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Poz. 3657
OBWIESZCZENIE
RADY MIASTA BOCHNIA
z dnia 25 kwietnia 2013 r.

w sprawie przyjęcia i ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Miejskiego Domu Kultury w Bochni
Na podstawie art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych
i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 95, poz. 1172 z późn. zm.)
ogłasza się tekst jednolity Statutu Miejskiego Domu Kultury w Bochni nadanego uchwałą
Nr XXXVI/355/2009 Rady Miasta w Bochni z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie Statutu Miejskiego Domu
Kultury w Bochni, zmienionego uchwałą Nr XVII/175/12 Rady Miasta Bochnia z dnia 29 marca 2012 r.
w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Domu Kultury w Bochni, zgodnie z brzmieniem załącznika do
niniejszego obwieszczenia.
Przewodniczący Rady Miasta
Kazimierz Ścisło
Załącznik
do obwieszczenia Rady Miasta Bochnia
z dnia 25 kwietnia 2013 r.
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego
Statutu Miejskiego Domu Kultury w Bochni

STATUT
Miejskiego Domu Kultury w Bochni
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne.
§ 1. Miejski Dom Kultury w Bochni zwany dalej MDK jest samorządową instytucją upowszechniania
kultury i działa na podstawie:
1. ustawy z dnia 25 października
(Dz. U. z 2012 r. poz. 406),

1991 r.

o organizowaniu

i prowadzeniu

działalności

kulturalnej

2. ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.),
3. niniejszego statutu.
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§ 2.
1. MDK koordynuje i inspiruje działalność kulturalną na terenie miasta Bochnia, które jest jego siedzibą.
2. MDK używa pieczątki podłużnej z napisem "Miejski Dom Kultury 32-700 Bochnia ul. Regis 1 tel. 611-6935, 611-69-01, fax: 611-81-69 NIP 868-16-04-860 Regon 000284836".
§ 3. Gmina Miasta Bochni jest organizatorem MDK i sprawuje nadzór nad jego działalnością.
§ 4.
1. MDK jest samodzielną instytucją kultury posiadającą osobowość prawną.
2. MDK prowadzi gospodarkę finansową na zasadach ustalonych dla instytucji kultury oraz w oparciu o ustawę
z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.).
§ 5.
1. Gmina Miasta Bochnia nie odpowiada za zobowiązania MDK z zastrzeżeniem art. 24, 25 ustawy z dnia
25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
2. MDK otrzymuje dotację z budżetu Gminy Miasta Bochnia, której wysokość określa Uchwała Rady Miasta.
Rozdział 2.
Cele i zadania.
§ 6.
1. Podstawowym celem statutowym MDK jest prowadzenie działalności kulturalnej polegającej na tworzeniu
oraz upowszechnianiu i ochronie kultury.
2. W tworzeniu programu działalności kulturalnej obrazującej jej cele i kierunki, MDK współdziała ze
społecznym ruchem kulturalnym i innymi instytucjami kultury.
§ 7. Celem działania MDK jest:
- realizacja działań w zakresie wychowania, edukacji i upowszechniania kultury w mieście,
- pozyskiwanie i przygotowanie społeczeństwa do czynnego uczestnictwa w kulturze oraz współtworzenie
i rozwijanie jej wartości,
- promocja miasta Bochni.
- tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką,
- rozpoznanie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych.
§ 8. Do podstawowych zadań MDK należy:
1. Edukacja kulturalna środowiska, w szczególności dzieci i młodzieży, realizująca sie w zainteresowaniach
uczestników poprzez pracę zespołową, kołach zainteresowań, kursach, organizowanych konkursach,
przeglądach, festiwalach we wszystkich dziedzinach działalności kulturalnej;
2. Opieka nad amatorskim ruchem artystycznym, twórczością ludową oraz ich promowanie;
3. Organizowanie imprez kulturalnych, rekreacyjno-wypoczynkowych, sportowych oraz rozrywkowych,
zapewniających uczestnikom racjonalne spędzenie czasu wolnego zgodnie z ich zainteresowaniami
i potrzebami, koordynowanie działalności kulturalnej;
4. Gromadzenie i udostępnienie dóbr kultury, informacji i dokumentacji dotyczących zjawisk kulturowych na
terenie miasta;
5. Upowszechnianie dorobku i osiągnięć instytucji kultury oraz twórców i zespołów amatorskiego ruchu
artystycznego, popularyzowanie najcenniejszych wartości kultury narodowej;
6. Upowszechnianie kultury filmowej;
7. Inicjowanie i podejmowanie współpracy z gminami w kraju i za granicą w celu wymiany kulturalnej, ze
szczególnym uwzględnieniem zorganizowanych grup młodzieżowych;
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8. Podejmowanie inicjatyw i realizacja projektów na rzecz promocji idei zjednoczonej Europy, przy
wykorzystaniu wszystkich możliwych dotacji na realizację tych zadań;
9. Podejmowanie oraz wspieranie działań na rzecz promocji Bochni i regionu bocheńskiego;
10. Wydawanie pisma samorządowego "Kronika Bocheńska" promującego dorobek i osiągnięcia instytucji
kultury, sportu, twórców i zespołów amatorskiego ruchu artystycznego, najcenniejszych wartości kultury
narodowej i regionalnej oraz idei samorządowości i zjednoczonej Europy.
§ 9.
1. MDK może podejmować również, na podstawie i w granicach obowiązujących przepisów, inne działania
wynikające z potrzeb społeczności lokalnej.
2. MDK może prowadzić działalność gospodarczą, z której przychody przekazywane są na realizację jego
zadań statutowych, a szczególności może realizować za odpłatnością imprezy zlecone, prowadzić
impresariat artystyczny, wykonywać usługi w zakresie szkolenia, reklamy, działalności wydawniczej
i innej.
3. Działalność o której mowa w ust. 2 nie może powodować ograniczenia działalności statutowej MDK.
Rozdział 3.
Zarządzanie i organizacja.
§ 10.
1. Organizację wewnętrzną MDK określa regulamin organizacyjny nadawany przez Dyrektora po zasięgnięciu
opinii Rady Miasta Bochnia.
2. Kształt struktury organizacyjnej MDK powinien być dostosowany do potrzeb realizacji programu
działalności kulturalnej.
§ 11.
1. Na czele MDK stoi dyrektor, który zarządza instytucją i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Nadzór nad działalnością MDK sprawuje Burmistrz Miasta Bochni.
3. Dyrektora MDK powołuje Burmistrz Miasta Bochni na zasadach i w trybie przewidzianym
w obowiązujących przepisach.
4. Powołanie dyrektora MDK następuje w drodze konkursu. Komisję Konkursową powołuje Burmistrza
Miasta, w pracach Komisji uczestniczy przedstawiciel Rady Miasta.
5. Dyrektora MDK powołuje się na czas określony.
6. Dyrektor MDK wyznacza swego nieetatowego zastępcę, który pełni tę funkcję w razie nieobecności
Dyrektora.
§ 12.
1. Dyrektor MDK zarządza instytucją i kieruje jej działalnością w granicach obowiązujących przepisów.
2. Przy składaniu oświadczeń w sprawach majątkowych dyrektor MDK współdziała z głównym księgowym na
zasadach określonych odrębnymi przepisami.
3. Do obowiązków dyrektora MDK należy w szczególności:
1) kierowanie pracami MDK,
2) nadzór nad powierzonym majątkiem,
3) sporządzanie planów merytorycznej i rzeczowo - finansowej działalności na dany rok, z uwzględnieniem
dotacji organizatora i składanie Burmistrzowi Miasta oraz radzie Miasta Bochnia sprawozdań z działalności
z roku poprzedniego do 31 marca oraz przedkładanie wniosków wymagających zarządzeń Burmistrza
Miasta,
4) decydowanie o celowości wydatków i zarządzanie wypłat w ramach zatwierdzonego budżetu,
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5) decydowanie o przyjmowaniu zapisów i darowizn,
6) wykonywanie obowiązków Kierownika Zakładu Pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy.
§ 13.
1. Dyrektor i pracownicy MDK powinni posiadać odpowiednie do zajmowanych stanowisk kwalifikacje,
określone w odrębnych przepisach.
2. wynagrodzenie dyrektora MDK ustala Burmistrz Miasta Bochni.
3. Wynagrodzenie pracowników MDK ustala dyrektor.
Rozdział 4.
Majatek i finanse.
§ 14.
1. Miejski Dom Kultury prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się
zasadami efektywności ich wykorzystania.
2. Podstawą gospodarki finansowej Miejskiego Domu Kultury stanowi plan finansowy ustalony przez
Dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji ustalonej przez Radę Miasta zgodnie z § 15 ust. 3.
§ 15.
1. Miejski Dom Kultury pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów.
2. Przychodami Miejskiego Domu Kultury są wpływy z prowadzonej działalności z najmu i dzierżawy
składników majątkowych, dotacje otrzymane z budżetu Gminy Miasta Bochni, środki otrzymane od osób
fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł.
3. Wysokość rocznej dotacji na działalność Miejskiego Domu Kultury ustala Rada Miasta Bochnia.
§ 16. Miejski Dom Kultury prowadzi rachunkowość na zasadach określonych odrębnymi przepisami
ustawy o rachunkowości oraz odrębnymi przepisami obowiązującymi w instytucjach kultury.
Rozdział 5.
Postanowienia końcowe.
§ 17. Zmiany Statutu Miejskiego Domu Kultury może dokonać Rada Miejska w trybie przewidzianym dla
jego uchwalenia.
§ 18. Likwidacja Miejskiego Domu Kultury może nastąpić na podstawie stosownej uchwały Rady
Miejskiej.
Przewodniczący Rady Miasta
Kazimierz Ścisło

