UCHWAŁA NR XXIV/188/2012
RADY MIASTA LUBAŃ
z dnia 26 czerwca 2012 r.
w sprawie zmian w statucie Miejskiego Domu Kultury w Lubaniu
Na podstawie art. 18.ust. 2 pkt 9 litera "h" i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) oraz art. 13 ust.
1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst
jednolity z 2012 r. Dz. U. poz. 406) i art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy
o organizowaniu i prowadzeniu działalnosci kulturalnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 207, poz.
1230) Rada Miasta Lubań uchwala, co następuje:
§ 1.
W statucie Miejskiego Domu Kultury w Lubaniu nadanego uchwałą Nr LII/302/2010 Rady Miasta Lubań
z dnia 29 czerwca 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego Nr 158, poz. 2476) wprowadza się następujące
zmiany:
1) w § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: "1) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu
działalności kulturalnej (tekst jednolity z 2012 r. Dz.U., poz. 406),"
2) w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "1. Dom Kultury jest komunalną instytucją kultury posiadającą
osobowość prawną i wpisaną do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Gminę Miejską Lubań."
3) § 9 otrzymuje brzmienie:
1. Działalnością Domu Kultury zarządza Dyrektor i reprezentuje go na zewnątrz.
2. Dyrektora powołuje i odwołuje Burmistrz Miasta Lubań zgodnie z ustawą z dnia 25 października 1991 r.
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej."
3. Dyrektor może być wyłoniony w drodze konkursu. O przeprowadzeniu konkursu decyduje Burmistrz.
Regulamin konkursu ustala Burmistrz Miasta Lubań.
4. Burmistrz Miasta Lubań może powierzyć zarządzanie Domem Kultury osobie fizycznej lub prawnej,
zgodnie z ustawą, o której mowa w ust.2. Do osoby, której powierzono zarządzanie Domem Kultury
stosuje się odpowiednio postanowienia dotyczące Dyrektora.
5. Burmistrz Miasta Lubań wykonuje wobec dyrektora czynności z zakresu prawa pracy i jest jego
zwierzchnikiem służbowym.
6. Dyrektor jest organem zarządzającym Domu Kultury oraz przełożonym pracowników Domu Kultury.
7. Dyrektor składa w imieniu Domu Kultury oświadczenia woli."
4) § 11 otrzymuje brzmienie:
1. W Domu Kultury działa Rada Programowa , zwana dalej Radą.
2. Rada jest organem doradczym Domu Kultury.
3. Rada składa się z 5 członków powoływanych przez Radę Miasta Lubań na 5-letnią kadencję, spośród
osób dysponujacych dużą wiedzą w zakresie działalności Domu Kultury, w szczególności twórców,
artystów oraz osób zajmujących się organizowaniem i prowadzeniem działalności kulturalnej. Kandydatów
do Rady mają prawo zgłosić organizator oraz zespoły, kluby, organizacje i koła zainteresowań działające
w Domu Kultury, a także stowarzyszenia twórców.
4. Członkowie Rady powołują i odwołują spośród siebie Przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracami
i reprezentuje ją na zewnątrz.
5. Rada podejmuje rozstrzygnięcia należące do jej kompetencji zwykłą większością głosów w obecności co
najmniej 3 członków.
6. Rada może z własnej inicjatywy kierować wnioski i opinie do Dyrektora oraz organów Gminy w zakresie
funkcjonowania Domu Kultury oraz organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej.
7. Dyrektor przedkłada Radzie do zaopiniowania sprawozdania za poprzedni rok działalności Domu Kultury
oraz projekt regulaminu organizacyjnego i jego zmian.
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8. Rada opiniuje roczne programy działalności Domu Kultury i plany działalności Domu Kultury oraz wyraża
opinię o ważniejszych zamierzeniach Domu Kultury.
9. Za udział w pracach Rady nie przysługują diety ani zwrot kosztów."
5) § 12 otrzymuje brzmienie:
"1. Organizację wewnętrzną Domu Kultury określa regulamin organizacyjny nadawany przez Dyrektora po
zasięgnięciu opinii organizatora i Rady Programowej oraz działających w Domu Kultury organizacji
związkowych i stowarzyszeń twórców.
2. Podstawą działalności Domu Kultury jest roczny program działalności ustalany przez Dyrektora
i zaopiniowany przez Radę Programową.
3. Program obejmuje najważniejsze zamierzenia do zrealizowania w danym roku."
6) § 13 otrzymuje brzmienie:
1. " Dom Kultury prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz w ustawie o finansach publicznych."
2. Przychodami Domu Kultury są:
1) środki przekazywane przez Organizatora w postaci dotacji budżetowej podmiotowej i celowej.
2) Przychody z tytułu wykonywania zadań na rzecz Organizatora oraz innych osób prawnych
i fizycznych.
3) Środki pochodzące z funduszy krajowych i zagranicznych, w tym Unii Europejskiej.
4) Środki z tytułu spadków, zapisów i darowizn otrzymywanych od osób fizycznych i prawnych.
5) Dochody z mienia, w szczególności z najmu oraz z dzierżawy i innych umów o podobnym
charakterze.
6) Dochody ze sprzedaży majątku, rzeczy i praw oraz dochody ze świadczenia usług."
3. "Dom Kultury pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów."
7) skreśla się § 14 .
8) w § 15 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "Podstawą działalności jest roczny plan finansowy ustalany przez
Dyrektora i zaopiniowany przez Radę."
9) w § 15 skreśla się ust. 3.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubań.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady
Małgorzata Grzesiak
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