
 Załącznik do Uchwały                

Nr XXXIII/364/09 Rady 

Miasta Kutno z dnia 

26.03.2009 r. 

 

 

Statut  

Kutnowskiego Domu Kultury 
 

(tekst  ujednolicony przez administratora z tekstów źródłowych, 

 stan prawny na dzień 30.09.2014r.) 
 

Rozdział I – Postanowienia ogólne 
 

§ 1. Kutnowski Dom Kultury zwany dalej KDK został utworzony na mocy 

Uchwały Prezydium Powiatowej Rady Narodowej Nr 72/592/72 w Kutnie z 

dnia 09 lutego 1972r. 

 

§2. KDK działa na podstawie: 

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

działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 13,  poz.123;  z 2002 r. Nr 41,  

poz.364, z 2003 r. Nr 96, 874, Nr 162, poz. 1568, Nr 213, 2081;z 2004 r.  Nr 11,  

poz. 96, Nr 261, poz.2598; z 2005 r. Nr 131, poz.1091, Nr 132, poz.1111 i z 

2006 r. Nr 227, poz.1658); Dz. U. z 2012 r. poz. 406 i z 2014r. poz.423 

2)  ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. 

Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, z 2002 r. Nr 62, poz. 558, Nr 113, 

poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, 162, 

poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 z 2005 r. Nr 172, 

poz. 1441 z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, 

poz. 327, Nr 138, poz. 974 i z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i nr 223, poz. 1458); 

Dz. U. z 2013r. poz.594, 645 i 1318; z 2014r. poz. 379 i 1072) 

3)  Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 

2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, 

poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 

2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984 i z 

2008 r. Nr 180, poz.1112, nr 209 poz. 1317 i nr 216, poz. 1370).  

 

§3. 1.Terenem działania KDK jest miasto Kutno. 

2.Siedzibą KDK jest miasto Kutno. Adres siedziby jest następujący: Kutno, ul. 

Żółkiewskiego 4. 

3. KDK posiada osobowość prawną i jest wpisany do rejestru instytucji kultury 

prowadzonego przez organizatora. 

4.KDK może posiadać filie i oddziały. 



 

§4. Organizatorem dla KDK jest Miasto Kutno. 

 

§5. KDK używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem 

siedziby. 

 

Rozdział II- Zakres działalności 

 
§6. Cele i zadania KDK: 

   1) Podstawowym celem statutowym KDK jest pozyskiwanie i przygotowanie 

społeczności kutnowskiej do aktywnego uczestnictwa w kulturze i jej 

współtworzeniu.  

2)Zadania KDK: 

a) edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę, 

b) tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz 

zainteresowań wiedzą i sztuką, 

c) rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb oraz zainteresowań 

kulturalnych. 

d) kształtowanie wzorów aktywnego uczestnictwa w kulturze, 

e) prowadzenie działalności impresaryjnej. 

 

 

§7. KDK realizuje powyższe zadania poprzez: 

1) organizowanie spektakli, koncertów, wystaw i odczytów, 

2) prowadzenie kursów, szkoleń, warsztatów,  

3) organizowanie imprez rozrywkowych, turystycznych, okolicznościowych, 

4) prowadzenie działalności wydawniczej, 

5) prowadzenie ognisk artystycznych, 

6) organizowanie i prowadzenie zespołów artystycznych, kół zainteresowań i 

sekcji, 

7) prowadzenie działalności kinowej. 

 

§8. KDK współpracuje przy organizowaniu przedsięwzięć kulturalnych z 

instytucjami, placówkami oświatowymi  i organizacjami pozarządowymi.  

 

§9.1. KDK może prowadzić działalność gospodarczą, z której cały dochód 

będzie przeznaczony na działalność oraz utrzymanie instytucji. 

2.Za działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 1 odpowiada Dyrektor 

KDK, a w szczególności za: 

a) wynajem sal i innych pomieszczeń, 

b) usługi: fonograficzne, fotograficzne, filmowe, video, plastyczne, 

gastronomiczne, wystawiennicze  itp., 

c) wypożyczanie posiadanego sprzętu, 



d) imprezy zlecone, 

e) sprzedaż dzieł sztuki, sprzedaż różnych form usług kulturalnych, 

wydawnictw, biletów wstępu, pamiątek, gadżetów  itp. 

f) sprzedaż towarów i usług obcych, 

g)  wynajem powierzchni reklamowych 

 

Rozdział III – Organy zarządzające i sposób ich powoływania 
 

§10. 1. Pracą KDK kieruje Dyrektor, który zarządza instytucją i reprezentuje ją 

na zewnątrz. 

2. Dyrektora powołuje i odwołuje Prezydent  Miasta Kutno, po zasięgnięciu 

opinii właściwych związków zawodowych działających w KDK oraz 

stowarzyszeń zawodowych i twórczych. 

3. Dyrektor pełni funkcję pracodawcy w stosunku do pracowników KDK i 

wykonuje obowiązki wynikające z Kodeksu Pracy oraz przepisów 

wykonawczych. 

4. Dyrektor KDK może powołać dwóch  zastępców  dyrektora,  po 

uzyskaniu pozytywnej opinii Prezydenta Miasta. Do odwołania zastępców 

dyrektora stosuje się odpowiednie przepisy o jego powołaniu.   

5. Zakres działania zastępców dyrektora określa regulamin organizacyjny 

KDK. 

 

§11.Dyrektor KDK może powołać Radę Programową – organ doradczy 

Dyrektora. Skład, zasady i tryb działania Rady Programowej ustala Dyrektor.   

 

§ 12.Prowadzenie gospodarki finansowo-księgowej należy do obowiązków 

Głównego Księgowego, którego zatrudnia Dyrektor. 

 

§13. Organizację wewnętrzną KDK określa regulamin organizacyjny nadawany 

przez Dyrektora, po zasięgnięciu opinii Prezydenta Miasta oraz opinii 

działających w KDK organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców. 

 

§14. . Wynagrodzenia pracowników KDK ustalone są na podstawie 

wewnętrznego regulaminu wynagradzania. 

 

Rozdział IV – Gospodarka finansowa - sposób uzyskiwania środków 

finansowych 

 

§15. KDK jest finansowany z budżetu Miasta Kutno, z dochodów własnych, 

dotacji celowych i innych źródeł. 

. 

 



§ 16. KDK prowadzi gospodarkę finansową na zasadach obowiązujących 

instytucje kultury, gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią 

mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków 

kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania. 

 

§17. Podstawą gospodarki finansowej KDK jest plan finansowy zatwierdzony 

przez Dyrektora z uwzględnieniem wysokości rocznej dotacji organizatora na 

działalność tej instytucji. 

 

§18. KDK pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązań z uzyskanych 

przychodów w ramach zatwierdzonego planu działalności. 

 

Rozdział V – Postanowienia końcowe  
 

§19. 1. Statut nadaje Organizator. 

2. Zmiany w Statucie mogą być dokonane w trybie określonym dla jego 

nadania. 

 

§20. Przekształcanie, podział lub likwidacja KDK może nastąpić uchwałą Rady 

Miasta Kutno.  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



UCHWAŁA Nr …XXXIII/364/09…………….. 

RADY MIASTA KUTNO 

z dnia  26 marca 2009 roku…………………………….. 2008 r. 

w sprawie nadania statutu Kutnowskiemu  Domowi Kultury w Kutnie. 
 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o 

samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, z 

2002 r. Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 

80, poz. 717, 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 z 2005 r. Nr 

172, poz. 1441 z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327 i 

Nr 138, poz. 974; z 2008 r. Nr 180, poz.1111) 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 

2001 r. Nr 13, poz. 123, z 2002 r. Nr 41, poz. 364, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 162, poz. 

1568, Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 11, poz. 96, Nr 261, poz. 2598, z 2005 r. Nr 131, poz. 

1091, Nr 132, poz. 1111, z 2006 r. Nr 227, poz. 1658) Rada Miasta Kutno uchwala, co 

następuje: 

§ 1. Nadaje się Kutnowskiemu  Domowi Kultury w Kutnie statut,  który stanowi 

załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Traci moc Uchwała Nr 191/XXIII/92 Rady Miejskiej w Kutnie z dnia 23 czerwca 

1992 roku , w sprawie nadania Statutu dla Kutnowskiego Domu Kultury w Kutnie, zmieniona 

uchwałą  Nr 300/XXVI/2000 Rady Miejskiej w Kutnie z dnia 30 czerwca 2000 roku  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kutno. 

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

Urzędowym Województwa Łódzkiego i podlega ogłoszeniu. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


