
 

 

UCHWAŁA NR LVIII/580/18 

RADY MIEJSKIEJ W WIELUNIU 

z dnia 25 września 2018 r. 

w sprawie nadania Statutu Wieluńskiemu Domowi Kultury w Wieluniu 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: 

Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432) oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o or-

ganizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 862; z 2018 r. poz. 

152, 1105) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Nadaje się Statut Wieluńskiemu Domowi Kultury w Wieluniu stanowiący załącznik do niniejszej 

uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wielunia. 

§ 3. Traci moc § 1 Uchwały Nr XXVIII/334/13 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 20 marca 2013 r. w 

sprawie nadania Statutu Wieluńskiemu Domowi Kultury w Wieluniu. 

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

twa Łódzkiego. 

  

 Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieluniu 

 

 

Piotr Radowski 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 9 listopada 2018 r.

Poz. 5945



Załącznik do uchwały Nr LVIII/580/18 

Rady Miejskiej w Wieluniu 

z dnia 25 września 2018 r. 

Statut Wieluńskiego Domu Kultury w Wieluniu 

Rozdział I: Postanowienia ogólne 

§ 1. 1. Wieluński Dom Kultury zwany dalej „WDK” jest samorządową instytucją kultury Gminy Wieluń. 

2. WDK działa na podstawie: 

1) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 

2017 r., poz. 862, poz. 1000); 

2) niniejszego statutu. 

§ 2. 1. WDK posiada osobowość prawną od chwili wpisu do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez 

Gminę Wieluń. 

2. Siedzibą WDK jest miasto Wieluń, ul. Krakowskie Przedmieście 5. 

3. Terenem działania WDK jest Gmina Wieluń. WDK może także prowadzić działalność w granicach Rze-

czypospolitej Polskiej, a także poza jej granicami. 

4. Nadzór bezpośredni nad WDK sprawuje Burmistrz Wielunia. 

Rozdział II: Podstawowy zakres działalności 

§ 3. 1. Celem WDK jest prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspokajającej potrzeby 

kulturalne mieszkańców oraz upowszechnianie i promocja kultury. 

2. WDK realizuje programy z zakresu ochrony i promocji zdrowia. 

§ 4. 1. WDK prowadzi wielokierunkową działalność kulturalną na rzecz mieszkańców Gminy Wieluń, któ-

rą realizuje w szczególności poprzez: 

1) promocję i organizację amatorskiego ruchu artystycznego; 

2) rozpoznawanie, rozbudzanie zainteresowań i zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców; 

3) przygotowanie do odbioru i tworzenia wartości kulturowych; 

4) edukację kulturalną, ekologiczną, zdrowotną; 

5) tworzenie warunków do rozwoju aktywności kulturalnej, artystycznej, hobbystycznej, rekreacyjno-

ruchowej, ludowej oraz zainteresowania wiedzą i sztuką; 

6) kształtowanie nawyków mieszkańców do aktywnego współtworzenia i odbioru różnorodnych form spędza-

nia czasu wolnego; 

7) budowanie tożsamości kulturowej mieszkańców miasta i gminy; 

8) współpracę z placówkami kulturalnymi, oświatowymi, z instytucjami, stowarzyszeniami i związkami twór-

czymi oraz twórcami indywidualnymi działającymi na terenie miasta i gminy, powiatu i województwa; 

9) współpracę i wymianę kulturalną krajową, zagraniczną, zwłaszcza z miastami partnerskimi Gminy Wieluń; 

10) tworzenie warunków dla rozwoju rękodzieła artystycznego; 

11) organizowanie przeglądów i konfrontacji amatorskiego ruchu artystycznego; 

12) wspieranie merytoryczne i organizacyjne zewnętrznych inicjatyw kulturalnych w szczególności w zakre-

sie zwiększenia dostępu do kultury osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; 

13) prowadzenie działalności impresaryjnej, wystawienniczej i wydawniczej; 

14) świadczenie usług fotograficznych, filmowych, plastycznych, fonograficznych i poligraficznych; 
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15) wykonywanie zadań zleconych przez Gminę Wieluń w ramach prowadzonej polityki kulturalnej. 

2. WDK prowadzi kinoteatr „Syrena”. 

Rozdział III: Organy zarządzające i doradcze 

§ 5. 1. Organem zarządzającym WDK jest dyrektor. 

2. Dyrektor zarządza instytucją, organizuje działalność i reprezentuje ją na zewnątrz oraz ponosi odpowie-

dzialność za realizację zadań. 

3. Dyrektor jest uprawniony do dokonywania samodzielnie czynności prawnych w imieniu WDK. 

4. Dyrektor wykonuje wobec pracowników czynności pracodawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu Pra-

cy. 

5. Dyrektora WDK powołuje i odwołuje Burmistrz Wielunia na zasadach i w trybie przewidzianym w ob-

owiązujących przepisach prawa. 

6. Dyrektor może wykonywać swoje zadania przy pomocy jednego zastępcy dyrektora. 

7. Zastępcę dyrektora powołuje i odwołuje dyrektor. Odwołanie zastępcy dyrektora następuje w trybie 

przewidzianym dla jego powołania. 

§ 6. Organizację wewnętrzną WDK określa regulamin organizacyjny nadawany przez dyrektora w trybie 

określonym w obowiązujących przepisach. 

§ 7. 1. Organem doradczym WDK jest Rada Doradcza Wieluńskiego Domu Kultury, zwana dalej Radą. 

2. Rada składa się z 5 członków powoływanych przez Burmistrza Wielunia, w tym 2 radnych wybieranych 

przez Radę Miejską w Wieluniu oraz 3 osoby odznaczające się dorobkiem artystycznym, wiedzą lub wykształ-

ceniem w zakresie kultury i sztuki, a także osoby zajmujące się organizowaniem i prowadzeniem działalności 

artystyczno-kulturalnej. 

3. Rada jest powoływana na czas nieokreślony. 

4. Członkostwo w Radzie ustaje w razie śmierci członka Rady, w przypadku złożenia Dyrektorowi WDK 

rezygnacji przez członka Rady lub w przypadku jego odwołania przez Dyrektora WDK. 

5. Za udział w pracach Rady nie przysługuje wynagrodzenie, dieta lub zwrot kosztów. 

Rozdział IV: Gospodarka finansowa 

§ 8. 1. WDK prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i pro-

wadzeniu działalności kulturalnej.  

2. Podstawą gospodarki finansowej WDK jest plan finansowy ustalany przed dyrektora, z zachowaniem 

wysokości dotacji organizatora. 

3. WDK prowadzi rachunkowość według zasad określonych w odrębnych przepisach. 

4. WDK zgodnie z obowiązującymi przepisami sporządza roczne sprawozdanie finansowe ze swojej dzia-

łalności, które przedkłada organizatorowi. 

5. W celu finansowego wspierania realizacji zadań statutowych WDK może pozyskać dodatkowe dochody 

m.in. poprzez prowadzenie działalności innej niż kulturalna. 

§ 9. Źródłami finansowania działalności WDK są: 

1) przychody z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego; 

2) przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych; 

3) dotacje z budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, w tym środki przekazane przez organi-

zatora w formie dotacji: 

a) podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w 

tym na utrzymanie i remonty obiektów, 

b) celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji, 
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c) celowej na realizację wskazanych zadań i programów; 

4) środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł. 

Rozdział V: Działalność gospodarcza 

§ 10. 1. WDK może prowadzić działalność gospodarczą, a w szczególności: 

1) organizować imprezy zlecone; 

2) wypożyczać sprzęt; 

3) wynajmować sale i pomieszczenia; 

4) świadczyć usługi wydawnicze; 

5) świadczyć usługi związane z nagłośnianiem imprez; 

6) wynajmować powierzchnię pod działalność reklamową innych podmiotów; 

7) prowadzić sprzedaż (w tym komisową) wyrobów rękodzielniczych i poligraficznych. 

2. Dochody uzyskane z działalności gospodarczej przeznaczane są na działalność statutową. 

3. Działalność inna niż kulturalna nie może ograniczać merytorycznej działalności statutowej WDK. 

Rozdział VI: Postanowienia końcowe 

§ 11. Zmiana Statutu następuje w trybie przewidzianym dla jego nadania. 

§ 12. Połączenie, podział lub likwidacja WDK może nastąpić wyłącznie na podstawie uchwały Rady Miej-

skiej w Wieluniu podjętej na warunkach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach. 
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