
UCHWAŁA  NR  XXXVIII/399/18 
RADY GMINY STARE BABICE 

 
z dnia 15 lutego 2018 r. 

 
 

w sprawie aktu  utworzenia samorządowej instytucji kultury  
pod nazwą Dom Kultury Stare Babice 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) w związku z art. 9 i 11 ust. 1 ustawy 
z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 
(Dz. U. z 2017 r., poz. 862) – RADA GMINY  uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 1. Z dniem 1 marca 2018 r. roku tworzy się samorządową instytucję kultury 
pod nazwą „Dom Kultury Stare Babice”. 

2. Siedziba Domu Kultury Stare Babice mieści się w miejscowości Zielonki-Parcela 
ul. Południowa 2a. 

§ 2. Dom Kultury Stare Babice  nie jest instytucją artystyczną w rozumieniu art. 11 
ust. 2 ustawy z dnia 25 października 1991r o prowadzeniu działalności kulturalnej. 

§ 3. Dom Kultury Stare Babice tworzy się w celu wykonywania zadań należących 
do zadań własnych gminy w zakresie działalności kulturalnej, polegającej na tworze-
niu, upowszechnianiu i ochronie regionalnej, narodowej i światowej kultury oraz po-
zyskiwaniu i przygotowaniu społeczności gminnej do aktywnego uczestniczenia 
w kulturze oraz jej współtworzenia. 

§ 4. Dom Kultury Stare Babice gospodaruje mieniem komunalnym udostępnionym 
przez gminę. 

§ 5.  Statut Domu Kultury Stare Babice określi Rada Gminy w drodze odrębnej 
uchwały. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza Wójtowi Gminy. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 Przewodniczący Rady Gminy 
 (-) Henryk Kuncewicz  

 
 
 
 
 



Uzasadnienie 
do uchwały w sprawie w sprawie aktu  utworzenia instytucji kultury 

pod nazwą Dom Kultury Stare Babice 
 
 

 
Na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991r o organizowaniu i prowadzeniu 
działalności kulturalnej jednostki samorządu terytorialnego organizują działalność 
kulturalną, tworząc samorządowe instytucje kultury, dla których prowadzenie takiej 
działalności jest podstawowym celem statutowym. Prowadzenie działalności kultu-
ralnej jest zadaniem własnym jednostek samorządu terytorialnego o charakterze ob-
owiązkowym. Instytucje kultury działają na podstawie aktu o ich utworzeniu oraz sta-
tutu nadanego przez organizatora. Instytucje kultury, dla których organizatorami są 
jednostki samorządu terytorialnego, mogą otrzymywać dotacje celowe na zadania 
objęte mecenatem państwa, w tym dotacje celowe na finansowanie lub dofinanso-
wanie kosztów realizacji inwestycji, z budżetu państwa z części, której dysponentem 
jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. 
Instytucje kultury uzyskają osobowość prawną i mogą rozpocząć działalność z chwilą 
wpisania do rejestru prowadzącego przez organizatora. Instytucja kultury gospodaru-
je samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną go-
spodarkę w ramach przydzielonych środków, kierując się zasadami efektywności ich 
wykorzystania. Podstawą gospodarki finansowej instytucji kultury jest plan finansowy 
ustalony przez dyrektora, z zachowaniem wysokości dotacji organizatora. Organizator 
zapewnia instytucji kultury środki niezbędne do rozpoczęcia działalności i prowadze-
nia działalności kulturalnej oraz utrzymania obiektu, w którym ta działalność jest 
prowadzona. 

 
 
 Przewodniczący Rady Gminy 
 (-) Henryk Kuncewicz  
 


