
Projekt 
 
z dnia 24 czerwca 2020 r. 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W HRUBIESZOWIE 

z dnia .................... 2020 r. 

w sprawie nadania statutu Hrubieszowskiego Domu Kultury w Hrubieszowie 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713) 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) uchwala się, co 
następuje: 

§ 1. Nadaje się statut Hrubieszowskiego Domu Kultury w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej 
uchwały. 

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXV/250/2008 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 16 września 2008 r. 
w sprawie nadania statutu Hrubieszowskiego Domu Kultury w Hrubieszowie. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Hrubieszowa. 

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

 

  
 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Anna Naja 
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Załącznik do uchwały Nr .................... 

Rady Miejskiej w Hrubieszowie 

z dnia....................2020 r. 

STATUT 
Hrubieszowskiego Domu Kultury w Hrubieszowie 

Rozdział 1. 

                                                          Postanowienia ogólne 

§ 1. Hrubieszowski Dom Kultury w Hrubieszowie, zwany dalej HDK, działa na podstawie  ustawy z dnia 
25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 194) 
oraz niniejszego statutu. 

§ 2. 1.  Organizatorem HDK jest Gmina Miejska Hrubieszów. 

2. HDK jest instytucją kultury i jest wpisany do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez                                 
Gminę Miejską Hrubieszów. 

3. HDK posiada osobowość prawną. 

4. Siedzibą HDK jest Hrubieszów, ul. 3 Maja 7. 

5. Terenem działalności HDK jest Gmina Miejska Hrubieszów. 

6. HDK może prowadzić działalność na terenie kraju i poza jego granicami. 

§ 3. HDK używa pieczęci z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem: Hrubieszowski Dom Kultury 22- 500 
Hrubieszów ul. 3 Maja 7. 

Rozdział 2. 
Zakres działalności 

§ 4. HDK prowadzi wielokierunkową działalność w dziedzinie rozwoju i upowszechniania regionalnej, 
narodowej i światowej kultury wśród mieszkańców miasta oraz ogółu społeczności. 

§ 5. Podstawowym celem działalności HDK jest: 

1) tworzenie, upowszechnianie i ochrona wartości kultury; 

2) pozyskiwanie i przygotowanie społeczności do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz tworzenia jej 
wartości. 

§ 6. Do podstawowych zadań HDK należy: 

1) rozpoznawanie i rozbudzanie zainteresowań oraz potrzeb kulturalnych; 

2) wychowanie przez sztukę – edukacja kulturalna; 

3) gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie i udostępniania dóbr kultury; 

4) tworzenie warunków dla funkcjonowania i rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego; 

5) wspieranie profesjonalnej i amatorskiej twórczości artystycznej; 

6) upowszechnianie wiedzy o sztuce; 

7) organizowanie działalności środowiskowej w zespołach, kołach i klubach  zainteresowań; 

8) tworzenie zróżnicowanej oferty kulturalnej adresowanej do mieszkańców i gości miasta; 

9) prowadzenie małej galerii sztuki; 

10) organizowanie imprez kulturalnych, artystycznych, charytatywnych, rekreacyjno-sportowych 
i turystycznych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym; 
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11) prowadzenie i inspirowanie działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego; 

12) prowadzenie współpracy kulturalnej z zagranicą, zwłaszcza z miastami partnerskimi; 

13) prowadzenie działalności kinowej; 

14) organizowanie imprez miejskich. 

§ 7. HDK w oparciu o stosowne przepisy  organizuje i  prowadzi: 

1) spektakle teatralne, koncerty, pokazy, odczyty, wykłady, seminaria, sympozja; 

2) kursy, konkursy, koła zainteresowań, kluby hobbystyczne; 

3) impresariat artystyczny, warsztaty i plenery; 

4) imprezy rozrywkowe, estradowe, turystyczne, plenerowe, charytatywne, festyny, kiermasze; 

5) działalność fonograficzną, poligraficzna i wydawniczą; 

6) wystawiennictwo z zakresu rysunku, malarstwa, grafiki, fotografii, plakatu, oraz  przedmiotów sztuki 
użytkowej; 

7) imprezy okolicznościowe, artystyczne, oświatowe, obrzędowe, rodzinne. 

Rozdział 3. 
Zarządzanie i organizacja 

§ 8. 1.  Nadzór nad działalnością HDK w imieniu organizatora sprawuje Burmistrz Miasta Hrubieszowa. 

2. Dyrektor HDK zarządza instytucją i reprezentuje ją  na zewnątrz, a także odpowiada za prawidłową 
realizację działalności statutowej, właściwe gospodarowanie mieniem i środkami finansowymi. 

3. Dyrektora HDK powołuje  Burmistrz Miasta Hrubieszowa na czas  określony w trybie wyłaniania 
kandydata w drodze konkursu. 

§ 9. 1.  W HDK działa Rada Programowa, zwana dalej Radą. 

2. Rada jest organem doradczym Dyrektora, powołanym przez Burmistrza Miasta na 5 letnią kadencję. 

3. Rada składa się z 3 członków, 1 osobę wskazuje Burmistrz Miasta Hrubieszowa, 2 osoby Dyrektor HDK. 

4. Członkowie Rady powołują i odwołują spośród siebie Przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracami 
i reprezentuje ją za zewnątrz. 

5. Rada składa wnioski  do Dyrektora  w zakresie funkcjonowania Hrubieszowskiego Domu Kultury oraz 
organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej. 

Rozdział 4. 
Gospodarka finansowa 

§ 10. 1.  HDK  prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie 
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. 

2. Źródłami finansowania działalności HDK są: 

1) dotacje podmiotowe i celowe z budżetu organizatora; 

2) dotacje podmiotowe i celowe z budżetu państwa; 

3) przychody z prowadzonej działalności; 

4) przychody ze sprzedaży składników majątku ruchomego, przychody z najmu i dzierżawy składników 
majątkowych; 

5) środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz darowizny; 

6) opłaty za udział w zajęciach i warsztatach; 

7) środki pochodzące z funduszy krajowych i zagranicznych, w tym z Unii Europejskiej oraz od innych 
podmiotów w związku z realizacją projektów; 

8) dochody ze świadczenia usług. 
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§ 11. HDK prowadzi działalność gospodarczą w celu pozyskiwania dodatkowych środków  finansowych na 
cele statutowe  w zakresie: 

1) realizacji imprez własnych i zleconych; 

2) wypożyczania sprzętu; 

3) obsługi technicznej imprez; 

4) sprzedaży artykułów użytku kulturalnego, dzieł sztuki, płyt, książek, pamiątek oraz wyrobów 
artystycznych; 

5) organizowania koncertów zespołów własnych, kursów, szkoleń, warsztatów zajęć i festynów; 

6) dzierżawy i wynajmu  pomieszczeń; 

7) sprzedaży biletów na seanse kinowe, wydarzenia kulturalne,  imprezy własne i obce; 

8) usług plastycznych, reklamowych i promocyjnych; 

9) usług gastronomicznych; 

10) usług transportowych. 

§ 12. Do składania oświadczeń woli w imieniu HDK w zakresie praw i obowiązków majątkowych 
i finansowych uprawniony jest jednoosobowo Dyrektor lub osoba przez niego upoważniona. 

Rozdział 5. 
Postanowienie końcowe 

§ 13. 1.  Statut HDK nadaje Rada Miejska w Hrubieszowie. 

2. Zmiany w Statucie mogą być dokonane w trybie właściwym dla jego nadania.
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UZASADNIENIE

Statut Hrubieszowskiego Domu Kultury został przyjęty uchwałą Nr XXV/250/2008 Rady Miejskiej
w Hrubieszowie 15 września 2008 roku. Od tamtej pory minęło 12 lat. Istnieje potrzeba dokonania zmian w
statucie w związku z planami rozszerzenia działalności Hrubieszowskiego Domu Kultury. Zmiany statutu
wpisują się w wymogi formalne podczas aplikowania o środki zewnętrzne.

Imię i nazwisko, stanowisko Data Podpis

Sporządził (a):
GRAŻYNA TEMPOROWICZ
Dyrektor Hrubieszowskiego
Domu Kultury

Sprawdzono pod względem formalno -
prawnym:

MARIOLA SADOWSKA
radca prawny Urzędu

Uzgodniono pod względem
merytorycznym z naczelnikami
wydziałów lub kierownikami jednostek
organizacyjnych, których zadań dotyczy
lub może dotyczyć treść aktu:

nie dotyczy

Sprawdzono pod względem
redakcyjnym:

MONIKA PODOLAK
Sekretarz Miasta

Uzgodniono ze Skarbnikiem (gdy projekt
aktu związany jest z koniecznością
wydatkowania środków z budżetu):

nie dotyczy

Zatwierdzono przez Burmistrza:
MARTA MAJEWSKA
Burmistrz Miasta
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