
PROJEKT 

UCHWAŁA Nr …./VII/2019 

RADY GMINY ŻABIA WOLA 

z dnia 27 marca 2019 r. 

 

w sprawie zmiany Statutu Domu Kultury w Żabiej Woli 

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 i art.40 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2500) oraz art.13 ust.1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r.  

o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1983, z 2019 r.  

poz. 115), Rada Gminy Żabia Wola uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Przyjmuje się Statut Domu Kultury w Żabiej Woli w brzmieniu stanowiącym Załącznik  

do niniejszej Uchwały. 
 

§ 2. Traci moc Statut Domu Kultury w Żabiej Woli stanowiący Załącznik do uchwały Nr 

74/XII/2007 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 listopada 2007 r. 
 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żabia Wola. 
 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego. 
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Załącznik do uchwały Nr ..../VII/2019 

Rady Gminy Żabia Wola 

z dnia 27 marca 2019 r. 

STATUT 

DOMU KULTURY w ŻABIEJ WOLI 

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1. Dom Kultury w Żabiej Woli (dalej DK), jest samorządową instytucją kultury prowadzącą 

działalność w zakresie tworzenia, upowszechniania i ochrony kultury, działającą na podstawie: 

1. Art.18 ust.2 pkt 15 i art.40 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2500). 

2. Art.13 ust.1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu 

działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 115). 

3. Niniejszego Statutu. 

§ 2. 1. Organizatorem DK jest Gmina Żabia Wola. 

2. DK powołuje Rada Gminy i nadaje mu Statut. 

3. Bezpośredni nadzór nad działalnością DK sprawuje Wójt Gminy. 

4. DK jest wpisany do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora pod Nr 1, 

posiada osobowość prawną i samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową. 

5. Siedziba DK znajduje się w Żabiej Woli przy ul. Warszawskiej 27, a terenem działania DK jest 

Gmina Żabia Wola. 

6. DK może prowadzić działalność na terenie całego kraju a także poza jego granicami. 

7. DK realizuje cele statutowe poprzez działalność w siedzibie oraz w świetlicach/filiach. 

8. DK jest pracodawcą (zakładem pracy) dla pracowników DK w rozumieniu przepisów ustawy 

Kodeks Pracy. 

§ 3. 1. DK używa pieczęci podłużnej o nazwie w pełnym brzmieniu i adresem siedziby:  

Dom Kultury w Żabiej Woli ul. Warszawska 27, 96-321 Żabia Wola tel. 46 857-82-60  

NIP: 838-13-22-117 Regon.: 00095783 

2. DK posiada znak graficzny (logo), jego wzór stanowi Załącznik 1 do niniejszego Statutu. 

 

Rozdział 2. 

Zakres działalności DK 

§ 4. 1. DK, jako samorządowa instytucja kultury: wspiera, animuje, uaktywnia zbiorowe potrzeby 

mieszkańców gminy w dziedzinie wychowania, edukacji i upowszechniania kultury oraz ochrania 

dobra kultury. 
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2. Działalność DK polega na wielofunkcyjnej aktywności kulturalnej zarówno na płaszczyźnie 

sztuki amatorskiej jak i profesjonalnej. 

3. DK realizuje cele i zadania statutowe w dziedzinie wychowania przez sztukę, sport, kulturę 

fizyczną, edukację kulturalną, upowszechnianie kultury i turystyki oraz realizuje politykę Gminy  

w zakresie komunikacji społecznej. 

§ 5. 1. Do podstawowych zadań DK należy: 

1) rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie zainteresowań i potrzeb kulturalnych oraz sportowych 

i turystycznych mieszkańców, 

2) edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę, 

3) stwarzanie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego poprzez tworzenie:  

kół zainteresowań, grup, sekcji, zespołów, 

4) tworzenie warunków dla rozwoju folkloru oraz rękodzieła ludowego i artystycznego, 

5) organizowanie imprez artystycznych i rozrywkowych: koncertów, spektakli, wystaw, festiwali, 

konkursów, itp., 

6) współpraca z instytucjami i organizacjami; stowarzyszeniami, fundacjami, grupami 

nieformalnymi, w zakresie rozwijania i zaspokajania potrzeb kulturalnych mieszkańców gminy, 

7) prowadzenie działalności kulturalno-wychowawczej, artystycznej i rozrywkowej oraz zapewnienie 

współpracy ruchu artystyczno-kulturalnego z innymi instytucjami kultury i placówkami 

oświatowymi, 

8) prowadzenie „Mini Muzeum Żaby” (MMŻ) w placówce DK, w celu uatrakcyjnienia 

miejscowości, przybliżenie wartość ekologicznych, oraz propagowanie ochrony jednego  

z ciekawszych płazów związanego z nazwą miejscowości. 

2. Działalność statutowa DK może być prowadzona przez uruchamianie kolejnych filii, klubów, 

świetlic, itp. 

3. DK może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie i na zasadach określonych  

w odrębnych przepisach. Przychody uzyskane z tej działalności przeznaczane są na realizację celów 

statutowych i pokrywanie kosztów bieżącej działalności. 

4. Prowadzenie działalności gospodarczej może odbywać się poprzez: 

1) prowadzenie szkoleń, warsztatów i zajęć edukacyjnych; 

2) sprzedaż rękodzieła; 

3) prowadzenie działalności wydawniczej i wystawienniczej; 

4) organizowanie biletowanych imprez rozrywkowych, artystycznych, edukacyjnych, animacyjnych, 

koncertów, spektakli teatralnych, widowisk i innych form estradowych, z wyłączeniem imprez 

finansowanych bezpośrednio z budżetu Gminy Żabia Wola; 

5) najem i dzierżawę składników majątkowych pozostających w dyspozycji DK  

wraz ze świadczeniem usług powiązanych. 

5. Działalność gospodarcza DK nie może ograniczać ani utrudniać wykonywania zadań 

statutowych. 
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Rozdział 3. 

Zarządzanie i organizacja 

§ 6.  1. Działalnością DK zarządza, kieruje i odpowiada Dyrektor. 

2. Dyrektor reprezentuje DK na zewnątrz i jest odpowiedzialny za jego prawidłowe działanie. 

3. Dyrektora DK powołuje Wójt Gminy i dokonuje pozostałych czynności z zakresu stosunku 

pracy. 

4. Organizację wewnętrzną DK określa regulamin organizacyjny nadawany przez Dyrektora. 

5. Dyrektor DK zatrudnia i zwalnia pracowników, ustala ich wynagrodzenie, zakresy obowiązków 

oraz tryb załatwiania powierzonych im spraw. 

6. W razie nieobecności Dyrektora jego obowiązki wykonuje osoba przez niego upoważniona. 

7. Dyrektor może powołać, jako organ doradczy, tzw.: Radę Programową. 

8. Skład, zasady i tryb powołania Rady Programowej ustala Dyrektor w porozumieniu z Wójtem 

Gminy. 

9. Dyrektor składa sprawozdanie z działalności DK Wójtowi Gminy i Radzie Gminy zgodnie  

z obowiązującymi przepisami: 

a) za pierwsze półrocze - w terminie do 31 lipca roku bieżącego, 

b) za cały rok działalności – do 15 lutego roku następnego. 

10. Wójt Gminy może zlecać Dyrektorowi DK wykonywanie dodatkowych zadań na rzecz Gminy, 

zapewniając na ten cel środki finansowe. 

11. Wójt Gminy Żabia Wola jest zwierzchnikiem Dyrektora DK. 

 

Rozdział 4. 

Finanse DK oraz zasady dokonywania zmian statutowych 

§ 7. Podstawą gospodarki finansowej DK jest roczny plan finansowy sporządzony i zatwierdzony 

przez Dyrektora, z zachowaniem dotacji podmiotowej uchwalonej przez Radę Gminy. 

§ 8. Przychodami Domu Kultury są wpływy uzyskiwane z: dotacji podmiotowej organizatora,  

z prowadzonej działalności, z dotacji celowych, ze środków otrzymanych od osób fizycznych  

i prawnych oraz innych źródeł.   

§ 9. Zmiany Statutu są dokonywane w trybie jego uchwalenia. 
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Załącznik Nr 1 do Statutu Domu Kultury w Żabiej Woli   

 

 

Wzór znaku graficznego (logo) Domu Kultury w Żabiej Woli 

 

 


