DRUK Nr 9/XLI
UCHWAŁA NR ………………..
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia ……………….. 2014 r.
w sprawie nadania statutu Gryfińskiemu Domowi Kultury
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645, 1318) oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r.
poz. 406) uchwala się co następuje:
§ 1. Nadaje się Gryfińskiemu Domowi Kultury statut stanowiący załącznik do niniejszej
uchwały.
§ 2. Tracą moc:
1) Uchwała Nr XLIX/648/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 10 października 2002 r.
w sprawie nadania Statutu Gryfińskiemu Domowi Kultury;
2) Uchwała Nr XVII/246/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 stycznia 2004 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gryfińskiego Domu Kultury;
3) Uchwała Nr XXXVII/479/05 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 czerwca 2005 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gryfińskiego Domu Kultury;
4) Uchwała Nr LVII/688/06 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 października 2006 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gryfińskiego Domu Kultury;
5) Uchwała Nr III/22/06 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie
wprowadzenia zmian w Statucie Gryfińskiego Domu Kultury;
6) Uchwała Nr VII/73/07 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2007 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gryfińskiego Domu Kultury;
7) Uchwała Nr XI/104/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 września 2011r. w sprawie
wprowadzenia zmian w Statucie Gryfińskiego Domu Kultury.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Mieczysław Sawaryn

UZASADNIENIE

Nadanie nowego statutu Gryfińskiemu Domowi Kultury związane jest przede wszystkim
z koniecznością dostosowania jego przepisów do znowelizowanej ustawy o organizowaniu
i prowadzeniu działalności kulturalnej. Ponadto, ze względu na kilkukrotne zmiany
wprowadzane w statucie zasadne jest dokonanie ujednolicenia jego zapisów.

Sporządziła:

Załącznik do uchwały Nr ……..
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia ………..
STATUT GRYFIŃSKIEGO DOMU KULTURY W GRYFINIE
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Gryfiński Dom Kultury, zwany dalej GDK został utworzony w 1958 roku. GDK jest samorządową
instytucją kultury Miasta i Gminy Gryfino.
2. GDK działa w szczególności na podstawie:
1) Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
(tekst jednolity – Dz. U. z 2012, poz. 406),
2) Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2001r. Nr
142, poz. 1591 z późn. zm.),
3) Niniejszego statutu.

§2
1. GDK obejmuje swoją działalnością teren Miasta i Gminy Gryfino.
2. Siedziba GDK mieści się w Gryfinie przy ul. Szczecińskiej 17.
3. GDK posiada placówki: Gryfiński Dom Kultury Pałacyk pod Lwami w Gryfinie oraz świetlice
wiejskie działające jako filie GDK.

§3
1. Nadzór nad funkcjonowaniem GDK sprawuje Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino.
2. GDK podlega wpisowi do rejestru instytucji kultury, prowadzonego przez Urząd Miasta i Gminy

w Gryfinie i od dnia wpisu posiada osobowość prawną.
§4
GDK używa pieczęci z nazwą w pełnym brzmieniu oraz adresem siedziby:
Gryfiński Dom Kultury
ul. Szczecińska 17, 74-100 Gryfino
Tel. 91-416-25-20, fax. 91-415-02-88
NIP 858-16-89-673, Regon 000285379
ROZDZIAŁ II
CELE I ZADANIA
§5
1. Do podstawowych zadań GDK należy m.in.:
1) rozpoznawanie, rozbudzanie zainteresowań i potrzeb kulturalnych,
2) przygotowanie do obioru i tworzenie wartości kulturalnych,
3) kształtowanie wzorów aktywnego uczestnictwa w kulturze,
4) organizowanie turystycznych i kulturalnych przedsięwzięć propagujących i prezentujących gminę
w kraju i zagranicą,
5) współpraca z innymi instytucjami kultury i placówkami oświatowymi,
6) wychowanie regionalne,
7) rozwijanie różnorodnych form artystycznych m.in. w placówkach oświatowych gminy.

2. Zadania wymienione w ust. 1 GDK realizuje przede wszystkim przez organizowanie:
1) zespołowego uczestnictwa w kulturze,
2) różnorodnych form edukacji kulturalnej,
3) form indywidualnej aktywności kulturalnej i turystycznej,
4) imprez kulturalnych i turystycznych,
5) obchodów świąt narodowych oraz uroczystości gminnych,
6) różnorodnych form aktywizujących promocję miasta.

§6
Zadania zawarte w § 5 ust. 1 GDK realizować będzie poprzez:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

organizowanie spektakli, koncertów, wystaw i imprez turystycznych,
prowadzenie impresariatu artystycznego,
organizowanie imprez rozrywkowych i promocyjnych,
świadczenie usług fonograficznych, plastycznych, filmowych oraz innych usług z zakresu kultury,
prowadzenie sprzedaży giełdowej, komisowej i antykwarycznej ‐ artykułami związanymi
z działalnością kulturalną,
realizowanie imprez zleconych (okolicznościowe, obrzędowe),
wynajmowanie pomieszczeń w swoich siedzibach,
propagowanie i wspieranie rozwoju polskiej i zagranicznej sztuki filmowej poprzez promocję filmów
o wysokich walorach artystycznych,
prowadzenie współpracy trans granicznej,
organizowanie warsztatów artystycznych (plastyczne, teatralne, taneczne, wokalne).

§7
GDK współpracuje z instytucjami kultury, placówkami oświatowymi, placówkami
aktywizującymi
do życia kulturalnego osoby niepełnosprawne, fundacjami, stowarzyszeniami regionalnymi i
twórczymi, jednostkami samorządowymi oraz wszystkimi osobami prawnymi i fizycznymi
mogącymi służyć pomocą przy realizacji zadań GDK.
ROZDZIAŁ III
ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA
§8
1. Dyrektor GDK zarządza instytucją i reprezentuje ją na zewnątrz. Dyrektora instytucji kultury
powołuje i odwołuje Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino.
2. Powołanie dyrektora instytucji kultury może nastąpić w drodze konkursu. O przeprowadzeniu
konkursu decyduje Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

3. Dyrektor działa na podstawie statutu, a przy czynnościach przekraczających jego zakres ‐
na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino.
4. Dyrektor może powołać dwóch zastępców, po zasięgnięciu opinii Burmistrza Miasta i
Gminy Gryfino.
5. Szczegółowy zakres obowiązków Zastępcy Dyrektora określa dyrektor GDK w Gryfinie.
6. Dyrektor może udzielić zastępcy pełnomocnictw do dokonywania czynności prawnych w
imieniu GDK.
§9
Dyrektor GDK zatrudnia pracowników działalności podstawowej, administracji i obsługi.
W miarę potrzeb w GDK mogą być zatrudniani specjaliści z różnych dziedzin związanych

z jego działalnością. Pracowników zatrudnia, awansuje i zwalnia dyrektor GDK.
§ 10
Wynagrodzenia pracowników GDK ustalane są na podstawie rozporządzeń Ministra właściwego
do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w sprawie szczegółowych zasad
wynagradzania pracowników instytucji kultury oraz zakładowego regulaminu wynagradzania.
§ 11
Szczegółową strukturę organizacyjną GDK oraz cele i zadania poszczególnych działów ustala
dyrektor w regulaminie organizacyjnym po zasięgnięciu opinii Burmistrza Miasta i Gminy
Gryfino.
ROZDZIAŁ IV
GOSPODARKA FINANSOWA GDK
§ 12
1. GDK w oparciu o obowiązujące przepisy gospodaruje samodzielnie przydzielonym
i nabytym mieniem oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w zakresie upowszechniania
kultury w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami ich efektywnego
wykorzystania.
2. Działalność GDK finansowana jest:
a/ z dotacji podmiotowych na dofinansowanie działalności bieżącej, w tym na utrzymanie
i remonty obiektów,
b/ z dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji,
c/ z dotacji celowych na realizacje wskazanych zadań i programów,
d) ze środków uzyskanych z prowadzonej działalności,
e) ze środków otrzymanych od osób fizycznych i prawnych,
f) z innych źródeł.
3. Podstawą gospodarki finansowej GDK jest roczny plan finansowy ustalony przez dyrektora z
zachowaniem wysokości dotacji przyznanej przez organizatora, który w trakcie roku
kalendarzowego może ulec zmianie. Plan finansowy sporządzany jest zgodnie z aktualnie
obowiązującymi przepisami.
4. Wysokość rocznej dotacji na działalność GDK ustala Rada Miejska w Gryfinie na podstawie
projektu planu finansowego sporządzanego przez dyrektora instytucji.
5. Plan finansowy GDK zawiera, według potrzeb, plan usług, przychodów i kosztów, plan
drobnych remontów i konserwacji środków trwałych.
§ 13
Do składania w imieniu GDK oświadczeń woli dotyczących rozporządzania majątkiem a także
zaciągania zobowiązań, wymagane jest współdziałanie Dyrektora i Głównego Księgowego lub
osób przez nich upoważnionych.
§ 14
GDK, obok działalności podstawowej, może prowadzić także działalność gospodarczą, na
podstawie odrębnych przepisów, z której dochód w całości przeznaczony jest na działalność
statutową i pokrywanie kosztów bieżącej działalności. Działalność gospodarcza nie może
ograniczać ani utrudniać wykonywania zadań statutowych.

ROZDZIAŁ V
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 15
Zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.
§ 16
Statut wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia.

