
UCHW ALA NR XVII/122/16
RADY MIAST A RAW A MAZOWIECKA

z dnia 25 maja 2016 roku

w sprawie nadania imienia i statutu Miejskiemu Domowi Kultury w Rawie
Mazowieckiej .

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 9 lit h ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 0

samorzqdzie gminnym ( Dz. U. z 20 16r. poz. 446) oraz art. 9 ust.l i art. 13 ust.l i 2
ustawy z dnia 25 pazdziernika 1991r 0 organizowaniu i prowadzeniu dzialalnosci
kulturalnej (Dz. U z 2012r. pozA06, z 2014r. pozA23, z 2015r poz. 337 i poz. 1505)
Rada Miasta Rawa Mazowiecka uchwala, co nast~puje :

§ 1. Miejskiemu Domowi Kultury w Rawie Mazowieckiej nadaje siy imiy
Danuty Siedzikowny"INKI".

§ 2. Nadaje siy Miejskiemu Domowi Kultury imienia Danuty Siedzikowny
"INK!" w Rawie Mazowieckiej statut w brzmieniu stanowiqcym zalqcznik do uchwaly.

§ 4. Traci moc uchwala Nr XXV/l07/92 Rady Miejskiej w Rawie Mazowieckiej z dnia
5 listopada 1992r. w sprawie statutu Miej skiego Domu Kultury w Rawie Mazowieckiej.

§ 5. Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia jej ogloszenia w
Dzienniku Urzydowym Wojewodztwa Lodzkiego.



Zahlcznik
do uchwaly nr XVIII 122/16
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 25.05.20161'.

STATUT
MIEJSKIEGO DOMU KULTURY

im. DANUTY SIEDZIKOWNY "INKI"
W RA WIE MAZOWIECKIEJ

Rozdzial I
Postanowienia ogolne

§ 1
Miejski Dom Kultury imienia Danuty Siedzik6wny "Inki" w Rawie Mazowieckiej, zwany dalej

Domem Kultury dziala w szczeg61nosci na podstawie ustawy z dnia 25 pazdziernika 1991 roku oorganizowaniu
i prowadzeniu dzialalnosci kulturalnej (Oz. U z 20121'. pozA06, z p6Zniejszymi zmianami), ustawy z dnia 8
marca 19901'.0 samorz'ldzie gminnym( Oz. U z 2016 I'. pozA46), ustawy z dnia 27 sierpnia 20091'.0 finansach
publicznych (Oz. U. z 20131'. poz. 885 z p6Zniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu.

§2
Organizatorem Domu Kultury jest Miasto Rawa Mazowiecka.

§3
1. Dom Kultury obejmuje swoj'l dzialalnosci'l Miasto Rawa Mazowiecka.
2. Siedzib'l Domu Kultury jest Miasto Rawa Mazowiecka.

§4
Dom Kultury jest samorz'ldow'ljednostk'l kultury, wpisan'l do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez
Miasto Rawa Mazowiecka i posiada osobowosc prawn'!.

§5
Nadz6r nad Domem Kultury sprawuje Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka.

§6
Dom Kultury uzywa pieczyci podluznej z nazw'l w pemym brzmieniu i adresem siedziby.

Rozdzial II
Zakres dzialalnosci

§7
Celem Domu Kultury jest upowszechnianie kultury, a w szczeg61nosci pozyskiwanie i

przygotowywanie r6znych srodowisk do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz tworzeniajej wartosci.

§8
I. Do podstawowych zadan Domu Kultury nalezy:

I) rozbudzanie i zaspokajanie zainteresowan oraz potrzeb kulturalnych mieszkanc6w miasta;



2) przygotowanie warunk6w do odbioru i tworzenia wartosci kulturalnych przez
mieszkailc6w miasta.

2. Zadania wymienione w ust. I Dom Kultury realizuje przede wszystkim przez:
I) organizowanie rMnorodnych form edukacji kulturalnej;
2) stworzenie mozliwosci rozwoju indywidualnej i grupowej aktywnosci kulturalnej;
3) amatorskie i profesjonalne imprezy kliituralne;
4) wsp6lpracy z innymi plac6wkami oswiatowo-kulturalnymi;
5) zapewnienie odpowiedniej bazy dla tworzenia wydarzeil kulturalnych;
6) zapewnienie kadry gwarantllj'lcej odpowiedni poziom prowadzonej dzialalnosci statlltowej.

Rozdzial III
Organy zarz~dzaj~ce i doradcze

§9
1. DOll1em Kultury kieruje dyrektor, kt6ry reprezentuje t'l instytllcje kultury na zewn'ltrz, zarz'ldza ni'l

jednoosobowo i ponosi peln'l odpowiedzialnosc za caloksztah jej dzialalnosci.
2. Dyrektora powoluje i odwoluje bllrll1istrz miasta w trybie i na zasadach okreslonych w obowi'lzuj,!cych

przepisach.

§ 10
1. Przy Domu Kultury dziala Rada Prograll1owa, zwana dalej "Rad'l", jako organ doradczy.
2. Rada sklada siy z 3 czlonk6w powolanych przez Dyrektora na okres 3 letniej kadencji, sposr6d os6b

posiadaj'lcych kwalifikacje i doswiadczenie w zakresie tworzenia, upowszechniania i ochrony kliitury.
3. Czlonkowie Rady wybieraj'l ze swojego grona jej przewodnicz,!cego.

§ 11
Organizacjy wewnytrzn,! DOll1uKultury okresla regulamin organizacyjny nadany przez dyrektora, po
zasiygniyciu opinii burll1istrza miasta dzialaj,!cego w imienill organizatora oraz opinii dzialaj'lcych w nim
organizacji zwi'lzkowych i stowarzyszeil tw6rc6w.

Rozdzial IV
Gospodarka finansowa

§12
I. Dom Kultury gospodaruje samodzielnie przydzielon'l i.nabyt'l CZysci'l mienia oraz prowadzi

sall1odzieln,! gospodarky w ramach posiadanych srodk6w, kieruj'lc siy zasadami efektywnosci ich
wykorzystan ia.

2. Podstaw'l gospodarki finansowej Domu Kliitury jest roczny plan finansowy, ustalony i zatwierdzony
przez dyrektora, z zachowaniem wysokosci dotacji organizatora.

3. Dom Kultury sporz'ldza plan finansowy zgodnie z przepisami ustawy 0 finansach publicznych.
4. Roczne sprawozdanie finansowe Domu Kultury zatwierdza Burmistrz Miasta.

§13
I. Dzialalnosc Domu Kultury finansowanajest z uzyskiwanych przychod6w.
2. Przychodami DOll1uKultury s'l:

I) dotacje organizatora:
a) podmiotowa na dofinansowanie biez,!cej dzialalnosci w zakresie realizacji zadail

statutowych, w tym biez'!ce utrzymanie i rell1onty,
b) celowa na realizacjy inwestycji,
c) celowa na realizacjy wskazanych zadail i program6w;

2) dotacje celowe z budzetu pailstwa i innych :tr6del na realizacjy wskazanych zadail i
prograll16w;

3) przychody z prowadzonej dzialalnosci;
4) przychody z najmu dzierzawy skladnik6w maj'ltkowych Domu Kultury;
5) srodki otrzymane od os6b fizycznych i prawnych oraz innych ir6deL



§ 14
1. Dorn Kultury rnoze prowadzie dodatkow,! dzialalnose inn,! niz kulturalna na zasadach okreslonych w

odrybnych przepisach, w zakresie:
1) dzialalnosci instruktazowo-rnetodycznej;
2) realizacji irnprez zleconych (okolicznosciowe, rodzinne, rozrywkowe);
3) obslugi rnerytorycznej i technicznej irnprez;
4) prowadzenia dzialalnosci wydawniczej;
5) prowadzenia irnpresariatu artystycznego;
6) organizowania kursow, szkolen i serninariow;
7) swiadczenia uslug poligraficznych, fonograficznych, fotograficznych i filrnowych,

plastycznych;
8) sprzedazy detalicznej inforrnatorow i innych publikacji na tern at regionu oraz inicjatyw i

wydarzen kulturalnych, a takze parni'!tek zwi,!zanych a prowadzon,! dzialalnosci,!, regionern i
innych produktow prornocyjnych, a takZe dziel tworcow;

9) swiadczenia uslug reklarnowych;
10) dzierzawienia, wynajrnowania pornieszczen i sprzyt osoborn trzecilll na cele kulturalne,

edukacyjne i gastronollliczne
II) swiadczenia uslug gastronornicznych;
12) wspolpracy z wolontariuszallli;
13) organizacji wypoczynku dzieci i doroslych, w tyrn p61kolonii, zilllowisk i wycieczek
14) prowadzenia kina;
15) organizowania gieldy, sprzedazy antykwaryczn,! i poplenerow,!

2. Dzialalnose, 0 ktorej mowa w ust.l, nie rnoze powodowae ograniczen dzialalnosci statutowej Dornu
Kultury.

3. Srodki uzyskane z dzialalnosci, 0 ktorej mowa w ust.l, mog'! bye wykorzystane wyl,!cznie w celu
finansowania dzialalnosci statutowej Domu Kultury.

Rozdzial V
Postanowienia koncowe

§ 15
Pol,!czenia, podzialu lub likwidacji Dornu Kultury dokonuje Organizator na warunkach i w trybie
przewidzianym w obowi,!zuj,!cych przepisach.

§ 16
Zmiany w statucie dokonywane s'! w trybie okreslonym dlajeg? nadania.
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