
UCHWAŁA NR XLII/338/13
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA

z dnia 27 lutego 2013 r.

w sprawie zmiany nazwy gminnej instytucji kultury „Centrum Kultury i Sportu im. Józefa Wybickiego" 
oraz nadania jej nowego Statutu 

Działając na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9, art. 9 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z póź. zm.), art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 
października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity: Dz. U. 2012, poz. 
406) 

Rada Miasta Kościerzyna na wniosek Burmistrza Miasta Kościerzyna uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Zmienia się dotychczasową nazwę samorządowej (gminnej) instytucji kultury „Centrum Kultury 
i Sportu im. Józefa Wybickiego” na następującą: „Kościerski Dom Kultury im. Józefa Wybickiego”. 

2. Nadaje się Statut gminnej jednostce kultury Kościerski Dom Kultury im. Józefa Wybickiego, stanowiący 
załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Z dniem wejścia w życie statutu, o którym mowa w § 1 ust. 2, traci moc statut nadany Uchwałą Rady 
Miasta Kościerzyna Nr XXXII/201/09 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie połączenia 
instytucji kultury działających na terenie Gminy Miejskiej Kościerzyna poprzez utworzenie Centrum Kultury 
i Sportu im. Józefa Wybickiego i nadania Statutu. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościerzyna. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2013 roku, lecz nie wcześniej niż po upływie 14 dni od jej 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. 

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Kościerzyna 

Piotr Słomiński
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności 
kulturalnej (tekst jednolity: Dz. U. 2012, poz. 406) działalność kulturalna w rozumieniu tej ustawy polega na 
tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury. Formami organizacyjnymi działalności kulturalnej są 
w szczególności: teatry, opery, operetki, filharmonie, orkiestry, instytucje filmowe, kina, muzea, biblioteki, domy 
kultury, ogniska artystyczne, galerie sztuki oraz ośrodki badań i dokumentacji w różnych dziedzinach kultury (art. 
2 cyt. ustawy). Zgodnie z art. 9 ust. 1 cyt. ustawy jednostki samorządu terytorialnego organizują działalność 
kulturalną, tworząc samorządowe instytucje kultury, dla których prowadzenie takiej działalności jest podstawowym 
celem statutowym. Z tego powodu zasadnym jest wyłączenie z zakresu działalności jednostki działalności 
sportowo-rekreacyjnej, dla której to prowadzenia ustawodawca przewiduje inne formy prawne. Zasadność takiego 
rozwiązania jest również podyktowana faktem intensywnie rozwijającej się na terenie Miasta Kościerzyna bazy 
sportowo-rekreacyjnej, której utrzymywaniem i właściwym wykorzystaniem winna się zająć nowa jednostka. 
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Załącznik do Uchwały Nr XLII/338/13

Rady Miasta Kościerzyna

z dnia 27 lutego 2013 r.

Statut Kościerskiego Domu Kultury im. Józefa Wybickiego w Kościerzynie 

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne 

§ 1. Kościerski Dom Kultury im. Józefa Wybickiego w Kościerzynie, zwany dalej „KDK”, działa na 
podstawie: 

1) Uchwały Nr XXXII/201/08 Rady Miasta z dnia 28 maja 2008 roku w sprawie utworzenia samorządowej 
instytucji kultury pn. Centrum Kultury i Sportu im. Józefa Wybickiego w Kościerzynie i nadania jej statutu 
zgodnie z Rejestrem Komunalnych Instytucji Kultury Nr RKK/5/2008, 

2) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity 
Dz.U. 2012, poz. 406 tekst jednolity), 

3) niniejszego statutu. 

§ 2. 1. KDK im. Józefa Wybickiego jest samorządową instytucją kultury i posiada osobowość prawną. 

2. Organizatorem KDK jest Gmina Miejska Kościerzyna. 

3. Nadzór nad działalnością KDK sprawuje Burmistrz. 

§ 3. Gmina Miejska Kościerzyna zapewnia środki potrzebne do utrzymania i rozwoju KDK. 

§ 4. 1. Siedzibą KDK jest miasto Kościerzyna. 

2. KDK działa na terenie Gminy Miejskiej Kościerzyna z możliwością działania poza jej granicami. 

Rozdział 2.
Cel i zadania Kościerskiego Domu Kultury im. Józefa Wybickiego 

§ 5. 1. KDK jest jednostką organizacyjną nie nastawioną na osiąganie zysku, której celem jest działalność 
kulturalna, rozrywkowo-rekreacyjna i informacyjna. 

2. Główne kierunki działań skierowane będą na:-rozwój i propagowanie kultury kaszubskiej; -rozpoznawanie, 
rozwijanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych, rozrywkowych i rekreacyjnych; -tworzenie 
warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania kulturą i sztuką; -edukację 
kulturalną i wychowanie przez sztukę;-współpracę z organizacjami rynku pracy i rzemiosła w praktycznej nauce 
tzw. ”zanikających zawodów”;-tworzenie warunków dla rozwoju działalności rekreacyjnej, wypoczynkowej 
i rozrywkowej. 

§ 6. KDK realizuje cele i kierunki określone w § 5 poprzez: 

1. propagowanie kultury i tradycji kaszubskich, zwiększanie poczucia tożsamości regionalnej; 

2. prowadzenie szkoły rękodzieła ludowego; 

3. prowadzenie nauki języków; 

4. tworzenie warunków do praktycznej nauki tzw. ”zanikających zawodów”; 

5. propagowanie regionalnych zwyczajów, obrzędów oraz kuchni kaszubskiej; 

6. inspirowanie i współpracę przy tworzeniu regionalnych marek i produktów; 

7. inicjowanie i pomoc zespołowym formom twórczości i uczestnictwa w kulturze; 

8. organizację imprez artystycznych i rozrywkowych; 

9. prowadzenie kina; 

—————————————————————————————————————————————————————————
Id: UEEHK-DINBE-TGZSZ-LWJGW-GOVYQ. Podpisany Strona 1



10. organizację targów, przeglądów, wystaw, koncertów, konkursów, spektakli, projekcji filmowych i innych 
przedsięwzięć popularyzujących dorobek kulturalny; 

11. organizację szkoleń, konferencji i seminariów; 

12. organizację i prowadzenie zespołowych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę, 
w szczególności w formie ognisk, teatrzyków, zespołów artystycznych i kół zainteresowań; 

13. wspieranie imprez i amatorskiego ruchu artystycznego; 

14. wspieranie i promocję zespołów muzycznych, regionalnego rękodzieła, sztuki i folkloru, 

15. wdrażanie innowacyjnych form działalności kulturalnej w środowisku lokalnym; 

16. organizację zajęć z zakresu tańca, gry na instrumentach, plastyki, fotografiki i w miarę zapotrzebowania 
środowiskowego z innych dziedzin; 

17. prowadzenie sprzedaży dzieł artystycznych, rękodzieła artystycznego i ludowego oraz ich promocję; 

18. prowadzenie działalności ekspozycyjnej, wydawniczej i wystawienniczej; 

19. inspirowanie, wspieranie i promowanie indywidualnych uzdolnień i osiągnięć artystycznych poetyckich 
i literackich mieszkańców regionu; 

20. inicjowanie, organizowanie i wspieranie różnych form zagospodarowania czasu wolnego i wypoczynku, 
w tym wakacyjnego dzieci i młodzieży; 

21. współpracę z placówkami kulturalnymi i oświatowo-wychowawczymi w zakresie rozwoju kultury; 

22. podejmowanie innych działań z zakresu kultury, sztuki, działalność informacyjną i promocyjną; 

23. prowadzenie współpracy międzynarodowej, ze szczególnym uwzględnieniem miast partnerskich 
Kościerzyny; 

24. współpracę z organizacjami pozarządowymi; 

25. współpracę z organizacjami rynku pracy i rzemiosła; 

26. popularyzację i upowszechnianie rekreacyjno-rozrywkowych form wypoczynku; 

27. organizowanie imprez rekreacyjno-rozrywkowych oraz turystycznych; 

28. tworzenie i udostępnianie bazy rekreacyjno-rozrywkowej; 

29. promowanie Miasta Kościerzyna i okolic; 

30. prowadzenie działalności hotelarsko-gastronomicznej; 

31. najem i dzierżawa składników majątkowych. 

§ 7. KDK może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych, 
a uzyskany dochód przeznacza się na działalność statutową. 

§ 8. Dla realizacji swoich zadań KDK współpracuje z krajowymi i zagranicznymi stowarzyszeniami, 
instytucjami oraz zespołami o podobnych celach, a także szkołami, środowiskami naukowymi, twórczymi, 
artystycznymi itp. 

Rozdział 3.
Organizacja Kościerskiego Domu Kultury im. Józefa Wybickiego w Kościerzynie 

§ 9. 1. Działalnością KDK zarządza Dyrektor. 

2. Dyrektora powołuje i odwołuje Burmistrz Miasta Kościerzyna na zasadach i w trybie przewidzianym 
w obowiązujących przepisach. 

§ 10. 1. Dyrektor może powołać swojego zastępcę. 

2. Dyrektor powołuje i odwołuje Zastępcę Dyrektora, określając jego zakres obowiązków, nawiązując z nim 
stosunek pracy na podstawie umowy o pracę. 

3. Dyrektor zarządza całokształtem działalności KDK, czuwa nad mieniem KDK i jest za nie odpowiedzialny. 

§ 12. 1. Przy KDK może działać Rada Programowa jako organ opiniodawczy i doradczy Dyrektora. 
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2. Członków Rady Programowej powołuje i odwołuje Burmistrz Miasta Kościerzyna. 

§ 14. Połączenie lub podział oraz likwidacja KDK może nastąpić na mocy uchwały Rady Miasta Kościerzyna. 

Rozdział 4.
Zasady gospodarki finansowej 

§ 15. Majątek KDK może być wykorzystywany jedynie dla celów wynikających z zakresu działania KDK. 

§ 16. KDK prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych dla instytucji kultury. 

§ 17. 1. Przychody KDK przeznaczone są na pokrycie kosztów bieżącej działalności i zobowiązania. 

2. Przychodami KDK są: 

a) wpływy uzyskiwane z prowadzonej działalności merytorycznej i gospodarczej, w tym z najmu i dzierżawy 
składników majątkowych; 

b) dotacje podmiotowe i celowe z budżetu Gminy Miejskiej Kościerzyna; 

c) dotacje celowe z Budżetu Państwa lub województwa; 

d) dobrowolne wpłaty, darowizny, spadki, a także wpływy z innych źródeł. 

3. Wysokość rocznej dotacji na działalność KDK ustala Rada Miasta Kościerzyna. 

4. Podstawą gospodarki finansowej KDK jest roczny plan finansowy opracowany przez Dyrektora 
z zachowaniem wysokości dotacji udzielonej przez Organizatora. 

5. Sprawy finansowe prowadzi Główny Księgowy. 

6. Nadzór nad finansami sprawuje Dyrektor. 

7. Sprawozdanie finansowe KDK zatwierdza Burmistrz: 

a) zysk netto po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego będzie zwiększał fundusz KDK, 

b) strata netto po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego będzie pokrywana z funduszu KDK. 

Rozdział 5.
Przepisy końcowe 

§ 18. Zmiany w statucie mogą być dokonane w trybie określonym dla jego nadania. 
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