z 2018 r. poz. 2500).

2. Art.13 ust.1 i 2 ustawy z dnia 25 paZdziemika 1991 r. o organizowanlu l PrOWadzeniu

dzialalnosti kulturalnej (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1 15).

3. Nini♀jszego Statutu.

§ 2. 1. Organizatorem DKjest Gn止na Zabia Wola.

2. DK powo坤e Rada Gminy i nadaje mu Statut.

3. BezpoSredni nadz6r nad dzialalno如ia DK sprawuje W帥Ghiny.

4. DK jest wpisany do rejestru instytuqji kultury prowadzonego przez organizatora pod Nr l,

POSiada osobowoS6 prawn糾samodzielnie prowadzi gospodark? finansowa.

5・ Siedziba DK znai。l寄e sie w Zabiej Woli przy ul. Warszawski句27, a terenem dzia宣ania DKjest

Gmina Zabia Wola.

6. DK moZe prowadzi6 dzialalnoS6 na terenie caIego kr年iu a takZe poza JegO granicami.

7. DK realiz可e cele statutowe poprzez dziaぬlno§6 w siedzibie oraz w Swietlicach/珊iach.

8. DK jest pracodawc雀(zak重adem pracy) dla pracownik6w DK w rozumieniu przepis6w ustawy

Kodeks Pracy.

§ 3・ 1. DK uzywa piecz?Ci podIuZnqj o nazwie w peInym brzmieniu i adresem siedziby:

Dom Kultury w Zabiej Woli ul. Warszawska 27, 96-321 Zabia Wola tel. 46 857_82_60

NIP: 838-13-22-1 17 Regon.: 00095783

2. DK posiada znck graficzny (logo), jego wz6r stanowi ZaねCZnik l do niniQjszego Statutu.

Rozdzia1 2.

Zakres dzialalnoSci DK

§ 4・ 1. DK, jcko samorzadowa instytuqja kultury‥ WSPiera, animuje, ucktywnia zbiorowe potrzeby

mieszka血C6w g血ny w dziedzinie wychowania, edukaqii i upowszechniania kultury oraz ochrania

dobra kultury.



2. Dzialalno§6 DK polega na wielofunkcyjnQj aktywnoici kulturaln匂zar6wno na pIaszczyznle

SZtuki amatorskiQj jak i profe匂Onaln匂v

3. DK realizuje cele i zadania statutowe w dziedzinie wychowania przez sztuk?, SPOrt, kultur?

fizyczna, eduka函kulturalna, uPOWSZeChnianie kultury i turystyki oraz realizuje polityk? Gminy

W Zakresie komunikacji spolecznQi.

§ 5. 1. Do podstawowych zadah DK naleZy:

1 ) rozpoznawanie, rOZbudzanie i zaspokdyanie zainteresowa鉦potrzeb kulturalnych oraz sportowych

i turystycznych mieszkahc6w,

2) edukapja kulturalna i wychowanie przez sztuk9,

3) stwarzanie warunk6w dla rozwqiu amatorskiego ruchu a競ystycznego poprzez tworzenie:

k6宣zainteresowah, gruP, Sekqji, ZeSPOI6w,

4) tworzenie warunk6w dla rozwQju folkloru oraz rekodzieIa ludowego i artystycznego,

5) organizowanie imprez artystycznych i rozrywkowych: koncert6w, SPektckli, WyStaW, festiwali,

konkurs6w, itp.,

6) wsp61praca z instytuQjami i organizaqiami; StOWarZySZeniami, fundapjami, gruPami

nieformalnymi, W Zakresie rozwu anla l ZaSPOk雀i ania potrzeb kulturalnych miesZkahc6w gminy,

7) prowadzenie dzialalnoSci kulturalno-WyChowawczej , artyStyCZn♀j i rozrywkow♀j oraz zapewnienie

WSP6書pracy ruchu artystyczno-kulturalnego z innymi instytuqiami kultury i plac6wkami

OSwiatowymi,

8) prowadzenie ”Mini Muzeum Zaby,, (MMZ) w plac6wce DK, W Celu uatrckcyjnienia

nuqscowofoi, PrZyblizenie wartose ekologicznych, OraZ PrOPagOWanie ochrony jednego

Z Ciekawszych plaz6w zwiazanego z nazwa mqscowoSci.

2. Dzialalno鑓statutowa DK mo2e by6 prowadzona przez umchanrianie kolejnych珊ii, klub6w,

§wietlic, itp.

3. DK moze prowadzi6 dziaIalnoS6 gospodarcza w zakresie i na zasadach okre針onych

W Odrebnych przepisach. Przychody uzyskane z t匂dzialalno§ci przeznaczane sa na realizaqi? Ce16w

StatutOWyCh i pokrywanie koszt6w biezacej dzialalno§ci.

4. Prowadzenie dzialalno§ci gospodarcz匂moZe odbywa6 si? POPrZeZ:

1) prowadzenie szkoleh, WarSZtat6w i z竿je6 edukacyjnych;

2) sprzedaZ rekodzie宣a;

3) prowadzenie dzialalno鈷wydawniczej i wystawienniczQj ;

4) organizowanie biletowanych imprez rozrywkowych, artyStyCZnyCh, edukacyjnych, animacyjnych,

koncert6w・ SPektakli teatralnych・ Widowisk i innych fom estradowych, Z WyIaczeniem imprez

finansowanych bezpostednio z budZetu Gminy Zabia Wola;

5) nqiem i dzierZawe skIadnik6w m袖vkowych pozost雀japych w dyspozyqii DK

WraZ Ze §wiadczeniem ushlg POWlqZanyCh.

5・ Dzialalnost gospodarcza DK nie moze ogranicza6 ani utrudnia6 wykonywania zadah

StatutOWyCh.



Rozdzia1 3.

Zarz雀dzanie i organIZaqa

§ 6. 1. Dzia宣alnodeia DK zarzadza, kieruje i odpowiada Dyrektor.

2. Dyrektor reprezen叫e DK na zewn印Z i jest odpowiedzialny za JegO PraWid書owe dzialanie・

3. Dyrektora DK powo担e W命t Gminy i dokonuje pozostaIych czynnosti z zckresu stosunku

PraCy.

4. OrganizaQj? WeWnetrZna DK okre針a regulamin organlZaCyJ ny nadawany przez Dyrektora.

5. Dyrektor DK zatrudnia i zwalnia pracownik6w, uStala ich wynagrodzenie, Zckresy obowiazk6w

OraZ tryb za塩wiania powierzonych im spraw.

6. W razie nieobecnosti Dyrektora jego obowiazki wykonuje osoba przez niego upowaZniona.

7. Dyrektor moZe powo書a6, jako organ doradczy, tZW.: Rad? Programowa.

8. Sklad, ZaSady i tryb powoIania Rady ProgramowQj ustala Dyrektor w porozumieniu z WQjtem

Gminy.

9. Dyrektor sklada sprawozdanie z dziaIalno§ci DK WQjtowi Gminy i Radzie Gminy zgodnie

Z Obowiaz巾apymi przepISam:

a) za pierwsze p6lrocze - W teminie do 31 1ipca roku bie砕CegO,

b) za ca書y rok dzialalnoSci - do 15 lutego roku nast?PnegO.

10. W6jt Gminy moze zleca6 Dyrektorowi DK wykonywanie dodatkowych zadah na rzecz Ghiny,

ZaPeWnl明C na ten Cel Srodki finansowe.

1 1. W印Gminy Zabia Wola jest zwierzchnikiem Dyrektora DK.

Rozdzia書4.

Finanse DK oraz zasady dokonywania zmian statutowych

§ 7. Podstawa gospodarid finansowQj DK jest roczny plan finansowy sporzadzony i zatwierdzony

PrZeZ Dyrektora, Z ZaChowaniem dotaqii podmiotowej uchwalonej przez Rad? Gminy.

§ 8. Przychodami Domu Kultury sa wpIywy uzyskiwane z: dota坤POdmiotowQj organizatora,

Z PrOWadzon匂dzialalno$ci, Z dotapji celowych, Ze stOdk6w otrzymanych od os6b fizycznych

l PraWnyCh oraz innych Zr6de宣.

§ 9・ Z血any Statutu sa dokonywane w trybie jego uchwalenia.

PRZEWO



Z袖cznik Nr l do Statutu Domu Kultury w Zabi♀j Woli

Wz6r znaku graficznego (logo) Domu Kultury w Zabiqj Woli

PRZEWO CZACY RADY


