
                                                                                  Załącznik do uchwały Rady Miejskiej     

                                                                                  w Działoszycach Nr 22/III/2001                                                                                                                                                            

                                                                                  z dnia 29 czerwca 2001 r. 

S T A T U T 
 

MIEJSKO- GMINNEGO CENTRUM KULTURY w DZIAŁOSZYCACH 

ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ l MIEJSKO - GMINNE CENTRUM KULTURY 

 w DZIAŁOSZYCACH jest samorządową instytucją kultury Miasta i Gminy 

 Działoszyce                  

                                                   § 2 MIEJSKO - GMINNE CENTRUM KULTURY 

      w Działoszycach zwane dalej instytucją kultury działa na podstawie: 

 -    uchwały Rady Miejskiej w Działoszycach Nr 19/III/96 z dnia 30 kwietnia 1996 r. z         

       późn.zm. 

- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t: Dz. U. z 1996 r. Nr 13 , póz.     

      74 z późn. zm.) 

- ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności 

kulturalnej (j.t.: Dz.U. z 2001 r. Nr 13 , póz. 123) 

- ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155 , póz. 1014  

        z   późn. zm. )                          

  -    ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U.Nr 85 , póz. 539 z późn.. zm). 

  -    niniejszego statutu. 

                                                      § 3. W skład Miejsko-Gminnego Centrum Kultury 

wchodzą: 

l/ Dom Kultury w Działoszycach ul. Ogrodowa 6, 

21 Biblioteka Publiczna w Działoszycach ul. Ogrodowa 6, 

3/ Świetlice w miejscowościach: 

a) Sancygniów - remiza OSP, 

b) Sudół - remiza OSP, 

c) Bronocice- remiza OSP 

§ 4. l. Siedzibą instytucji kultury jest miasto Działoszyce 

      2. Terenem działania instytucji kultury jest teren 

      3. Rada Miejska jest organizatorem instytucji kultury. 

                                                         § 5.  Miejsko - Gminne Centrum Kultury jest wpisane do 

rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora i posiada osobowość prawną. 

 

ul. Ogrodowa 6. 

gminy Działoszyce. 
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ROZDZIAŁ II. CEL I ZAKRES DZIAŁANIA 

INSTYTUCJI KULTURY 

§ 6. Celem działania instytucji kultury jest prowadzenie 

wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspokajającej potrzeby kulturalne 

mieszkańców gminy Działoszyce oraz upowszechnianie i promocję kultury lokalnej, 

upowszechnianie czytelnictwa książek, czasopism i innych materiałów bibliotecznych, 

prowadzenie działalności informacyjnej. 

§ 7. Do podstawowych zadań instytucji kultury należą 

sprawy: 

l/ określone ustawą z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu 

działalności kulturalnej (j.t: Dz.U. z 2001 r. Nr 13, póz. 123) w szczególności: 

-  organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę, 

   stwarzanie warunków dla amatorskiego ruchu artystycznego, kół i klubów 

   zainteresowań, sekcji, zespołów i innych, 

-  organizowanie spektakli, koncertów, festiwali, wystaw, imprez artystycznych , 

   rozrywkowych i turystycznych,                                                                                                   

-  rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych 

   społeczności lokalnej, 

-  organizowanie imprez artystycznych i rozrywkowych w ramach działalności 

   kulturalnej. 

 

21 określone w art.4 i art.18 ust. l ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach 

(Dz.U. Nr 85, póz. 53 9 z późn. .zm.) w szczególności: 

-  zaspakajanie potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych ogółu 

    społeczeństwa oraz uczestniczenie w upowszechnianiu wiedzy i kultury, 

-  gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych 

   takich jak: książki, czasopisma, druki oraz wszelkie inne zapisy obrazu i dźwięku, 

 -  obsługa użytkowników przede wszystkim udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie 

  działalności informacyjnej, zwłaszcza informowanie o zbiorach własnych, innych 

         bibliotek, muzeów i ośrodków informacji naukowej, a także współdziałanie z 

         archiwami w tym zakresie. 

                                                   § 8. l. Instytucją kultury kieruje dyrektor, który zarządza 

instytucją i reprezentuje ją na zewnątrz. 

 2. Dyrektora powołuje i odwołuje  Zarząd   Miasta  i  

Gminy. 

 3. Zwierzchnikiem dyrektora instytucji kultury jest 

Burmistrz Miasta i Gminy. 
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4. Pracowników instytucji kultury zatrudnia, awansuje i rozwiązuje z nimi umowę o pracę 

dyrektor instytucji kultury. 

5. Nadzór nad działalnością instytucji kultury sprawuje bezpośrednio Zarząd   Miasta                 

i  Gminy w Działoszycach . 

6. Dyrektor samodzielnie podejmuje decyzję dotyczące funkcjonowania instytucji kultury i 

ponosi za nie odpowiedzialność. 

7. Szczegółową organizację wewnętrzną, zakres działania 

poszczególnych komórek organizacyjnych, ustala dyrektor w regulaminie organizacyjnym po 

zasięgnięciu opinii  Zarządu  Miasta i Gminy. 

ROZDZIAŁ III. GOSPODARKA 

FINANSOWA 
 

§ 9. Instytucja kultury prowadzi gospodarkę finansową na 

zasadach określonych w art. 27 - 29 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i 

prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 13, póz. 123). 

                                                  § 10. l. Podstawą gospodarki finansowej instytucji kultury jest 

roczny plan działalności zatwierdzony przez dyrektora instytucji kultury z zachowaniem 

wysokości dotacji organizatora. 

2. Plan działalności instytucji kultury zawiera w miarę 

potrzeb: plan usług, plan przychodów i kosztów, plan remontów i konserwacji środków 

trwałych oraz plan inwestycji. 

3. Instytucja kultury samodzielnie gospodaruje 

przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach 

posiadanych środków kierując się zasadą efektywności ich wykorzystania. 

  § 11.1. Instytucja kultury pokrywa koszty bieżącej działalności 

i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów określonych przepisami prawa, w tym dotacji 

otrzymywanych z budżetu miasta i gminy, z dochodów własnych, ze środków 

otrzymywanych od osób prawnych i fizycznych oraz innych źródeł. 

2. Wysokość rocznej dotacji na działalność instytucji kultury ustala Rada Miejska w 

uchwale budżetowej. 

 § 12. Obsługę finansową i sprawozdawczość finansową 

instytucji kultury prowadzi Zespół Obsługi Szkół, Przedszkoli i Placówek Kultury na 

podstawie porozumienia zawartego pomiędzy kierownikiem Zespołu Obsługi Szkół, 
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Przedszkoli i Placówek Kultury, a dyrektorem Miejsko - Gminnego Centrum Kultury. 

§ 13.1. Uprawnienia kontrolne względem instytucji kultury 

realizuje Rada Miejska. 

2. Rada Miejska dokonuje okresowych kontroli i oceny działalności instytucji kultury w 

szczególności w zakresie: 

l/ realizacji zadań statutowych, 

2/ prawidłowości gospodarowania mieniem, 

3/ gospodarki finansowej. 

 

ROZDZIAŁ IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

 § 14. Zmiany w niniejszym statucie mogą być dokonywane w 

trybie jego nadania. 

 


