
UCHWAŁA NR XXIX/372/2021 
RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU 

z dnia 3 lutego 2021 r. 

w sprawie nadania statutu Łaskiego Domu Kultury w Łasku 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2020 r. poz. 713, 1378) oraz art. 13 ust. 1 i ust. 2 ustawy 
z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 194) uchwala się, co następuje: 

§ 1.  Nadaje się statut Łaskiego Domu Kultury w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały. 
§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku. 
§ 3.  Traci moc uchwała Nr XXXII/313/12 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 28 listopada 2012 r. 

w sprawie nadania statutu Łaskiego Domu Kultury w Łasku (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2012 r. 
poz. 4607) oraz uchwała Nr IV/35/2018 Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany 
statutu Łaskiego Domu Kultury w Łasku (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2019 r. poz. 430) 

§ 4.  Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi 
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.  

 
  
 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Łasku 

 
 

Robert Bartosik 
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Załącznik do uchwały Nr XXIX/372/2021 

Rady Miejskiej w Łasku 

z dnia 3 lutego 2021 r. 

Statut Łaskiego Domu Kultury 

Rozdział 1. 
Postanowienia ogólne 

§ 1. Łaski Dom Kultury, zwany dalej ŁDK, jest samorządową instytucją kultury, działającą na 
podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności 
kulturalnej (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 194) oraz niniejszego statutu. 

§ 2. Organizatorem ŁDK jest Gmina Łask, która sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością 
ŁDK. 

§ 3. ŁDK posiada osobowość prawną i jest wpisany do rejestru instytucji kultury prowadzonego 
przez organizatora. 

§ 4. 1 Terenem działania Łaskiego Domu Kultury jest obszar Gminy Łask, a siedziba mieści się 
w Łasku, przy ulicy Narutowicza 11. 

2. ŁDK może realizować swoje zadania na terenie całej Polski oraz poza jej granicami. 
3. ŁDK posiada Filię znajdującą się przy ul. Toruńskiej 1, w mieście Łask. 
4. ŁDK używa pieczęci podłużnej z nazwą o pełnym brzmieniu i z adresem. 

Rozdział 2. 
Cele i zadania Łaskiego Domu Kultury 

§ 5. Podstawowym celem działalności Łaskiego Domu Kultury jest pozyskiwanie 
i przygotowywanie społeczeństwa do aktywnego uczestnictwa w kulturze, współtworzenia jej 
wartości oraz promocja dorobku kulturalnego w gminie, kraju i zagranicą. 

§ 6. ŁDK prowadzi wielokierunkową działalność, zgodną z założeniami polityki kulturalnej 
państwa i samorządu gminnego. 

§ 7. 1. Do podstawowych zadań ŁDK należy: 
1) prowadzenie edukacji kulturalnej i artystycznej dla wszystkich grup wiekowych; 
2) wspieranie, organizowanie oraz promocja amatorskiego ruchu artystycznego; 
3) rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych 

mieszkańców; 
4) upowszechnianie kultury, sztuki i edukacji; 
5) kształtowanie postaw, budowanie tożsamości kulturowej mieszkańców miasta; 
6) organizowanie wydarzeń kulturalnych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym; 
7) działania na rzecz integracji społeczności lokalnej; 
8) współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i związkami twórczymi oraz twórcami 

indywidualnymi; 
9) współpraca i wymiana kulturalna krajowa i zagraniczna; 
10) podejmowanie działań integracyjnych w sferze kultury dla osób niepełnosprawnych; 
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11) prowadzenie działalności instruktażowo – metodycznej, szkoleń, warsztatów; 
12) tworzenie warunków dla rozwoju rękodzieła artystycznego. 

2. Zadania, o których mowa w ust. 1 ŁDK realizuje przede wszystkim poprzez organizowanie: 
1) zespołowego uczestnictwa w kulturze: 

a) spektakli, koncertów, wystaw, wernisaży, spotkań, 
b) wydarzeń rozrywkowych, turystycznych, artystycznych, edukacyjnych i rekreacyjnych; 

2) różnorodnych form edukacji kulturalnej; 
3) wydarzeń i uroczystości lokalnych; 
4) różnorodnych form aktywizujących promocję gminy poprzez kulturę. 

3. Zadania, o których mowa w ust. 1 ŁDK realizować będzie również poprzez: 
1) prowadzenie działalności impresaryjnej, wystawienniczej i wydawniczej; 
2) prowadzenie ognisk artystycznych; 
3) realizowanie imprez zleconych (artystyczno – kulturalnych); 
4) organizowanie warsztatów artystyczno – kulturalnych. 

4. ŁDK realizuje zadania inne niż kulturalne poprzez: 
1) wypożyczenie sprzętu technicznego i innego, 
2) wynajem i dzierżawę pomieszczeń, 
3) obsługę merytoryczną i techniczną imprez, 
4) organizację kolonii, półkolonii i wycieczek, 
5) współpracę z wolontariuszami. 

§ 8. ŁDK współpracuje z instytucjami kultury, z jednostkami oświatowo – wychowawczymi, 
fundacjami, stowarzyszeniami, samorządami terytorialnymi oraz osobami prawnymi 
i fizycznymi, w tym organizacjami pozarządowymi, mogącymi służyć pomocą przy realizacji zadań 
ŁDK. 

Rozdział 3. 
Zarządzanie i organizacja 

§ 9. Organem zarządzającym ŁDK jest dyrektor, powoływany i odwoływany przez Burmistrza 
Łasku w trybie przewidzianym w ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu 
i prowadzeniu działalności kulturalnej. 

§ 10. Dyrektor ŁDK zarządza instytucją i reprezentuje ją na zewnątrz. 
§ 11. Do składania w imieniu ŁDK oświadczeń w zakresie jego praw i obowiązków finansowych 

i majątkowych uprawniony jest dyrektor. 
§ 12. 1. Dyrektor wykonuje czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników ŁDK. 
2. W ŁDK tworzy się jedno stanowisko zastępcy dyrektora, którego powołuje i odwołuje dyrektor. 
3. Dyrektor może ustanowić pełnomocników uprawnionych do dokonywania określonych 

czynności prawnych w imieniu ŁDK, określając zakres ich upoważnienia. 
§ 13. 1. Strukturę organizacyjną ŁDK oraz zadania dla poszczególnych działów i stanowisk 

określa regulamin organizacyjny nadawany przez dyrektora, po zasięgnięciu opinii Burmistrza Łasku 
oraz działających w ŁDK organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców. 
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2. Przy ŁDK mogą działać organizacje pozarządowe o charakterze społeczno – kulturalnym, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Rozdział 4. 
Gospodarka finansowa 

§ 14. 1. ŁDK gospodaruje samodzielnie przydzielonym i nabytym mieniem oraz prowadzi 
samodzielną gospodarkę w zakresie upowszechniania kultury w ramach posiadanych środków, 
kierując się zasadami efektywnego ich wykorzystania. 

2. ŁDK prowadzi swoją gospodarkę finansową na podstawie obowiązujących przepisów prawa 
oraz planu finansowego nadanego przez dyrektora z uwzględnieniem dotacji przyznanej przez 
organizatora. 

3. Majątek ŁDK może być wykorzystywany jedynie dla celów związanych z działalnością 
statutową ŁDK. 

§ 15. 1. ŁDK pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów. 
2. Przychodami ŁDK są: 

1) przychody z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego, 
przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych; 

2) dotacje podmiotowe i celowe z budżetu państwa lub gminy; 
3) środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych; 
4) z innych źródeł. 

§ 16. 1. ŁDK prowadzi rachunkowość wg zasad określonych w odrębnych przepisach 
o rachunkowości. 

2. Dyrektor składa sprawozdania z wykonania zadań w zakresie rzeczowym i finansowym zgodnie 
z ustalonymi przez Organizatora procedurami nadzoru. 

3. Dyrektor składa materiały dotyczące planowania zgodnie z ustalonymi przez Organizatora 
procedurami nadzoru. 

4. ŁDK corocznie w terminie do dnia 31 marca przedkłada Burmistrzowi Łasku sprawozdanie 
finansowe za rok poprzedni składające się z bilansu, rachunku zysków i strat oraz dodatkowej 
informacji. Sprawozdanie zatwierdza Burmistrz Łasku. 

5. W przypadku badania sprawozdania finansowego wyboru podmiotu uprawnionego do badania 
sprawozdania finansowego dokonuje Organizator. 

Rozdział 5. 
Postanowienia końcowe 

§ 17. Zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania. 
§ 18. Dyrektor ŁDK może wnioskować o dokonanie zmian w statucie.
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