
 

UCHWAŁA NR XIX/164/20 

RADY MIEJSKIEJ W ŁAPACH 

z dnia 28 lutego 2020 r. 

w sprawie uchwalenia Statutu Domu Kultury w Łapach 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696 i poz. 1815) 

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 2020 r. poz. 194) Rada Miejska w Łapach uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwala się Statut Domu Kultury w Łapach, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łap. 

§ 3. Traci moc uchwała nr XXVI/233/16 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 25 listopada 2016 r. sprawie 

uchwalenia Statutu Domu Kultury w Łapach. 

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

Województwa Podlaskiego. 

Przewodniczący Rady 

Sławomir Jan Maciejewski 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 9 marca 2020 r.

Poz. 1390



Załącznik do uchwały Nr XIX/164/20 

Rady Miejskiej w Łapach 

z dnia 28 lutego 2020 r. 

 

STATUT 

DOMU KULTURY W ŁAPACH 

 

 

ROZDZIAŁ I – POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1 

Dom Kultury w Łapach zwane dalej „Dom Kultury” jest gminną, samorządową instytucją 

kultury. 

 

§ 2 

Dom Kultury działa na podstawie przepisów prawa, w tym: 

1) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności 

kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 194). 

2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (t.j. Dz.U.2019.1649 z dnia 

2019.08.30.) 

3) niniejszego statutu. 

 

                                                             § 3 

Dom Kultury w Łapach jest gminną instytucją kultury posiadającą osobowość prawną 

i samodzielnie gospodarującą przydzieloną i nabytą częścią mienia. 

 

§ 4 

Podstawowym celem Domu Kultury w Łapach jest prowadzenie działalności kulturalnej w 

ramach zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym. 

 

§ 5 

1. Siedzibą Domu Kultury jest miasto Łapy, a terenem działania gmina Łapy. 

2. Dom Kultury działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, a także poza jej granicami. 

 

§ 6 

1. Organizatorem Domu Kultury jest Gmina Łapy. 

2. Nadzór nad organizacją i funkcjonowaniem Domu Kultury sprawuje Burmistrz Łap. 

 

§ 7 

Dom Kultury otrzymuje dotacje z budżetu Gminy. Wysokość dotacji określa uchwała 

budżetowa Rady Miejskiej w Łapach.  

 

 

ROZDZIAŁ II – CELE I PRZEDMIOT DZIAŁANIA DOMU KULTURY 

 

§ 8 

Podstawowym celem statutowym Domu Kultury w rozumieniu ustawy z dnia 25 października 

1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej jest realizacja zadań własnych 

gminy w zakresie działalności kulturalnej polegającej na tworzeniu, upowszechnianiu i 

ochronie regionalnej, narodowej i światowej kultury oraz pozyskiwaniu i przygotowaniu 
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społeczności łapskiej oraz osób przebywających na terenie gminy Łapy do aktywnego 

uczestnictwa w kulturze oraz jej współtworzenia. 

 

§ 9 

Do podstawowych zadań Domu Kultury w Łapach należy promowanie działalności kulturalnej, 

która polega na: 

1. rozpoznawanie oraz pobudzanie zainteresowań i potrzeb kulturalnych mieszkańców 

Gminy oraz ich zaspakajanie, 

2. przygotowanie mieszkańców Gminy do tworzenia i odbioru wartości kulturalnych, 

3. kształtowanie aktywnego uczestnictwa w kulturze, 

4. tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego i folkloru, 

5. kształtowanie poczucia własnej tożsamości i poszanowania dziedzictwa kulturowego 

miasta, gminy, regionu, Polski i innych narodów, 

6. edukacja kulturalna oraz popularyzacja wiedzy i sztuki, 

7. inspirowanie działań artystycznych, kulturalnych, sportowych oraz różnorodnych form 

spędzania czasu wolnego we współpracy z organizacjami samorządowymi, 

pozarządowymi oraz innymi placówkami kultury, 

8. rozpoznawania i zaspokajania potrzeb oraz zainteresowania wiedzą i sztuką,  

9. gromadzeniu, dokumentowaniu, tworzeniu, ochronie i udostępnianiu dóbr kultury 

10. integracji kulturalnej osób niepełnosprawnych poprzez działania związane z 

rehabilitacją społeczną osób niepełnosprawnych. 

 

§ 10 

Zadania wymienione w § 9 Dom Kultury realizuje poprzez wielokierunkową działalność w 

dziedzinie edukacji i upowszechniania kultury, a także przez organizowanie i inicjowanie: 

1. amatorskiego ruchu artystycznego, 

2. form indywidualnej i zespołowej aktywności kulturalnej, 

3. różnorodnych form edukacji kulturalnej i zajęć edukacyjnych upowszechniających, 

w szczególności wiedzę o sztuce. 

 

§ 11 

Do szczegółowego zakresu działania Domu Kultury należy: 

1. organizacja, realizacja i promocja: koncertów, spektakli, przeglądów, festiwali 

oraz innych wydarzeń kulturalnych, 

2. upowszechnianie kultury i sztuki w dziedzinach takich jak: literatura, 

muzyka, taniec, sztuki plastyczne i wizualne, fotografia, film, teatr, grafika, rzeźba, 

grafika komputerowa, design, architektura, twórczość i kultura ludowa, animacja 

kultury, lokalne dziedzictwo kulturowe, 

3. prowadzenie działalności artystycznych w ramach edukacji kulturalnej oraz klubów 

kultury, amatorskich zespołów artystycznych uwzględniając wszystkie grupy wiekowe 

oraz zapewnienie im właściwych warunków lokalowych, wykwalifikowanej kadry 

instruktorskiej i niezbędnego wyposażenia do prowadzenia zajęć i prezentacji 

swoich osiągnięć, 

4. merytoryczna opieka nad twórczością amatorską, promocja i prezentacja działań 

artystycznych, inicjatyw kulturalnych środowisk lokalnych, 

5. gromadzenie i opracowywanie archiwaliów i informacji dotyczących tradycji lokalnych 

oraz lokalnego dziedzictwa kulturowego, upowszechnianie i promocja 

dziedzictwa kulturowego gminy Łapy, 
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6. wspieranie i inicjowanie kontaktów mających na celu wymianę doświadczeń 

między twórcami z Polski i innych krajów, 

7. współpraca z instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami 

pozarządowymi, organizacjami społecznymi, 

8. inicjowanie i realizowanie projektów artystycznych, 

9. koordynowanie imprez kulturalnych na terenie gminy Łapy 

10. rozbudzanie potrzeb aktywnego współtworzenia i uczestnictwa w kulturze, 

11. prowadzenie impresariatu artystycznego, 

12. organizacja obozów i warsztatów dziecięco-młodzieżowych, 

13. organizuje wystawy, przeglądy i inne przedsięwzięcia w zakresie popularyzacji 

dorobku kulturalnego, 

14. organizacja działań kulturalnych do osób niepełnosprawnych mające na celu wyrabianie 

zdolności osobistej i pobudzanie aktywności społeczno – kulturalnej osób 

niepełnosprawnych, nabycie umiejętności wykonywania ról społecznych oraz 

kształtowanie w społeczeństwie właściwych postaw i zachowań ukierunkowanych na 

integrację społeczną i kulturalną osób niepełnosprawnych. 

 

§ 12 

Dom Kultury w Łapach prowadzi działalność gospodarczą, której celem jest wspieranie 

finansowe realizacji podstawowych zadań. 

 

§ 13 

1.Działalność gospodarcza Domu Kultury obejmuje: 

1) usługi fotograficzne, wideo, kserograficzne, 

2) usługi plastyczne i reklamowe, 

3) wynajem pomieszczeń i obiektów, 

4) usługi o charakterze technicznym (realizacja oraz wynajem nagłaśniania, oświetlenia, 

namiotów, mebli, sprzętu audio-video, systemów ekspozycyjnych), 

5) prowadzenie działalności wydawniczej, edukacyjnej i konsultingowej, 

6) pośrednictwo handlowe, 

7) organizację koncertów, spektakli, widowisk, wystaw, szkoleń, warsztatów, spotkań 

okolicznościowych. 

2.Ceny świadczonych usług przez Dom Kultury w Łapach ustala Dyrektor w formie 

zarządzenia lub w formie umów zawieranych z podmiotami trzecimi. 

 

 

 

ROZDZIAŁ III – ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA 

 

§ 14 

Dom Kultury w Łapach samodzielnie opracowuje plany organizacyjno-finansowe swojej 

działalności w ramach posiadanych środków. 

 

§ 15 

1.Organem zarządzającym jest Dyrektor Dom Kultury w Łapach, który kieruje jego 

działalnością i reprezentuje instytucję na zewnątrz. 

2. Dyrektor uprawniony jest do wydawania zarządzeń. 

3. Dyrektor zarządza Domem Kultury w Łapach przy pomocy zastępcy.  

4. Zastępcę powołuje i odwołuje Dyrektor Domu Kultury w Łapach po zasięgnięciu opinii 

Burmistrza Łap.  
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§ 16 

1. Dyrektora powołuje Burmistrz Łap. 

2. Dyrektor powoływany jest w trybie określonym w ustawie z dnia 25 października 1991 r. o 

organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Dyrektor może być wyłoniony w drodze 

konkursu. O przeprowadzeniu konkursu decyduje Burmistrz Łapy. Burmistrz ustala regulamin 

konkursu.  

 

§ 17 

1. Dom Kultury zatrudnia pracowników działalności podstawowej, administracji oraz obsługi. 

W razie potrzeby w Domu Kultury mogą być zatrudniani specjaliści z różnych dziedzin 

związanych z działalnością Domu Kultury. 

2. Pracowników zatrudnia i zwalnia Dyrektor Domu Kultury. 

 

§ 18 

1. Dyrektor i pracownicy Domu Kultury powinni posiadać odpowiednie do zajmowanych 

stanowisk kwalifikacje. 

2. Wynagrodzenie Dyrektora Domu Kultury ustala Burmistrz Łap. 

3. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy. 

 

§ 19 

Regulamin Organizacyjny Domu Kultury w Łapach opracowuje i wprowadza Dyrektor Domu 

Kultury po zasięgnięciu opinii Burmistrza Łap. 

 

§ 20 

      W skład Dom Kultury w Łapach wchodzą Wiejskie Domy Kultury w Łapach 

Szołojdach,  Uhowie i Płonce Kościelnej. Świetlica Wiejska w Bokinach, Świetlica Wiejska w 

Łupiance Starej. 

 

ROZDZIAŁ IV – MAJĄTEK I GOSPODARKA FINANSOWA DOMU KULTURY 

 

§ 21 

Dom Kultury prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków na 

zasadach ustalonych dla instytucji kultury, dotyczących gospodarki finansowej 

i rachunkowości, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania. 

 

§ 22 

1.Działalność Domu Kultury finansowana jest ze środków publicznych, 

w ramach otrzymywanej z budżetu gminy dotacji podmiotowej, dotacji celowej z budżetu 

gminy, dotacji celowej z budżetu państwa, funduszy celowych, darowizn, przychodów 

z odpłatnej działalności kulturalnej, ze sprzedaży składników majątku ruchomego, przychodów 

z najmu i dzierżawy składników majątkowych, środków otrzymywanych od osób fizycznych i 

prawnych, operacji finansowych oraz z innych źródeł. 

2. Nadzór nad gospodarką finansową Dom Kultury sprawuje Burmistrz Łap. 

 

§ 23 

Podstawą gospodarki finansowej Domu Kultury jest roczny plan finansowy ustalany przez 

Dyrektora, uwzględniający wysokość dotacji przyznanej przez Radę Miejską w Łapach. Plan 
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ten w trakcie roku kalendarzowego może ulec zmianie, o czym należy powiadomić Burmistrza 

Łap w terminie 7 dni od dokonania zmiany. 

 

§ 24 

Dom Kultury prowadzi rachunkowość według zasad określonych w przepisach ustawy 

o rachunkowości. 

 

§ 25 

Do składania w imieniu Dom Kultury oświadczeń w zakresie jego praw 

i obowiązków majątkowych uprawniony jest dyrektor Dom Kultury lub osoby przez niego 

upoważnione. 

 

§ 26 

Dom Kultury tworzy zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na zasadach określonych 

w odrębnych przepisach. 
 

 

ROZDZIAŁ V – ZMIANY STATUTU 

§ 27 

Zmiany statutu Dom Kultury mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego ustalenia, to 

jest w formie Uchwały Rady Miejskiej. 
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