
Uchwała Nr 166/XXXVII/06
Rady Gminy w Radominie
 z dnia 27 czerwca 2006 r.

w sprawie nadania Statutu Wiejskiemu Domowi Kultury w Dulsku.

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 
62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, 
poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 
1759, z 2005 Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128) i art. 
13  ust.  1  i  2  ustawy  z  dnia  25  października  1991  r.  o  organizowaniu  i  prowadzeniu 
działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123,   z 2002 r. Nr 41, poz. 364, z 
2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 162, poz. 1568 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 11, poz. 96 i 
Nr 261, poz. 2598 oraz z 2005 r. Nr 131, poz. 1091 i Nr 132, poz. 1111) uchwala się, co 
następuje: 

§ 1. Nadaje się Statut Wiejskiemu Domowi Kultury w Dulsku, który określa cele i 
zadania  domu  kultury  i  jego  organizację  oraz  sposób  gospodarowania  środkami 
finansowymi jednostki.

§  2.  Wiejski  Dom  Kultury  w  Dulsku  zwany  dalej  ,,domem  kultury”  działa  na 
podstawie 
1) ustawy  z  dnia  25  października  1991  r.  o  organizowaniu  i  prowadzeniu  działalności 

kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z 2002 r. Nr 41, poz. 364, z 2003 r. Nr 96, 
poz. 874, Nr 162, poz. 1568 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 11, poz. 96 i Nr 261, poz. 
2598 oraz z 2005 r. Nr 131, poz. 1091 i Nr 132, poz. 1111);

2) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 
1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i 
Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568,  z 2004 r. Nr 102, poz. 
1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 
1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128);

3) niniejszego Statutu.

§  3.  Dom kultury  jest  samorządową instytucją  kultury,  której  organizatorem jest 
Gmina Radomin.

§ 4. Siedzibą domu kultury jest sołectwo Dulsk, a terenem jego działania Gmina 
Radomin. 

§ 5. Nadzór nad działalnością domu kultury sprawuje Wójt Gminy.

§ 6. 1. Dom kultury uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania go do rejestru 
instytucji kultury prowadzonego przez organizatora. 

2. Dom kultury używa podłużnej pieczęci z nazwą domu kultury w brzmieniu Wiejski 
Dom Kultury w Dulsku 87-404 Radomin, pow. Golub-Dobrzyń, woj. kujawsko-pomorskie. 

§ 7.1. Celem działalności domu kultury jest realizacja przedsięwzięć zmierzających 
do upowszechniania kultury i jej promocja w środowisku lokalnym.

2. Dom kultury swoją działalnością jest dostępny dla ogółu społeczeństwa. 



§ 8.1. Do szczegółowego zakresu działań domu kultury należy:
1) organizowanie  urozmaiconych  form  edukacji  kulturalnej  i  kształtowanie  wzorów 

aktywnego uczestnictwa w kulturze;
2) organizacja przedsięwzięć zmierzających do upowszechniania  kultury w środowisku 

lokalnym: np. konkursów, festynów artystycznych, wystaw, przeglądów, festiwali, itp.;
3) upowszechnianie dorobku i osiągnięć instytucji i twórców kultury;
4) ochrona tradycji i dziedzictwa kulturalnego;
5) prowadzenie  działalności  zarobkowej  polegającej  na  wynajmowaniu  pomieszczeń  w 

celu organizacji przyjęć, spotkań. 
2.  Dom kultury  w realizacji  zadań  ujętych  w  ust.  1  współpracuje  z  instytucjami 

oświatowymi, kulturalnymi, towarzystwami, stowarzyszeniami i fundacjami.

§ 9. Dom kultury może podejmować również inne działania wynikające z potrzeb 
środowiska.

§  10.  Na  czele  domu  kultury  stoi  Dyrektor,  który  kieruje  jego  działalnością, 
reprezentuje go na zewnątrz i jest za niego odpowiedzialny oraz wykonuje uprawnienia 
zwierzchnika wobec podległych pracowników. Dyrektora powołuje i odwołuje Wójt Gminy. 

§  11.  Szczegółową  organizację  i  strukturę  domu  kultury  określa  Regulamin 
Organizacyjny. 

§ 12.1. Działalność domu kultury jest finansowana z następujących źródeł:
1) z dotacji przekazanych przez organizatora,
2) z prowadzonej działalności – dochodów własnych,
3) z innych źródeł.

2. Organizator zapewnia w szczególności środki na:
1) wynagrodzenia,
2) utrzymanie infrastruktury i prowadzenie działalności. 

3.  Dochody  wymienione  w  ust.  1  pkt  2  dom  kultury  może  uzyskiwać  z 
następujących źródeł:
1) świadczenia usług w zakresie upowszechniania kultury i oświaty, np. różnego rodzaju 

kursów;
2) sprzedaży biletów;
3) organizacji przedsięwzięć zlecanych przez inne instytucje;
4) świadczenia  usług,  np.  w  postaci  nagłaśniania  uroczystości,  wypożyczania 

wyposażenia;
5) wynajmu  pomieszczeń  na  działalność  kulturalno-oświatową  i  gospodarczą,  np. 

organizację koncertów, kiermaszy, szkoleń i konferencji, zebrań, uroczystości, itp.;
6) z innych usług związanych z działalnością statutową.

§ 13. Zmian w Statucie Wiejskiego Domu Kultury w Dulsku dokonuje Rada Gminy.

§  14.  Uchwała  podlega  ogłoszeniu  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia. 


