Statut Bartoszyckiego Domu Kultury

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1

Bartoszycki Dom Kultury zwany dalej Domem Kultury działa na podstawie:
1. ustawy z dnia 9 czerwca 1996 o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 13, poz. 74 z 1996
r. z późn. zm.),
2. ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej (Dz. U. Nr 13, póz. 123 z 2001 r.),
3. niniejszego statutu.

§2

1.
2.
3.
4.

Siedzibą Domu Kultury jest miasto Bartoszyce.
Do realizacji zadań przeznacza się obiekt przy ul. Bohaterów Warszawy 11 .
Terenem działania Domu Kultury jest teren miasta Bartoszyce.
Dom Kultury może działać na terenie województwa warmińsko-mazurskiego i całej
Polski, a także poza granicami kraju.

§3

1. Dom Kultury jest samorządową instytucją kultury.
2. Organizatorem Domu Kultury jest Gmina Miejska Bartoszyce zwana dalej
Organizatorem.
3. Dom Kultury jako samorządowa instytucja kultury, podlega wpisowi do
rejestru prowadzonego przez Organizatora.
4. Po wpisaniu do rejestru Dom Kultury uzyskuje osobowość prawną.

Rozdział II
Cel i zakres działania.

§4

Celem Domu Kultury jest prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i
zaspokajającej potrzeby kulturalne mieszkańców, upowszechnianie i promocja kultury, w tym
lokalnej w kraju i zagranicą oraz stymulowanie aktywności społeczności lokalnej i
komunikacji społecznej.

§5

Do podstawowych zadań Domu Kultury należy:
1. organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i społecznej,
2. stwarzanie warunków do amatorskiego ruchu artystycznego, kół, klubów
zainteresowań, sekcji zespołów i innych
3. wspieranie, popularyzacja i promocja twórczości artystycznej wszystkich dziedzin
sztuki,
4. tworzenie warunków do rozwoju twórczości, folkloru, rękodzieła ludowego,
artystycznego, stała pomoc artystycznego,
5. nawiązywanie, rozwijanie i aktywne prowadzenie międzynarodowych kontaktów w
zakresie wymiany kulturalnej dzieci, młodzieży i dorosłych
6. współpraca kulturalna z zagranicą, zwłaszcza z miastami partnerskimi,
7. organizacja koncertów, spektakli, festiwali, wystaw, odczytów, imprez artystycznych
rozrywkowych i turystycznych.
8. koordynacja działalności na terenie miasta w zakresie organizacji imprez kulturalnych,
9. działalność metodyczna polegająca na wypracowaniu innowacyjnych form i metod
pracy społeczno kulturalnej w środowisku lokalnym,
10. promowanie, wspieranie i realizowanie projektów aktywizujących i integrujących
społeczność lokalną,
11. inspirowanie działań ułatwiających uczestnictwo w kulturze grupom
defaworyzowanym,
12. organizacja działalności rozrywkowej i sportowo- rekreacyjnej,
13. współdziałanie
z
jednostkami
organizacyjnymi
miasta,
instytucjami,
stowarzyszeniami, fundacjami i nieformalnymi grupami mieszkańców w zakresie
zaspakajania potrzeb społecznych, kulturalnych i edukacyjnych wspierających rozwój
lokalny,
14. wykonywanie innych zadań wynikających z potrzeb miasta zgłaszanych przez
burmistrza.

Rozdział III
Organy zarządzające i doradcze

§6

1. Dyrektor Domu Kultury jest powoływany i odwoływany przez Zarząd Miasta
Bartoszyce.
2. Kandydata na stanowisko dyrektora wyłania się w drodze konkursu.
3. Jeżeli do konkursu nie zgłosi się żaden kandydat, albo w wyniku konkursu nie
wyłoniono kandydata. Zarząd Miasta powołuje na to stanowisko ustalonego przez
siebie kandydata.

§7

1. Dyrektor Domu Kultury zarządza instytucją i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Organizację wewnętrzną Domu Kultury określa regulamin organizacyjny ustalony
przez dyrektora po zasięgnięciu opinii działających w instytucji organizacji
związkowych i stowarzyszeń twórców.
3. Dyrektor Domu Kultury zatrudnia pracowników.
4. Bezpośredni nadzór nad Domem Kultury sprawuje Zarząd Miasta.
5. Zwierzchnikiem służbowym dyrektora Domu Kultury jest Burmistrz Miasta
Bartoszyce z zastrzeżeniem § 6 pkt.l.

§8

1. Organem doradczym i opiniodawczym jest Społeczna Rada Programowa powoływana
i odwoływana przez Zarząd Miasta.
2. Społeczna Rada Programowa działa w oparciu o regulamin ustalony przez Zarząd
Miasta.
3. Dyrektor współdziała ze Społeczną Radą Programową.

Rozdział IV
Gospodarka finansowa.

§9

1. Dom Kultury prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o
organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
2. Organizator zapewnia środki niezbędne na prowadzenie działalności kulturalnej i
utrzymanie obiektu.
3. Organizator ustala wysokość rocznej dotacji na działalność Domu Kultury.
4. Działalność Domu Kultury jest finansowana: z dotacji organizatora, z dochodów
własnych, ze środków otrzymanych od osób prawnych i fizycznych oraz z innych
źródeł.
5. Dom Kultury może pozyskiwać dochody z innej działalności o charakterze zgodnym z
celem działania, o którym mowa w § 4, w szczególności z:
a) prowadzenia warsztatów, szkoleń, kursów tańca,
prowadzenia poradni specjalistycznych,

kursów

językowych,

b) wynajmu sal i pomieszczeń,
c) organizacji imprez,
d) wypożyczania sprzętu akustycznego i audiowizualnego,
e) organizacji koncertów własnych zespołów na życzenie innych podmiotów,
f) sprzedaży biletów na imprezy,
g) promocji firm na imprezach organizowanych przez Dom Kultury,
h) usług reklamowych,
i) innych usług związanych z działalnością statutową,
j) prowadzenia działalności gospodarczej usługowo-handlowo-produkcyjnej.

§ 10

Podstawą gospodarki finansowej Domu Kultury jest roczny plan działalności zatwierdzony
przez dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji organizatora.

§ 11

Wynagrodzenia pracowników ustalane są na podstawie wewnętrznego regulaminu
wynagradzania opracowanego na podstawie odrębnych przepisów.

§ 12

1. Dyrektor składa corocznie w terminie ustalonym przez Organizatora wniosek o
dotację zawierający:
a) szczegółową kalkulację kosztów prowadzenia działalności,
b) projekt programu działalności zaopiniowany przez Społeczną Radę Programową.

2. Po przyznaniu dotacji dyrektor przedstawia burmistrzowi do zatwierdzenia program
działalności instytucji z uwzględnieniem wszystkich środków finansowych
planowanych do uzyskania w danym roku budżetowym.

3. W terminie do 31 marca dyrektor składa Radzie Miasta sprawozdanie za ubiegły rok z
działalności i wykorzystania środków finansowych.

Rozdział V
Postanowienia końcowe.

§ 13

Wszelkie zmiany w statucie mogą być dokonane w trybie określonym dla jego nadania.

§ 14

Dom Kultury używa pieczęci podłużnej z nazwą Bartoszycki Dom Kultury w Bartoszycach
ul. Bohaterów Warszawy 11 tel.762 23 89.

