
UCHWAŁA NR Xxlvl487/13
RADY M|EJSKIEJ W DĄBRoWIE GoRNlczEJ

z dnia 6 marca 20,13 r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego UchwaĘ w sprawie nadania statutu instytucji kuttury pn.
Pałac Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej

Na podstawieań. 16 ust.3i4ustawy zdnia 20 lipca 2000 r. oogłaszaniu aktów normatywnych
iniektórych innych aktów prawnych ( t.j. Dz. U. z2a11 r, Nr 197, poz. 1172 zpożn. zm.) na wniosek
Prezydenta Miasta

Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej
uchwala:

§ 1.Postanawia się ogłosić tekst jednolity Uchwały Nr XVl256l12 Rady Miejskiej w Dąbrowie
Gorniczej z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie nadania statutu instytucji kultury pn. Pałac Kultury Zagłębia
w Dąbrowie Górniczej ( Dziennik Urzędowy Województwa Sląskiego rocznik 2012, poz.2165 zOńia zs
maja 2a12 r,)

§ 2.Ogłoszenie tekstu jednolitego, o ktorym mowa w § 1 nastąpi w formie obwieszczenia Rady
Miejskiej w Dąbrowie Górniczej, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3.Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 4,Uchwała wchodzi w zycie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXlV/4B7l13

Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej

z dnia 6 marca 2013 r,

oBWlEszcZENlE

RADY MlEJsKlEJ W DĄBRoWIE GoRNlcZEJ
z dnia 6 marca 2013 r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały w sprawie nadania statutu instytucji kultury pn.
Pałac Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej

Na podstawie ań" 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych
iniektórych innych aktow prawnych ( t.j. Dz, U. z2011 r. Nr 197, poz. 1172 zpoźn. zm.) na wniosek
Prezydenta Miasta:

Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej postanawia ogłosić:

w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity Uchwały Nr XV/256/12 Rady Miejskiej
w Dąbrowie Gorniczej z dnia 29 lutego 2a12 r. wsprawie nadania statutu. instytucji kultury pn. Pałac
Kultury Zagłębia w Dąbrowie Gorniczej ( Dziennik Urzędowy Województwa §ląskiego rocznik 2012, poz,
2165 zdnia 25 maja2a12 r.), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych: Uchwałą Nr XVll/307/'12 Rady
Miejskiej w Dąbrowie Gorniczej z dnia 16 maja 2012 r. w sprawie zmiany do Uchwały Nr XV/256/12
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie nadania statutu instytucji kultury
pn. Pałac Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej ) Dziennik Urzędowy rocznik 2a12, poz.2166 z dnia 25
maja2012 r.).

Przewódnicząca Rady
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Załącznik d o O bwieszczen i a

Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
z dnia 6 marca 2013 r.

Uchwała Nr XVl256l12

Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
z dnia 29 Iutego 2012 roku

w sPrawie nadania statutu instYtucji kuttury pn. Pałac Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej
Na Podstawie ań, 1B ust,2 Pkt 15, ań- 40 ust.2 pkt 2 oraz ań. 41ust. 1 i ań. 4|ustawy z dnia 8 marca1990r, osamorządzreg^minnym (oz u.1!001 r. Ńiląz, p".. 1591 zpożn,zm.), napodstawieań, 13.ust 't i2 ustawY zdnia 25 PaŹdziernika 1991 r o organiiÓ*aniu iprowadzeniu działalności kulturalnej (

Rada Miejska w Dąbrowie GÓrniczej uchwala statut pałacu Kultury Zagłębla w Dąbrowie
Górniczej

w następującym brzm ieniu :

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ I'PAŁAC KULTURY ZAGŁĘB|A zwanv dalej PKZ jest instytucją kultury działającą jakosamorządowa instYtucja kultury na §odstawie oóowiązulą.y"n §zepisow pi;ń 
" 

w szczególności:
- ustawy zdnia 8 marca 1990r. osamorządzie gminnym ( Dz. U, zZOrx r, Nr 142 poz. 1591 zpożn.zm.),

- ustawY z dnia 25 PaŻdziernlka 1991r. o.organizowaniu iprowadzeniu działalności kulturalnej ( Dz, U.z 20ffi r. Nr 13, poz. 123 z z 1ożn, zm.)zl , 
- - r

- ań, 29 ustawY z dnia 21 stYcznia 2000r, o zmianie niektorych ustaw związanych z funkcjonowaniemadministracji publicznej 1 Dz. U, Nr 12, poz. 136 z 2000 r,),
- niniejszego statutu.

§ z,Misją Fnrłcu KULTURY ZAG'ĘBIA jest realizacja zbiorowych i indywidualnych potzebmieszkańców Dąbrowy Górniczej w zakręsió kuftury

§ 3"l, Terenem działania Pl€ jest Gmina Dąbrowa !or.nl91a W pzypadkach uzasadnionychpotzebami, pl<z może prowadzic działalność na tereńie cJej eolsk i oraz pozaiej granicami.
2. Siedzibą PKZ jest Dąbrowa Górnicza - ul. Plac Wolności 1
§ 4'PKZ Posiada osobowoŚÓ Prawną ijest wpisany do Ęestru instytucji prowadzonego pżezOrganizatora.

§ 5.W skład PKZ wchodzą:
1, Pałac Kultury Zagłębia ul, Plac Wolności 1
2. Dom Kultury ul. Chemiczna 2.

3, Świetlice Środowiskowe.

4. Kluby Osiediowe.

Rozdział 2.
zakres działalnośc i plę

§ 6.Do zakresu działań PKZ nalezy:
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1. Edukacja kulturalna i wychowanie puez sztukę .

2, Twozenie warunkow dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowanie kulturą
i sztuką.

3. Twozenie warunków dla rozwoju folkloru , a takze rękodzieła ludowego i artystycznego .

4. Rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potzeb oraz zainteresowań kulturalnych.

5. Prowadzenie sekcji świetlic środowiskowych i sekcji osiedlowego ruchu ańystycznego.

6. Organizowanie konceńów, spektakli, wystaw iodczytów.

7. Działalnośc wydawnicza,

B. Działalnośó w zakresie:

a) prowadzenia kółek artystycznych, zajęc zespołow tanecznych i muzycznych oraz chórów wspierając
oddolny amatorski ruch ańystyczny,

b) działalnośc w zakresie kinematografii,

c) prowadzenia wypozyczalni kostiumów i rekwizytów,

d) PoŚrednictwa w sprzedazy i sprzedaz dzieł sztuk plastycznych i rękodzieła, wytworzonych w ramach
działalności PI<Z, *t

e) sprzedazy i pośrednictwa w zakresie sprzedazy biletów,

f) usługi w zakresie impresariatu artystycznego,

g) prowadzenia nauki języków obcych,

h) prowadzenia usług marketingovvych, promocyjnych, reklamowych, dekoracyjnych,
i) produkcja wydarzeń aĄstycznych, w tym konceńów, spektakli, widowisk,
j) organizowania konceńów własnych zespołów na zlecenie innych podmiotów,

k) współpracy międzynarodowej w zakresie promocji kultury, prowadzenia działalności na rzecz
integracji europejskiej,

l) działalności na ęecz integracji osób niepełnosprawnych,

m) działalnoŚci na zecz integracji osob oraz środowisk wykluczonych lub zagrozonych wykluczeniem,
n) prowadzenia kawiarni,

o)wynajmu sali i powierzchni,

p)świadczenia innych usług, ;\
9. Utzymanie, administrowanie, modernizacja obiektów kultury .

10. Pozyskiwanie pozabudzetowych środków z przeanaczeniem na rozwój kultury w mieście.

Rozdział 3.
OrganizacjaPlśZ

§ 7.1 PlŚZzarządza Dyrektor, którego powołuje i odwołuje Prezydent Miasta na zasadach i w trybie
pzewidzianym w obowiązujących pzepisach.

2.W Pl<Z powołuje się dwóch zastępców dyrektora:

- Zastępcę Dyrektora ds. Administracyjno - Technicznych,
- Zastępcę Dyrektora ds. Artystycznych.

3. ZastępcÓw Dyrektora powołuje iodwołuje Dyrektor PKZ po zasięgnięciu opinii Prezydenta Miasta
oraz związków zawodowych działających w PKZ, stowarzyszeń zawodowych i twórczych właściwych ze
względu na rodzaj prowadzonej działalności.

4, Zastępcy Dyrektora działająw granicach umocowania udzielonego pżez Dyrektora.
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5, W czasie nieobecności Dyrektora P{Z, zastępuje go Zastępca Wznaczony pżez Dyrektora,
w zakresie udzielonego pzez Dyrektora pKZ pełnomócnictwa,

6. W PzYPadku braku obsady stanowiska Dyrektora PKZ, jego obowiązki pełni Zastępca Dyrektora
ds, Administracyjno - Technicznych, do czasu powołania Dyrekiora.

§ 8.Organizację wewnętzną PKZ określa regulamin organizacyjny nadawa ny przez dyrektora
w trybie pzewidzianym w przepisach odrębnych"

§ 9.PrezYdent Miasta wykonuje uprawnienia zwiezchnika służbowego w stosunku do DyrektoraPlę.

§ 10,DYrektor zatrudnia izwalnia pracowników PKZ oraz wykonuje inne czynności z zakresu prawa
pracy,

§ 10.tsl PrzY Pl{Z działa Rada Kultu ry Pl<Zjako organ doradczy Dyrektora PlśZ, zwana dalej ,,Radą,,.
CzłonkÓw RadY w liczbie co,najwyzej 5 osób powołule i odwołuie Óyrektor pxz, po uzysxańiu opiniiPrezYdenta Miasta Dąbrowa Gornicza na okres 2lat. Działalność Rady ma charakter'społetzny. w si<łaoRady wchodzą:

a) pzedstawiciele środowisk tworców i animatorów kultury,

b) pzedstawiciel Organizatora.

Rozdział 4.
Gospodarka finansowa PlśZ

§ 11.1 . PKZ Prowadzi w szczególności działalnośc w zakresie upowszechniania kultury.
2. Działalność PKZ finansowana jest z :

a) dotacji budzetowych w formie:

- dotacji Podmiotowej na dofinansowanie działalności biezącej, w zakresie realizowanych zadań
statutowych,

w tym na utzymanie i remonty obiektów,

- dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji,
- dotacji celowej na realizację wskazanych zadań i programow,

b) wpływów z prowadzonej działalności gospod arczej,
c) dodatkowo wYPracowanych Środków własnych, dobrowolnych wpłat, darowizn, zapłsów osóbprawnych i fizycznych.

3,.Podstawą gosPodarki finansowej Pa<Z jest plan finansowy ustalony pęez Dyrektoraz zachowaniem wysokości dotacji Organizatora,

4, WYsokoŚÓ dotacji, o ktorych mowa w pkt 2 określa kazdorazowo Uchwała Rady Miejskiejw Dąbrowie Górniczej na dany rok budzetowy .

5, Środki finansowe uzYskane z prowadzonej działalności pzeznaczone są na wykonanie zadan
w zakresie kultury.

Rozdział §.
Majątek PKZ

^ § 1"2,1, PKZ wYkonuje swoje statutowe zadania wykorzystując majątek Gminy pzekazany plśZ pnez
Organizatora. Majątek ten jest własnością gminy. -- -"'

2- Pl<Z utzYmuje i rozwija Posiadaną bazę wykorzystując następujące formy organizacyjno*prawne:
- bezpośrednie utzymanie obiektu,

- administrowanie obiektu pzez osoby trzecie,

- dzierżawa lub najem.
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3. Umowy dzieżavły oraz najmu składnikow majątkowych będących w dYsPozYcji ?lŚZ zawiera

i rozwiązuje Dyrektor pkz. umowy zawierane są nie dłuzej niż na trzy latał)

 .PI<Z może rownież zauądzać iadministrowac majątkiem innych osÓb prawnych oraz innych

jednostek organizacyjnych nie posiaoąicvcń osonowoś'ci prawnej na podstawie zawańych umów

cywilno, prawnych.

Rozdział 6.
postanowienia końcowe

§13.1. połączenia, podziału lub likwidacji pkz moze dokonac organizalor pkz wtrybie ina

wańnkach przówidzianych w obowiązujących pzepisach,

2,ZmlanywstatuciedokonywanesąpftezRadęMiejskąwDąbrowieGorniczejwtrybieokreślonym
dla jego nadania.

§ 14.Traci moc uchwała Nr Xyi/3lB/07 Rady Miejskiej w Dąbrowie Gorniczej z dnia 28 listoPada 2007

r. w sprawie zmiany ,t"tutu instytucji kultury pń. puir. (ultury'zagłębia oraz przyjęcia jednolitego tekstu

statutu Pałacu Kultury Zagłębiaw Dąbrowie Gorniczej,

§15.WykonanieuchwałypowierzasięPrezydentowiMiasta'

§ 16.uchwała wchodzi w zycie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku urzędowym województwa

Śląskiego.

1)Tękst jednolity wymienionej ustawy zostałogłoszony rv Dz. L).zż0l2r, poz,406

2) Tekst jednotity wymienionej ustawy został ogłoszony w Dz, |J, z20l2r, poz, 406

s)dodany przez § lust. 1Uchwał.v XVIli307/12 Rady Miejskiej wDąbrolvie GÓmiczej zdnia 16 maja 2012 r, wsprarvie

zmianydoUchwaiyNrXv/25ćll2Radyrrł;.;rti.i*pąu.o*i.Górniczej zdnta291utego2012r,wsprawie,nadania

statutu instytucji kultury pn. pałac Kultury z"eiibi" * Dąbrowie Gómiczej ( Dziennik U_rzędowy Województwa Sląskiego

Rocznik 2012,paz.uća'zdnia25maja2iitz,]l,ł,toruweszławzyciezdniem09,06,20l2r,

a)zmieniony przez § l ust.2Uchwały XvI1l307/12 Rady Miejskiej wDąbrowie GÓrniczej zdnia l6 maja}a]f/- r, wsprawie

zmiany do Uchwaiy Ńr XV/256l12 naay rrłięjsr.i.; *oąu,o*lń^G,órniczej zdnia29lutego 2012 r, wsprawie. nadania

§tatutu instytucji kultury pn. pałac Kultury Zdi;#*Dąbrowie Górniczej ( DzięnnikUrzędowY Wojewódawa Sląskiego

Rocznik 2aft , poz. ztćd'zdnia 25 ma;a io tzi która weszła w życie z dniem 09,06,2012r,
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