
UCHWAŁA NR XIII/265/03
Rady Miasta Szczecina
z dnia 01 grudnia 2003 r.

w sprawie nadania Statutu  instytucji kultury o nazwie Dom Kultury "Klub Skolwin"

Na podstawie 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 ze zm. z 2002 r. Nr 
41, poz.364);Rada Miasta Szczecina uchwala, co następuje:

§ 1. Nadaje się Statut Domowi Kultury "Klub Skolwin", stanowiący załącznik do niniejszej 
uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się  Prezydentowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Szczecina

Jan Stopyra



Załącznik
do uchwały Nr XIII/265/03

Rady Miasta Szczecina
z dnia 01 grudnia 2003 r.

Statut
Domu Kultury "Klub Skolwin"

Rozdział   I

Podstawa   prawna działania

§ 1.

Dom Kultury "Klub Skolwin" zwany dalej "Klubem Skolwin"  działa na podstawie ustawy z 
dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. 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, Nr 214, poz. 1806), 
ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 
(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 ze zm. z 2002 r. Nr 41, poz.364) oraz uchwały 
Nr.................... Rady Miasta Szczecina z dnia ........................... 2003 r.  i niniejszego Stautu.

§ 2.

1. "Klub Skolwin" posiada osobowość prawną zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 25 
października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej i figuruje w 
Rejestrze Instytucji Kultury Urzędu Miejskiego w Szczecinie pod numerem: RIK 
10/03.

2. "Klub Skolwin" jest instytucją kultury działającą w formie domu kultury.

Rozdział  II

Postanowienia  ogólne

§ 3.

1. Pełna nazwa  instytucji brzmi: Dom Kultury "Klub Skolwin".
2. Terenem działania "Klubu Skolwin" jest  Szczecin, a także cały kraj i zagranica.
3. Siedziba "Klubu Skolwin"  mieści się  przy ul. Stołczyńskiej 167  w Szczecinie.
4. "Klub Skolwin"  używa pieczęci  podłużnej  z pełną nazwą i adresem  siedziby.



Rozdział  III

Zadania i zakres działalności

§ 4.

1.  Do zadań "Klubu Skolwin" należy: 

a) rozwijanie, upowszechnianie i zaspokajanie społecznych potrzeb kulturalnych, ze 
szczególnym uwzględnieniem mieszkańców północnych dzielnic Szczecina, 

b) prowadzenie edukacji kulturalnej i artystycznej wśród dzieci i młodzieży, 
c) wspieranie działalności lokalnych organizacji pozarządowych w zakresie 

upowszechniania kultury i sztuki, wspierania amatorskiej twórczości artystycznej,  
rekreacji i wypoczynku, promowania zdrowego stylu życia  i szeroko rozumianej kultury 
zdrowotnej,

d) współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, społecznym ruchem artystycznym i 
twórcami indywidualnymi  na  rzecz rozwoju kultury i sztuki,

e) współpraca i wymiana kulturalna  krajowa i zagraniczna,
f) organizacja imprez  kulturalnych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym, 
g) prowadzenie we współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną punktu bibliotecznego. 

§ 5.

"Klub Skolwin" może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie handlu i gastronomii, a 
także wynajmu i dzierżawy  własnych składników majątkowych,  zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 

Rozdział IV

Organizacja

§ 6.

1. "Klubem Skolwin"  kieruje jednoosobowo  Dyrektor.
2. Dyrektor zarządza  i reprezentuje "Klub Skolwin" na zewnątrz.
3. Dyrektora powołuje i odwołuje Prezydent Miasta w drodze konkursu lub w trybie art. 15 

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



§  7.

Organizację wewnętrzną  "Klubu Skolwin" określa regulamin  organizacyjny  nadawany 
przez Dyrektora,  po zasięgnięciu  opinii działających w nim organizacji  związkowych i 
stowarzyszeń twórców oraz   pozytywnie zaopiniowany przez  organizatora.

§ 8.

Organem doradczym Dyrektora może być Rada Programowa, której skład i Regulamin pracy 
ustala  Dyrektor po zasięgnięciu opinii organizatora. 

Rozdział  V

Majątek i finanse

§ 9.

Roczne plany finansowe oraz roczne sprawozdania finansowe "Klubu Skolwin"  
uwzględniające wysokość przyznanej  dotacji  podlegają przedstawieniu do zaopiniowania  
Dyrektorowi Wydziału Kultury i Promocji oraz merytorycznemu zastępcy Prezydenta Miasta.

§ 10.

"Klub Skolwin"  może uzyskiwać środki finansowe  na prowadzenie działalności z 
następujących źródeł:

a) dotacji budżetowej Gminy Miasto Szczecin;
b) działalności statutowej,
c) darowizn i zapisów  otrzymanych od osób fizycznych  i prawnych;
d) wpływów uzyskanych z  wynajmu i dzierżawy składników majątkowych,
e) działalności gospodarczej.
f) innych źródeł.

Rozdział  VI

Postanowienia końcowe

§ 11.

Zmian  w Statucie  "Klubu Skolwin" dokonuje  Rada Miasta Szczecina.

§ 12

Likwidacja "Klubu Skolwin" może nastąpić na mocy uchwały Rady Miasta Szczecina.


