
 

 

UCHWAŁA NR XXVIII/166/2012 

RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH 

z dnia 10 października 2012 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia instytucji kultury pod nazwą Miejski Dom Kultury i nadania 

jej statutu  

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 paź-

dziernika 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu 

działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U.  

z 2012 r., poz. 406), Rada Miejska w Świebodzicach 

uchwala, co następuje:  

§ 1. Statut Miejskiego Domu Kultury w Świebo-

dzicach stanowiący załącznik do uchwały nr VIII/36/ 

/07 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 14 lutego 

2007 r. w sprawie utworzenia instytucji kultury pod 

nazwą Miejski Dom Kultury w Świebodzicach, 

otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do ni-

niejszej uchwały.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi Miasta Świebodzice.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 

od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Dolnośląskiego.  

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej: 

Łukasz Kwadrans 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 19 listopada 2012 r.

Poz. 3977



Załącznik do uchwały nr XXVIII/166/ 

/2012 Rady Miejskiej w Świebodzicach  

z dnia 10 października 2012 r. 

 

Statut 

Miejskiego Domu Kultury w Świebodzicach 

 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1. Instytucja Kultury w Świebodzicach zwana 

dalej Miejskim Domem Kultury w Świebodzicach 

została utworzona na mocy uchwały nr VIII/36/07 

Rady Gminy z dnia 14 lutego 2007 roku. 

§ 2. Ilekroć w statucie jest mowa o: 

1) Miejskim Domu Kultury – rozumie się przez to 

Miejski Dom Kultury w Świebodzicach; 

2) Organizatorze – rozumie się przez to podmiot two-

rzący instytucję kultury – Gminę Świebodzice; 

3) Dyrektorze – rozumie się przez to także Dyrektora 

lub zarządcę Miejskiego Domu Kultury; 

4) Ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 25  

października 1991 r. o organizowaniu i prowadze-

niu działalności kulturalnej. 

§ 3. Miejski Dom Kultury działa na podstawie 

obowiązującego prawa i niniejszego Statutu. 

§ 4. 1. Siedzibą Miejskiego Domu Kultury jest 

miasto Świebodzice. 

2. Zakres działania Miejskiego Domu Kultury 

obejmuje obszar Gminy Świebodzice. 

§ 5. 1. Organizatorem Miejskiego Domu Kultury 

jest Gmina Świebodzice. 

2. Miejski Dom Kultury jest instytucją kultury 

wpisaną do rejestru instytucji kultury, prowadzonym 

przez organizatora pod nr 3 i posiada osobowość 

prawną. 

II. CELE I ZADANIA 

§ 6. Miejski Dom Kultury jest samorządową in-

stytucją kultury, dla której prowadzenie działalności 

kulturalnej jest podstawowym celem. 

§ 7. Miejski Dom Kultury realizuje zadania  

w zakresie wychowania, edukacji i upowszechniania 

kultury, prowadzi wielokierunkową działalność  

w dziedzinie rozwoju i upowszechniania regionalnej, 

narodowej i światowej kultury wśród mieszkańców 

miasta. 

§ 8. 1. Do podstawowych zadań Miejskiego Do-

mu Kultury należy w szczególności: 

1) Edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę. 

2) Gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochro-

na i udostępnienie dóbr kultury. 

3) Tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego 

ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i 

sztuką. 

4) Tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a 
także rękodzieła ludowego i artystycznego. 

5) Rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie po-
trzeb oraz zainteresowań kulturalnych w szcze-
gólności dzieci i młodzieży. 

6) Organizowanie koncertów, spektakli, wystaw 
dzieł sztuki, spotkań literackich, spotkań z twór-
cami. 

7) Organizowanie imprez rozrywkowych. 
8) Prowadzenie działalności wydawniczej. 
9) Prowadzenie zespołów i ognisk artystycznych. 

10) Prowadzenie sprzedaży dzieł sztuki. 
11) Realizowanie imprez zbiorowych (okoliczno-

ściowych, rodzinnych, obrzędowych, świątecz-
nych, dyskotek i festynów). 

12) Współdziałania z organizacjami i stowarzysze-
niami. 

13) Współpraca z regionalną prasą i mediami. 
14) Współpraca ze szkołami i przedszkolami  
15) Prowadzenie działalności promocyjnej w zakre-

sie kultury i sztuki. 
2. Dodatkowo przewiduje się możliwość prowa-

dzenia przy Miejskim Domu Kultury: 
1) Punktu medyczno-sanitarnego, 
2) Izby regionalnej. 

ORGANIZACJA i ZARZĄDZANIE 

§ 9. 1. Na czele Miejskiego Domu Kultury stoi 
Dyrektor, który zarządza i reprezentuje go na ze-
wnątrz . 

2. Dyrektora Miejskiego Domu Kultury powołuje 
i odwołuje Burmistrz Miasta lub zawiera z nim umo-
wę o zarządzanie zgodnie z obowiązującymi przepi-
sami. Burmistrz Miasta wykonuje wobec Dyrektora 
czynności z zakresu prawa pracy i jest jego zwierzch-
nikiem służbowym. 

3. Wynagrodzenie Dyrektora ustala Burmistrz 
Miasta. 

4. Nadzór merytoryczny nad działalnością Miej-
skiego Domu Kultury sprawuje bezpośrednio Bur-
mistrz Miasta. 

§ 10. 1. W strukturze Miejskiego Domu Kultury 
przewiduje się stanowisko jednego Zastępcy Dyrekto-
ra, który zastępuje Dyrektora podczas jego nieobecno-
ści przy wykonywaniu czynności w tym również  
z zakresu prawa pracy w stosunku do osób zatrudnio-
nych w Miejskim Domu Kultury.  

2. Dyrektor powierza stanowisko Zastępcy Dy-

rektora po uzyskaniu pisemnej pozytywnej opinii 

Burmistrza Miasta.  

3. Cofnięcie powierzenie odbywa się w trybie 

określonym w punkcie 2. 
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§ 11. 1. W Miejskim Domu Kultury mogą być 

zatrudniani pracownicy działalności podstawowej, 

administracji oraz obsługi. W miarę potrzeb mogą być 

zatrudniani instruktorzy oraz inni specjaliści. 

2. Dyrektor jest przełożonym pracowników Miej-

skiego Domu Kultury. 

3. Pracowników Miejskiego Domu Kultury za-

trudnia, awansuje i zwalnia Dyrektor. 

4. Warunki wynagradzania pracowników oraz 

przyznawania im świadczeń związanych z pracą 

przewidzianych w ustawie, określa regulamin wyna-

gradzania zatwierdzany przez Dyrektora.  

§ 12. Organizację wewnętrzną instytucji określa 

regulamin organizacyjny nadawany przez Dyrektora  

w drodze zarządzenia po zasięgnięciu opinii Burmi-

strza Miasta  Świebodzice. 

MAJĄTEK I FINANSE 

§ 13. 1. Miejski Dom Kultury prowadzi samo-

dzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych 

środków, kierując się zasadami efektywności ich wy-

korzystania. 

2. Wysokość rocznej dotacji na działalność Miej-

skiego Domu Kultury ustala organizator na podstawie 

zapotrzebowania sporządzonego przez Dyrektora. 

§ 14. 1. Działalność Miejskiego Domu Kultury 

finansowana jest ze środków publicznych w ramach 

otrzymanej dotacji podmiotowej, dotacji celowej  

z budżetu państwa, dotacji celowej z budżetu gminy, 

darowizn, przychodów z pobieranych opłat i innych 

źródeł. 

§ 15. Dyrektor corocznie, w terminie 3 miesięcy 

po dniu bilansowym przedkłada organizatorowi spra-

wozdanie z działalności oraz sprawozdanie finansowe 

za poprzedni rok kalendarzowy, które podlega za-

twierdzeniu przez Burmistrza Miasta. 

 

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE 

PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI INNEJ NIŻ 

KULTURALNA 

§ 16. 1. Miejski Dom Kultury może prowadzić 

wszelką działalność gospodarczą nie kolidującą z jego 

programem merytorycznym, której celem jest pozy-

skanie dodatkowych środków finansowych, a w 

szczególności działalność handlową polegającą na: 

1) sprzedaży artykułów użytku kulturalnego  

(tj. przedmiotów artystycznych, rzemieślniczych i 

dekoracyjnych, itp.); 

2) realizacji imprez zleconych; 

3) prowadzeniu działalności gastronomicznej związa-

nej z obsługą imprez; 

4) organizowaniu i prowadzeniu odpłatnych kursów i 

szkoleń dla dzieci i dorosłych; 

5) organizowaniu zabaw tanecznych; 

6) prowadzeniu działalności wydawniczej i wysta-

wienniczej. 

2. Z przychodów uzyskiwanych z tytułu działal-

ności, o której mowa w pkt. 1, Miejski Dom Kultury 

pokrywa koszty działalności bieżącej oraz inne zobo-

wiązania. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 17. 1. Statut Miejskiego Domu Kultury nadaje 

Rada Miejska w Świebodzicach. 

2. Zmiany Statutu następują w trybie właściwym 

do jego uchwalenia. 
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