UCHWAŁA NR XLI/370/2010
RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE
z dnia 5 lutego 2010 r.
w sprawie nadania Statutu Miejskiego Domu Kultury w Barcinie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art.40 ust 2, pkt 2 oraz art.41 ust.1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm. 1) ) oraz art. 13 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu
i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.
2) ) uchwala się, co następuje:
§ 1. Nadać Miejskiemu Domowi Kultury w Barcinie Statut stanowiący załącznik do
niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Barcina.
§ 3. Traci moc Uchwała nr XLI/248/05 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 2 grudnia
2005 w sprawie: Statutu Miejskiego Domu Kultury w Barcinie.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
UZASADNIENIE
Jednostki samorządu terytorialnego organizują działalność kulturalną, tworząc
samorządowe instytucje kultury, dla których prowadzenie takiej działalności jest
podstawowym celem statutowym. Zgodnie z ustawą z dnia 25 października 1991
roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej /art.2/ formami
organizacyjnymi działalności kulturalnej są w szczególności domy kultury. Zgodnie
z art. 13 ustawy j.w. instytucje kultury działają na podstawie aktu o utworzeniu oraz
statutu.
Po czterech latach funkcjonowania Miejskiego Domu Kultury w Barcinie, analizie
jego dotychczasowej działalności i w odpowiedzi na zachodzące zmiany w Gminie
Barcin, istnieje potrzeba zmiany statutu instytucji.
Inicjatorem uchwały jest Burmistrz Barcina.

1)

2)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr
62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz.
1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006
roku Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008
r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241.
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz. 364,
z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 162, poz. 1568, Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 11, poz. 96, Nr 261, poz. 2598,
z 2005 r. Nr 131, poz. 1091, Nr 132, poz. 1111, z 2006 Nr 227, poz. 1658 oraz z 2009 r. Nr 62, poz. 504.
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z dnia 5 lutego 2010 r.

STATUT MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W BARCINIE
Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 3. Traci moc Uchwała nr XLI/248/05 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 2 grudnia
2005 w sprawie: Statutu Miejskiego Domu Kultury w Barcinie.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
UZASADNIENIE
Jednostki samorządu terytorialnego organizują działalność kulturalną, tworząc
samorządowe instytucje kultury, dla których prowadzenie takiej działalności jest
podstawowym celem statutowym. Zgodnie z ustawą z dnia 25 października 1991
roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej /art.2/ formami
organizacyjnymi działalności kulturalnej są w szczególności domy kultury. Zgodnie
z art. 13 ustawy j.w. instytucje kultury działają na podstawie aktu o utworzeniu oraz
statutu.
Po czterech latach funkcjonowania Miejskiego Domu Kultury w Barcinie, analizie
jego dotychczasowej działalności i w odpowiedzi na zachodzące zmiany w Gminie
Barcin, istnieje potrzeba zmiany statutu instytucji.
Inicjatorem uchwały jest Burmistrz Barcina.

1)
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Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr
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Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz. 364,
z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 162, poz. 1568, Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 11, poz. 96, Nr 261, poz. 2598,
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§ 1. 1. Miejski Dom Kultury w Barcinie, zwany dalej MDK jest samorządową
instytucją kultury.
2. Siedziba MDK mieści się w Barcinie ul. Mogileńska 3, a terenem działania jest
Gmina Barcin.
§ 2. MDK działa w szczególności na podstawie:
1) Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.);
2) u s t a w y z d n i a 2 5 p aździernika 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu
działalności kulturalnej (Dz.U. Nr 13, poz. 123 z 2001. z późn. zm.) oraz
przepisów wykonawczych tej ustawy;
3) postanowień niniejszego Statutu.
§ 3. 1. Organizatorem MDK jest Rada Miejska w Barcinie
2.ID:MDK
posiada osobowość prawną
i samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową.
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MDK uzyskuje środki ﬁnansowe z dotacji organizatora, z własnej działalności
i darowizn.
3. MDK podlega wpisowi do rejestru gminnych instytucji kultury prowadzonego
przez Gminę Barcin.
4. MDK używa pieczęci podłużnej z nazwą i adresem.
§ 4. MDK posiada strukturę wielodziałową:

2)
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§ 1. 1. Miejski Dom Kultury w Barcinie, zwany dalej MDK jest samorządową
instytucją kultury.
2. Siedziba MDK mieści się w Barcinie ul. Mogileńska 3, a terenem działania jest
Gmina Barcin.
§ 2. MDK działa w szczególności na podstawie:
1) Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.);
2) u s t a w y z d n i a 2 5 p aździernika 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu
działalności kulturalnej (Dz.U. Nr 13, poz. 123 z 2001. z późn. zm.) oraz
przepisów wykonawczych tej ustawy;
3) postanowień niniejszego Statutu.
§ 3. 1. Organizatorem MDK jest Rada Miejska w Barcinie
2. MDK posiada osobowość prawną i samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową.
MDK uzyskuje środki ﬁnansowe z dotacji organizatora, z własnej działalności
i darowizn.
3. MDK podlega wpisowi do rejestru gminnych instytucji kultury prowadzonego
przez Gminę Barcin.
4. MDK używa pieczęci podłużnej z nazwą i adresem.
§ 4. MDK posiada strukturę wielodziałową:
- siedziba MDK ul. Mogileńska 3,
- Świetlice wiejskie: Barcin Wieś, Józeﬁnka, Kania, Mamlicz, Młodocin, Piechcin,
Pturek, Wolice, Złotowo, Dąbrówka Barcińska, Zalesie Barcińskie, Krotoszyn.
Rozdział 2
Cele i zakres działania
§ 5. 1. Podstawowym działaniem MDK jest zaspokajanie potrzeb społeczeństwa
Gminy Barcin w pozyskiwaniu i przygotowaniu środowiska do aktywnego
uczestnictwa w kulturze i współtworzenie jej wartości.
2. Podstawowym celem działalności jest stymulowanie oraz rozwój aktywnego
i kreatywnego uczestnictwa w kulturze mieszkańców gminy.
§ 6. 1. Do podstawowych zadań MDK w szczególności należy:
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1) rozpoznawanie i rozbudzanie zainteresowań oraz potrzeb kulturalnych
mieszkańców gminy;
2) przygotowanie do odbioru i tworzenie wartości kulturalnych;
3) kształtowanie wzorów i nawyków aktywnego uczestnictwa w kulturze;
4) współpraca ze społecznym ruchem kulturalnym na terenie Gminy Barcin;

§ 5. 1. Podstawowym działaniem MDK jest zaspokajanie potrzeb społeczeństwa
Gminy Barcin w pozyskiwaniu i przygotowaniu środowiska do aktywnego
uczestnictwa w kulturze i współtworzenie jej wartości.
2. Podstawowym celem działalności jest stymulowanie oraz rozwój aktywnego
i kreatywnego uczestnictwa w kulturze mieszkańców gminy.
§ 6. 1. Do podstawowych zadań MDK w szczególności należy:
1) rozpoznawanie i rozbudzanie zainteresowań oraz potrzeb kulturalnych
mieszkańców gminy;
2) przygotowanie do odbioru i tworzenie wartości kulturalnych;
3) kształtowanie wzorów i nawyków aktywnego uczestnictwa w kulturze;
4) współpraca ze społecznym ruchem kulturalnym na terenie Gminy Barcin;
5) koordynacja działalności kulturalno-wychowawczej na terenie gminy;
6) współpraca z istniejącymi instytucjami o charakterze społecznym, oświatowym
i wychowawczym;
7) tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, a także
rękodzieła ludowego i artystycznego;
8) promowanie zespołów twórczych i indywidualnych artystów działających na
terenie gminy Barcin;
9) utrwalanie tradycji narodowych i patriotycznych;
10) prowadzenie działalności informacyjnej dotycząc e j ży c i a s p ołecznokulturalnego w gminie;
11) organizowanie różnych form pracy z dziećmi i na rzecz dzieci;
12) pozyskiwanie środków ﬁnansowych na realizację działalności statutowej;
13) podejmowanie innych działań wynikających z potrzeb środowiska;
2. Ponadto do zadań MDK należy organizowanie:
1) spektakli, koncertów, wystaw;
2) konkursów z różnych dziedzin kultury i sztuki;
3) form indywidualnej aktywności kulturalnej;
4) imprez kulturalnych;
5) działalność instruktażowo-metodyczną.
§ 7. Na zasadach określonych w odrębnych przepisach MDK może realizować
dodatkowe zadania, a w szczególności:
1) prowadzić imprezy zlecone;
2) prowadzić naukę języków obcych;
3) prowadzić impresaria artystyczne;
4) organizować imprezy artystyczne i turystyczne;
5) prowadzić wypożyczalnie sprzętu technicznego i innego;
6) prowadzić sprzedaż giełdową dzieł sztuki i użytku kulturalnego;
7)ID:świadczyć
usługi gastronomiczne, handlowe;
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8) wydawać zaświadczenia o ukończeniu ognisk muzycznych i kół zainteresowań;
9) wynajmować pomieszczenia MDK i świetlic wiejskich na cele kulturalne
i handlowe, usługowe oraz doraźne potrzeby organizacji społecznych;
10) prowadzić inwestycje i przeprowadzać
i modernizacje placówek kulturalnych.

r e m o n t y k a p i t a l n e , b i eżące

4) organizować imprezy artystyczne i turystyczne;
5) prowadzić wypożyczalnie sprzętu technicznego i innego;
6) prowadzić sprzedaż giełdową dzieł sztuki i użytku kulturalnego;
7) świadczyć usługi gastronomiczne, handlowe;
8) wydawać zaświadczenia o ukończeniu ognisk muzycznych i kół zainteresowań;
9) wynajmować pomieszczenia MDK i świetlic wiejskich na cele kulturalne
i handlowe, usługowe oraz doraźne potrzeby organizacji społecznych;
10) prowadzić inwestycje i przeprowadzać
i modernizacje placówek kulturalnych.

r e m o n t y k a p i t a l n e , b i eżące

§ 8. Działalność gospodarcza, o której mowa w § 7 nie może kolidować z realizacją
zadań statutowych.
§ 9. Przychody uzyskane z prowadzonej działalności przeznacza się na realizację
zadań statutowych i pokrycie kosztów bieżącej działalności MDK.
Rozdział 3
Organy zarządzające, nadzorujące i doradcze
§ 10. 1. Dyrektora MDK powołuje i odwołuje Burmistrz Barcina.
2. Dyrektor zarządza instytucją i reprezentuje ją na zewnątrz.
§ 11. 1. Dyrektor MDK zatrudnia pracowników działalności podstawowej,
administracyjnej i obsługi w liczbie zależnej od potrzeb i możliwości finansowych,
gwarantujących realizację zadań instytucji kultury.
2. Dyrektor jest zwierzchnikiem służbowym w stosunku do zatrudnionych
pracowników.
§ 12. Do zakresu działań Dyrektora należy w szczególności:
1) opracowanie programu działania MDK;
2) kierowanie bieżącą działalnością instytucji;
3) reprezentowanie MDK na zewnątrz;
4) samodzielne gospodarowanie przydzielonym i nabytym mieniem oraz środkami
ﬁnansowymi, zgodnie z zasadami efektywności jego wykorzystania;
5) zatrudnianie i zwalnianie pracowników MDK;
6) wydawanie zarządzeń, instrukcji i poleceń służbowych;
7) ustalanie rocznego planu działalności instytucji oraz sporządzanie sprawozdania
z jego realizacji;
8) zawieranie umów o charakterze cywilno-prawnym zapewniających prawidłową
realizację zadań MDK;
9) czynny udział w pozyskiwaniu zewnętrznych środków ﬁnansowych.
§ 13. 1. Przy MDK może działać Rada Programowa jako społeczny organ doradczy
w zakresie merytorycznym, którą powołuje i odwołuje Burmistrz Barcina na wniosek
Dyrektora.
2. Kadencja Rady Programowej odpowiada kadencji Rady Miejskiej.
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3. Rada składa się z wybranych przedstawicieli:
- stowarzyszeń twórczych lub organizacji społecznych,
- właściwej komisji Rady Miejskiej,
- pracowników MDK,
- świetlic wiejskich,

8) zawieranie umów o charakterze cywilno-prawnym zapewniających prawidłową
realizację zadań MDK;
9) czynny udział w pozyskiwaniu zewnętrznych środków ﬁnansowych.
§ 13. 1. Przy MDK może działać Rada Programowa jako społeczny organ doradczy
w zakresie merytorycznym, którą powołuje i odwołuje Burmistrz Barcina na wniosek
Dyrektora.
2. Kadencja Rady Programowej odpowiada kadencji Rady Miejskiej.
3. Rada składa się z wybranych przedstawicieli:
- stowarzyszeń twórczych lub organizacji społecznych,
- właściwej komisji Rady Miejskiej,
- pracowników MDK,
- świetlic wiejskich,
- innych środowisk związanych z działalnością kulturalno-oświatową.
4. Pierwsze posiedzenie Rady Programowej nowej kadencji zwołuje Burmistrz
Barcina, następne zaś Przewodniczący Rady Programowej.
5. W posiedzeniach Rady Programowej uczestniczy z głosem doradczym Dyrektor
MDK lub wyznaczony przez niego przedstawiciel.
6. Rada działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu zaopiniowanego
przez Burmistrza Barcina.
§ 14. Prawa i obowiązki pracowników MDK regulują w szczególności:
1) przepisy dotyczące pracowników instytucji kultury;
2) Kodeks pracy i przepisy wykonawcze;
3) Regulamin organizacyjny.
§ 15. Organizację wewnętrzną instytucji kultury określa regulamin organizacyjny
nadawany przez dyrektora tej instytucji, po zasięgnięciu opinii organizatora oraz
opinii działających w niej organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.
Rozdział 4
Zasady gospodarki finansowej
§ 16. 1. MDK samodzielnie gospodaruje przydzieloną i nabytą częścią mienia,
prowadzi gospodarkę w ramach posiadanych środków kierując s ię zasadami
efektywności ich wykorzystania.
2. MDK prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z ustawą o ﬁnansach publicznych,
ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz ustawą
o rachunkowości.
3. MDK może zbywać środki trwałe po uzyskaniu zgody Burmistrza Barcina.
§ 17. 1. Podstawą gospodarki finansowej MDK jest roczny plan finansowy
opracowany i zatwierdzony przez jego Dyrektora uwzględniający wysokość dotacji
organizatora.
2. Środki finansowe na działalność i funkcjonowanie MDK pochodzą z:
1) rocznej dotacji przyznanej przez organizatora;
2) wpływów uzyskanych z prowadzonej działalności;
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3) darowizn i zapisów od osób ﬁzycznych i prawnych;
4) innych dozwolonych prawem źródeł.
Rozdział 5
Postanowienia końcowe
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opracowany i zatwierdzony przez jego Dyrektora uwzględniający wysokość dotacji
organizatora.
2. Środki finansowe na działalność i funkcjonowanie MDK pochodzą z:
1) rocznej dotacji przyznanej przez organizatora;
2) wpływów uzyskanych z prowadzonej działalności;
3) darowizn i zapisów od osób ﬁzycznych i prawnych;
4) innych dozwolonych prawem źródeł.
Rozdział 5
Postanowienia końcowe
§ 18. 1. Statut MDK nadaje Rada Miejska w Barcinie.
2. Zmiany w Statucie dokonuje Rada Miejska w Barcinie w trybie określonym dla
jego nadania.
§ 19. Połączenie, podział lub likwidacja MDK może nastąpić wyłącznie w trybie
przewidzianym ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
§ 20. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie
przepisy powszechnie obowiązujące.
§ 21. Statut wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
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