UCHWAŁA NR LXIV/334/18
RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU
z dnia 20 czerwca 2018 r.
w sprawie nadania statutu Lubskiemu Domu Kultury
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu
działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz.862 oraz z 2018 r. poz. 152) uchwala się co
następuje:
§ 1. 1. Nadaje się statut instytucji kultury , która otrzymuje nazwę „ Lubski Dom Kultury”
2. Siedzibą „Lubskiego Domu Kultury” jest budynek przy pl. Jana Pawła II 1 w Lubsku, a terenem jego
działania jest obszar Gminy Lubsko.
3. Organizatorem "Lubskiego Domu Kultury" jest Gmina Lubsko.
4. "Lubski Dom Kultury" używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu, adresem siedziby oraz
numerem telefonu.
§ 2. Zakres działalności „Lubskiego Domu Kultury” obejmuje w szczególności:
a) realizowanie gminnej polityki kulturalnej,
b) dokumentowanie działalności społeczno - kulturalnej, ze szczególnym uwzględnieniem istniejących
podmiotów działalności kulturalnej, osób zajmujących się animacją i organizacją życia kulturalnego, imprez
i wydarzeń kulturalnych,
c) prowadzenie poradnictwa i informacji w zakresie upowszechniania i animacji kultury, prowadzenia wymiany
kulturalnej z partnerami zagranicznymi, udział w organizacji imprez kulturalnych służących poszerzaniu
i zbliżaniu kultur innych narodów,
d) prowadzenie zespołów artystycznych, sekcji zainteresowań,
e) rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych mieszkańców gminy,
f) kształtowanie wzorów i nawyków aktywnego uczestnictwa w kulturze,
g) realizowanie zadań zleconych przez Burmistrza Lubska,
h) organizowanie spektakli, koncertów, wystaw, odczytów,
i) prowadzenie impresariat artystyczny,
j) prowadzenie działalności kinowej.
§ 3. 1. Organem zarządzającym „Lubskim Domem Kultury” jest Dyrektor .
2. Dyrektor Domu Kultury jest powoływany w drodze konkursu w trybie i na
zasadach określonych
w art. 16 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst
jednolity Dz.U z 2017 poz. 862)
§ 4. 1 W ramach zarządzania „Lubskim Domem Kultury” tworzy się stanowisko zastępcy dyrektora.
2. Do wyłonienia kandydata na stanowisko zastępcy dyrektora przeprowadza
Dyrektor Domu Kultury.
3. Powołanie zastępcy po wyłonieniu kandydata następuje po zasięgnięciu opinii

postępowanie konkursowe
Burmistrza Lubska

4. Odwołania zastępcy Dyrektora Domu Kultury dokonuje Dyrektor Domu Kultury po zasięgnięciu opinii
Burmistrza Lubska.
§ 5. Źródłami finansowania „ Lubskiego Domu Kultury są:
a) roczne dotacje z budżetu organizatora,
b) wpływy uzyskane z prowadzonej działalności,
c) darowizny i zapisy od osób fizycznych i prawnych,
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d) środki w ramach programów pomocowych.
§ 6. Zmian w statucie dokonuje się w trybie właściwym dla jego nadania.
§ 7. „Lubski Dom Kultury” prowadzi działalność inną niż kulturalna w zakresie działalności gospodarczej
dotyczącej:
a) organizowania spektakli, koncertów, wystaw, odczytów, festiwali itp.;
b) prowadzenia nauki języków obcych oraz innej działalności szkoleniowej w tym: dokształcanie, doskonalenie
zawodowe, przekwalifikowywanie osób dorosłych w różnych zawodach prowadzone w formie kursów,
szkoleń, seminariów, zajęć
warsztatowych;
c) prowadzenie impresariatów artystycznych;
d) organizowanie imprez rozrywkowych, turystycznych, rekreacyjnych i innych;
e) prowadzenie działalności wydawniczej;
f) prowadzenie działalności kinowej;
g) świadczenie usługi poligraficznej, fotograficznej, fonograficznej, filmowej, plastycznej
z zakresu kultury i edukacji;

i inne usługi

h) prowadzenie wypożyczalni sprzętu technicznego, kostiumów, rekwizytów itp.;
i) organizowanie loterii, imprez charytatywnych, licytacji dobroczynnych itp.;
j) prowadzenie sprzedaży dzieł sztuki i artykułów użytku kulturalnego;
k) realizowanie imprez zleceniowo-okolicznościowe, rodzinne, obrzędowe;
l) koordynowanie imprezy kulturalne na terenie gminy Lubsko;
m) świadczenie usług gastronomicznych, reklamowych;
n) prowadzenie usług transportowych w tym przewóz osób.
§ 8. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Lubsku Nr XIII/83/03 z dnia 26 listopada 2003 roku w sprawie
nadania statutu gminnej instytucji kultury pod nazwą Lubski Dom Kultury w Lubsku.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubska.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Andrzej Tomiałowicz
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UZASADNIENIE
Podjęcie uchwały związane jest dostosowaniem statutu do obowiązujących przepisów prawa w
szczególności w zakresie prowadzonej działności gospodarczej, doprecyzowania procedur wyboru organów
zarządzajacych instytucji, wykreślenia martwego zapsiu w zakresie orgnaów doradczych.

sporządził : Mateusz Szaja
Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych w Lubsku
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