
 

 

OBWIESZCZENIE  

RADY GMINY KOZY 

z dnia 22 stycznia  2019 r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Domu Kultury 

w Kozach 

 

Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. w sprawie ogłaszania aktów normatywnych 

i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1523 ze zm.) ogłasza się w załączniku do 

niniejszego obwieszczenia jednolity tekst uchwały Nr XXIII/188/16 Rady Gminy Kozy z dnia 29 grudnia 

2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Domu Kultury w Kozach (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2017 r. poz. 190) 

z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą Nr XXVI/211/17 Rady Gminy Kozy z dnia 30 marca 

2017 r. w sprawie zmiany Statutu Domu Kultury w Kozach (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2017 r. poz. 2568). 

  

 
Przewodniczący Rady Gminy 

 

 

Miłosz Zelek 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 30 stycznia 2019 r.

Poz. 822



Załącznik do Obwieszczenia 

Rady Gminy Kozy 

z dnia 22 stycznia 2019 r 

. 

Uchwała Nr XXIII/188/16 

Rady Gminy Kozy 

 

z dnia 29 grudnia 2016 r. 

 

(tekst jednolity) 

w sprawie uchwalenia Statutu Domu Kultury w Kozach 

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 9, art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 2 pkt. 2, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) w związku z  art. 13 ust. 1 i 2 

ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 406 ze  zm.) 

Rada Gminy Kozy 

uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwala się Statut Dom Kultury w Kozach w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XIII/89/2000 Rady Gminy Kozy z dnia 16 czerwca 2000 r. w sprawie nadania 

statutów Domowi Kultury w Kozach oraz Gminnej Bibliotece Publicznej w Kozach (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 22, 

poz. 346) zmienionej uchwałą Nr XXII/150/2001 Rady Gminy Kozy z dnia 31 sierpnia 2008 r. w sprawie  

zmiany statutów Domu Kultury w Kozach oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozach (Dz. Urz. Woj. Śl. 

Nr 70 poz. 1764), uchwałą Nr XXV/180/2005 Rady Gminy Kozy z dnia 31 maja 2005 r. zmieniająca uchwałę 

XIII/89/2000 Rady Gminy Kozy z dnia 16 czerwca 2000 r. w sprawie nadania statutów Domowi Kultury 

w Kozach oraz Gminnej Bibliotece Publicznej w Kozach (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 84, poz. 2293), uchwałą  

Nr XVII/132/2008 Rady Gminy Kozy z dnia 17 czerwca 2008 r. zmieniającą uchwałę XIII/89/2000 Rady 

Gminy Kozy z dnia 16 czerwca 2000 r. w sprawie nadania statutów Domowi Kultury w Kozach oraz Gminnej 

Bibliotece Publicznej w Kozach (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 147 poz. 2788) 

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

Województwa Śląskiego. 
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Załącznik do Uchwały Nr XXIII/188/16 

Rady Gminy Kozy 

z dnia 29 grudnia 2016 r. 

 

Statut  Domu Kultury w Kozach 

I.  POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1. 1.  Dom Kultury w Kozach zwany dalej „Domem Kultury” jest samorządową instytucją kultury, której 

organizatorem jest Gmina Kozy. 

2. Dom Kultury został utworzony na mocy Uchwały Nr 144/93 Rady Gminy Kozy z dnia 29 grudnia 

1993 r. w sprawie zmiany nazwy instytucji kultury i nadania statutów Domowi Kultury w Kozach i Gminnej 

Bibliotece Publicznej w Kozach. 

3. Dom Kultury działa w szczególności w oparciu o; 

1) ustawę z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. 

z 2012 r. poz. 406), zwanej dalej „ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej”, 

2) ustawę z dnia z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1860), 

3) postanowienia niniejszego statutu. 

§ 2. 1.  Dom Kultury posiada osobowość prawną i jest wpisany do rejestru prowadzonego przez Gminę 

Kozy pod numerem 1. 

2. Dom Kultury swoją działalnością obejmuje obszar Gminy Kozy. 

3. Siedziba Domu Kultury znajduje się w Gminie Kozy przy ul. Krakowskiej 2. 

4. Dom Kultury prowadzi swoją stałą działalność w siedzibie w Kozach przy ul. Krakowskiej 2 oraz przy 

ul. Krakowskiej 5. 

II.  CEL I ZAKRES DZIAŁANIA 

§ 3. 1.  Dom Kultury jest instytucją kultury, której celem jest tworzenie i upowszechnianie kultury poprzez 

diagnozowanie zaspokajanie oraz rozbudzanie potrzeb i zainteresowań kulturalnych poszczególnych 

środowisk, grup społecznych i osób indywidualnych. 

2. Działalność Domu Kultury obejmuje: 

1) edukację kulturalna i wychowanie przez sztukę, 

2) gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury, 

3) tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką 

4) tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego 

5) rozpoznawanie, rozbudzanie i  zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych. 

§ 4. 1.1)  Zadania wymienione w  3 ust. 2 Dom Kultury realizuje przez: 

1) upowszechnianie amatorskiej twórczości artystycznej oraz działania na rzecz jej rozwoju, 

2) stałą pomoc metodyczną dla zespołów amatorskiego ruchu artystycznego, 

3) edukację kulturalną dzieci i młodzieży, 

4) promocję dorobku i osiągnięć we wszystkich dziedzinach sztuki, 

5) inicjowanie i organizowanie międzynarodowej wymiany kulturalnej, 

                                                      
1) W brzmieniu ustalonym przez § 1  uchwały Nr XXVI/211/17 Rady Gminy Kozy z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie 

zmiany Statutu Domu Kultury w Kozach (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2017 r. poz. 2568), który wszedł w życie 

26 kwietnia 2017 r. 
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6) dokumentowanie, gromadzenie i opracowywanie materiałów dotyczących życia społeczno-kulturalnego, 

7) prowadzenie działalności informacyjno-wydawniczej, 

8) organizację spektakli, koncertów, odczytów, festynów i innych imprez kulturalno-rozrywkowych, 

9) prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie poznawania kultur innych narodów. 

2. Dom Kultury współpracuje ze społecznym ruchem kulturalnym i może nawiązywać współprace z innymi 

instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami kultury w kraju i za granicą. 

§ 5. 1.  Dom Kultury może prowadzić działalność gospodarczą. 

2. Cały dochód z działalności gospodarczej jest przeznaczany na działalność statutową. 

III.  ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE 

§ 6. 1.  Organem zarządzającym Domem Kultury jest Dyrektor, który kieruje instytucją oraz reprezentuje ją 

na zewnątrz. 

2. Do obowiązków Dyrektora należy: 

1) reprezentowanie Domu Kultury na zewnątrz, 

2) kierowanie pracami Domu Kultury oraz nadzór nad majątkiem przekazanym mu w zarząd i użytkowanie, 

3) planowanie i realizacja gospodarki finansowej Domu Kultury, 

4) ustalanie rocznego planu finansowego Domu Kultury, 

5) decydowanie o celowości wydatków w ramach zatwierdzonego planu finansowego, 

6) wykonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec pracowników Domu Kultury zgodnie 

z Kodeksem pracy i przepisami szczegółowymi, 

7) wykonywanie zadań wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej. 

3. Dyrektor może powołać organy doradcze. 

4. Zasady powoływania, zakres działania oraz zadania organów doradczych określi regulamin nadany przez 

Dyrektora. 

IV.  ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 

§ 7. Bieżąca działalność i zobowiązania Domu Kultury są finansowane z przychodów i dotacji, o których 

mowa w art. 28 ust. ust. 2 i 3 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. 

V.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 8. Zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie przewidzianym dla jego nadania. 
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