
Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA SZCZECIN

z dnia .................... 2019 r.

w sprawie nadania Statutu  Domowi  Kultury „Krzemień” w Szczecinie

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. 
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1983, z 2019 r. poz. 115, 
730, 1696), Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:

§ 1. Nadaje się Statut Domowi Kultury „Krzemień”, którego treść stanowi załącznik nr 1 do 
niniejszej uchwały.   

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Zachodniopomorskiego. 
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Załącznik nr 1

do uchwały Nr ........Rady Miasta Szczecin

z dnia....................2019 r.

STATUT  DOMU KULTURY „KRZEMIEŃ” W SZCZECINIE

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Dom Kultury „Krzemień” w Szczecinie, zwany dalej: „DK Krzemień” jest samorządową 
instytucją kultury, która działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, 
zwanej dalej „Ustawą”,

2) niniejszego statutu.

§ 2. Organizatorem DK „Krzemień” jest Gmina Miasto Szczecin, zwana dalej „Organizatorem”.

§ 3. DK „Krzemień” posiada osobowość prawną i jest wpisany do Rejestru instytucji kultury 
prowadzonego przez Organizatora pod numerem 13/20.

§ 4. Terenem działania DK „Krzemień” jest miasto Szczecin, a także cały kraj i zagranica. 

Rozdział 2.
Zakres działalności

§ 4. Podstawowym celem działania DK „Krzemień” jest rozpoznawanie, rozbudzanie 
i zaspokajanie zainteresowań oraz aspiracji kulturalnych, kształtowanie wzorców i nawyków 
aktywnego uczestnictwa w kulturze poprzez organizowanie, tworzenie i upowszechnianie działalności 
kulturalnej, a także promowanie zdrowego stylu życia. 

§ 5. 1.  Do zakresu działalności DK „Krzemień” należy:

1) organizowanie wydarzeń kulturalnych,

2) organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i artystycznej,

3) prowadzenie i koordynowanie działalności kół zainteresowań dla dzieci, młodzieży i dorosłych;

4) wspieranie i organizowanie  amatorskiej twórczości artystycznej;

5) współpraca z instytucjami kultury, organizacjami pozarządowymi i twórcami indywidualnymi, 
szkołami oraz ośrodkami wsparcia i pomocy,

6) inicjowanie i organizowanie przedsięwzięć kulturalnych i społecznych nawiązujących 
szczególności do historii prawobrzeżnych dzielnic Szczecina,

7) współpraca i wymiana kulturalna krajowa i zagraniczna,

8) prowadzenie działalności promocyjnej i wydawniczej,

9) promowanie wartości społeczeństwa obywatelskiego.

2. W ramach swojej statutowej działalności DK „Krzemień” będzie mógł ponadto podejmować 
dodatkowe działania w zakresie:

1) promocji zdrowia i ochrony przed uzależnieniami,

2) organizowania zajęć sportowych i rekreacyjnych,

3) krajoznawstwa i turystyki,

4) ekologii oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,

5) organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży.
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Rozdział 3.
Organy zarządzające i doradcze oraz sposób ich powoływania

§ 6. 1.  Domem Kultury „Krzemień” zarządza i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor lub 
Zarządca, jeśli zarządzanie instytucją powierzone zostanie osobie fizycznej lub prawnej na podstawie 
umowy o zarządzaniu. 

2. Dyrektora powołuje Prezydent Miasta Szczecin w trybie i na zasadach określonych w Ustawie.

3. Dyrektor może powołać zastępcę dyrektora, po zasięgnięciu opinii Organizatora.

4. Dyrektor może powołać zespół konsultacyjny jako własny organ doradczy i opiniodawczy 
w sprawach związanych z działalnością statutową DK „Krzemień”.

5. Skład zespołu konsultacyjnego,  tryb i zasady jego działania oraz okres kadencji określa 
regulamin nadany przez Dyrektora,  po zasięgnięciu opinii Organizatora.

Rozdział 4.
Źródła finansowania

§ 7. 1.   DK „Krzemień” prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w Ustawie oraz 
w innych, obowiązujących w tym zakresie przepisach. 

2. Działalność DK „Krzemień” finansowana jest z następujących źródeł:

1) dotacji podmiotowej od Organizatora;

2) dotacji celowych od Organizatora na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 
inwestycji;

3) dotacji celowych od Organizatora na realizację wskazanych zadań i programów;

4) innych dotacji;

5) wpływów z działalności statutowej;

6) wpływów z prowadzonej działalności odpłatnej;

7) wpływów ze sprzedaży składników majątku ruchomego;

8) wpływów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych;

9) środków otrzymanych od osób fizycznych i prawnych;

10) wpływów z innych źródeł.

§ 8. 1.  Podstawą gospodarki finansowej  DK „Krzemień” jest plan finansowy ustalony przez 
Dyrektora, z zachowaniem wysokości dotacji Organizatora. 

2. Dyrektor przedkłada Organizatorowi plany finansowo-rzeczowe oraz okresowe sprawozdania 
z wykonania tych planów, zgodnie z wymogami Organizatora.

3. Roczne sprawozdanie finansowe, składające się z bilansu, rachunków zysku i strat oraz 
informacji dodatkowych podlega obligatoryjnemu badaniu przez biegłego rewidenta przed jego 
zatwierdzeniem.

4. Organem zatwierdzającym roczne sprawozdanie finansowe DK „Krzemień” jest Prezydent 
Miasta Szczecin.

Rozdział 5.
Zasady dokonywania zmian statutowych

§ 9. Zmian w Statucie DK „Krzemień” dokonuje Rada Miasta Szczecin na zasadach i w trybie 
przewidzianych dla jego nadania. 
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Rozdział 6.
Postanowienia dotyczące prowadzenia działalności innej niż kulturalna

§ 10. 1.  DK „Krzemień” może prowadzić, jako dodatkową, działalność gospodarczą, według 
zasad zgodnych z obowiązującymi przepisami, o ile działalność ta nie spowoduje ograniczenia zakresu 
jego działalności statutowej.

2. Do zakresu działalności gospodarczej DK „Krzemień” należy:

1) realizacja imprez zleconych,

2) realizacja usług promocyjno-reklamowych,

3) realizacja usług wydawniczych,

4) realizacja usług handlowych i gastronomicznych,

5) wynajem i dzierżawa posiadanych składników majątkowych.

3. Przychody uzyskane z działalności gospodarczej mogą być wykorzystywane wyłącznie w celu 
finansowania działalności statutowej DK „Krzemień”
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Uzasadnienie

Akt nadania statutu nowo tworzonej instytucji kultury, dla której organizatorem jest Gmina Miasto
Szczecin, wynika z przepisów ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu
działalności kulturalnej. Akt ten skutkuje organizacyjnym oraz programowym wyodrębnieniem Domu
Kultury „Krzemień”, a  ponadto określa podstawowe dane, które dotyczą tej instytucji, a tym samym
wyznacza niezbędne ramy jej funkcjonowania. Nadanie statutu stanowi obligatoryjną, jednostronną,
publicznoprawną czynność Gminy Miasto Szczecin jako organizatora ww. instytucji kultury.
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