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P(0ZDZIAŁ I.
POSTANOWIENIA OGOLNE

$l
Miejski Dom Kultury w Żyraĺdowie, zwany dalej MDK, działana podstawie:
1) Aktu o utworzeniu instýucji kultury z dnia0I.I2.l99lr.
2) Ustawy zdn.25.10'1991 r' o organizowaniu i prowadzeniu działalnoścíkulturalnej
(Dz.U, z 1997 r., nr l l0, poz. 72l zpoźniejszymi zmianami).
3) Niniejszego Statutu.

$2
Siedzibą i terenem działaniaMDK jest miasto Żyrardów.

$3

MDK wpisany jest

do rejestru

Instýucji Kultury Gminy Żyrardów pod numerem jeden.
$4.

1) Organizatorem MDK w rozumieniu Ustawy o organizowaniu

2)

działalnościkulturainej j est miasto Ży r ar dow.
Nadzór nad działalnościąMDK sprawuje ZarząďMiasta Żyrardowa.

i

prowadzeniu

ROZDZIAŁ II
CEL I PRZEDMIOT DZIAŁANIA
$s.

MDK jest instytucją kultury.
MDK współpracuje z innymi instýucjami kultury.
DziałalnośćMDK słuzy realizacji polityki kulturalnej Gminy,

w celu rozwoju
i zaspokajania społecznych i indywidualnych potrzeb kulturalnyóh mieszi<ańców Żyrardowal
$6
celem MDK jest pozyskiwanie i przygotowanie społeczeństwa do
' Podstawowym
aĘwnego
uczestnictwa w kulturze, udzielanie pomocy społecżnemuruchowi kulturalnemu

w mieścieoraz wspieranię lokalnych inicjatyw kulturalnych.

Jc00ĺ

s7.
Do głównychzadań MDK należy w szczegőlności:
1) Rozpoznawanie i rozbudzanie zainteresowań i potrzeb kulturalnych.
2) Przygotowanie do odbioru itworzenia wartości kulturalnych.
3) Upowszechnianie kultury teatralnej, filmowej, plastycznej , muzycznej i literackiej
4) Organizowanie rozrywki, rekreacji i wypoczynku.
5) Upowszechnianie i organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej.
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MDK prowadzi

działalnośóinstrukcyjno-metodyczną. Działalnośćta obejmuje
w szczegolności:
l) Udzielanie pomocy instruktorom amatorskiego ruchu artystycznego w zakresie
doboru treści, metod i form działania'

2) Gromadzenie i udostępnianie materiałów repertuarowych,
-bibliograficznych i metodycznych pomocy do zEęć.

informacyjno-

se
Na zasadach określonych odrębnymi przepisami MDK:
1) Organizuje spektakle, koncerty, wystawy, odczyty.
2) Organizuje imprezy rozrywkowe i turystyczne.
3) Realizuje imprezy zlecone (okolicznościowe, obľzędowe).
4) Pľowadzi dzi ałalno śćgospodarczą (usfu gowo-handlowo-produkcyj ną)

R0ZDZIAŁIII.
ORGANIZACJA

sl0
:

)

MDK kieruje l]Yrektor, powďywany i odwďywany pl.'ęz Zarząd Miasta Żyrardowa
po zasięgnięciu opinii właściwychzwiązków zawodowych (Dyrektor moze być
takŻe wyłoniony w drodze konkursu).

2) Dyrektor MDK

zarządza instýucją i reprezentuje ją na zewnątrz,
$
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Czynnościprawnych w stosunku do wszystkich pracowników MDK dokonuje Dyrektor

MDK, który jest Kierownikiem

ZaVJadu Pracy.
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MDK samodzielnie opracowuje plany organizacyjno-finansowe swojej działalności,w
porozumie niu z Zarządem Miasta Żyr ar dow a'
$ 13

l) Dla

opiniowania progľamów

Programową.

i

działah MDK Dyrektor moŻe powďaó Radę

1

2)

Skład, zasady i tryb działania Rady Programowej ustala Dyrektor.
$

14.

1) w

2)

skład MDK mogą wchodzió, jako wewnętrzne komórki organizacyjne, filie.
Utworzenie filii wymaga uprzedniej zgody ZarząduMiasta Żyrardowa.

RozDZIAŁIv.
MAJĄTEK
$

I

FINANSE

ls

l) MDK
2)

prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na zasadach ustalonych dla
instýucji kultury'
Fundusze MDK lokowane są na własnym rachunku bankowym.

sló
Dochody MDK stanowią środki uzyskane z:
1) Dotacji zbudżetu miasta.
2) Dochodów własnych (działalnościgospod arczď1 - załącznik nr 1 do

3) Wpłat zakładőw i instytucji.
4) Darowizn osób prywatnych i fizycznych.
5) Innych źrodeł.

Statutu)

$ 17

.Podstawą gospodarki finansowej MDK jest roczny plan finansowy' opracowany przez
f)yrektora MDK

$18

l)

MDK gospodaruje samodzielnie przydzíelonym i nabytym mieniem oraz prowadzi
samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się żasadami
efektywno ściich wyko r zy stania.

Ż) MDK może zbywaó środkitrwałe' stosując przepisy dotyczące przedsiębiorstw
państwowych.

F(0ZDZIAŁv
POSTANOWIENIA KONCOWE

sle
DecyĄe w
ŁZyrardowa.

sprawie nadania oraz zmiany Statutu

MDK

podejmuje Rada Miejska

J

$20
Przekształcenie MDK w inną instýucję, przekazarue lub likwidacja może nastąpić
zgodnie z obowią.zuj ącymi przepisami.
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Załączniknr I

do Statutu

Miej skiego Dor.nu Kultury

w Zyrardowie

Miejski Dom Kultury

w zakresie:

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

w

Żyrardowie może pĺowadzić działalnośćgospodarczą

rozrywkowych,
reklamowych,
w zakĺesie video-filmowania,
w zakresie kursów taÍrca, nauki Ery na instrumentach muzycznych,
poligraficznych,
wydawniczych,
w zakresie zapisu dźwięku zapomocąurządzeń elektronicznych (studio nagrań),
turystycznych i wypoczynkowych d|a dzieci, rrúodzieżyi dorosĘch,
usfuggastľonomicznych,
wynajmu sprzętu (nagłaśniającegoi innego),
usfuB
usfug
usfug
usfug
usfug
usfug
usfug
usfug

wynajmu lokali.
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