
Uchwała Nr 94/2000
Zarządu Miasta Lublina

z dnia 22 maja 2000 r.

w sprawie opinii dotyczącej projektu regulaminu organizacyjnego Dzielnicowego Domu
Kultury „Bronowice” w Lublinie.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t.
Dz.U. Nr 74 z 1996 r.,  poz.13 z późniejszymi  zmianami),  art.  13 ust.3 ustawy z dnia 25
października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (j.t. Dz.U. Nr
110 z 1997 r.,  poz. 721 z późniejszymi  zmianami)  oraz § 9 ust.  3 statutu Dzielnicowego
Domu Kultury „Bronowice” w Lublinie - Zarząd Miasta Lublina uchwala, co następuje:

§ 1

Opiniuje się pozytywnie  projekt regulaminu organizacyjnego Dzielnicowego Domu
Kultury „Bronowice” w Lublinie stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublina.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu Miasta 

                        Andrzej Pruszkowski



                                                                                                                         Załącznik nr 1 do Statutu

Regulamin organizacyjny

Dzielnicowego Domu Kultury „Bronowice” w Lublinie,
przy ul. Krańcowej 106.

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

Dzielnicowy  Dom  Kultury  „Bronowice”   w  Lublinie  powołany  Postanowieniem  nr  29
Prezydenta Miasta Lublina z dnia 20 września 1982r. działa na podstawie:
1) Ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności

kulturalnej (j. t. Dz. U. Nr 110 z 1997 r., poz. 721 z późniejszymi zmianami),
2) Statutu Dzielnicowego Domu Kultury „Bronowice” w Lublinie zatwierdzonego Uchwałą

nr 368/XXIII/2000 Rady Miejskiej w Lublinie z dnia 27 kwietnia 2000 roku.

ZASADY ZARZĄDZANIA

§ 1

1. Dzielnicowym Domem Kultury „Bronowice”, zwanym dalej DDK „Bronowice”, zarządza
dyrektor.

2. Dyrektor  DDK „Bronowice”  w wykonywaniu funkcji  kierowania i  zarządzania  ma do
pomocy,  stanowisko  ds.  administracyjnych  i  gospodarczych,  głównego  księgowego,
samodzielnych  instruktorów, którzy odpowiadają przed nim za wykonanie całokształtu
powierzonych im zadań.

3. Dyrektora  w czasie  nieobecności  zastępuje pracownik DDK „Bronowice”  przez niego
upoważniony, poprzez wydanie stosownego zarządzenia.

4. Osoba sprawująca zastępstwo działa tylko w zakresie upoważnionym przez dyrektora.
5. Poszczególne  stanowiska  pracy  DDK  „Bronowice”  działają  na  podstawie  zakresów

działania ustalonych niniejszym regulaminem.
6. Dyrektor zasięga opinii oraz korzysta z ocen i analiz Rady Programowej.

a) Członków Rady w składzie 5 osób  na okres 2 lat  powołuje i odwołuje dyrektor DDK
„Bronowice”.

b) Szczegółowe  zasady  powoływania  i  działania  Rady Programowej  określa  odrębne
zarządzenie.

§ 2
1. Dyrektor realizuje  funkcje zarządzania w drodze:

a) zarządzeń,
b) decyzji,
c) poleceń służbowych, ustnych i na piśmie.

2. Zarządzenia podaje się do wiadomości:
a) wszystkich  pracowników,  co  zostaje  potwierdzone  ich  podpisem  na  oryginale
zarządzenia.

3. Oryginały zarządzeń składane są do zbioru zarządzeń.
4. Zarządzenia, polecenia i pisma okólne są wydawane przez dyrektora.



5. W czasie nieobecności dyrektora spowodowanej urlopem lub inną dłuższą nieobecnością,
akty mogą  być wydawane z upoważnienia dyrektora osobie  przez niego wyznaczonej,
w przypadku gdy zwłoka w wydaniu jest niewskazana ze względu na pilność i ważność
sprawy.

6. Udzielenie pełnomocnictwa  wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

OGÓLNY ZAKRES DZIAŁANIA, OBOWIAZKÓW I ODPOWIEDZIALNOŚCI
PRACOWNIKÓW

§ 3
1. Pracownicy wykonują swoje obowiązki zgodnie z właściwymi przepisami prawnymi oraz

zarządzeniami, decyzjami i poleceniami przełożonych.
2. Całokształt uprawnień i obowiązków pracowników zawarty jest w Kodeksie Pracy.
3. Do obowiązków pracowników w szczególności należy:

a) staranne wykonywanie obowiązków,
b) zaznajamianie  się  z obowiązującymi  przepisami  prawnymi  i  aktami  wewnętrznymi

oraz ich przestrzeganie,
c) informowanie bezpośredniego przełożonego o realizacji zadań,
d) przestrzeganie drogi służbowej,
e) nadzór nad powierzonym mieniem.

4. wszystkich  pracowników  DDK  „Bronowice”  zatrudnia,  awansuje  i  zwalnia  dyrektor
w oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy prawa.

§ 4
Główny księgowy, samodzielni pracownicy administracji i merytoryczni kierują wykonaniem

zadań określonych zakresem działania, w szczególności przez:
a) planowanie pracy,
b) usprawnienia organizacji,
c) przydział zadań,
d) udzielanie wskazówek i instrukcji,
e) opracowywanie projektów zakresów czynności i ich aktualizowanie,
f) nadzór  nad  przestrzeganiem przez  pracowników dyscypliny  pracy,  bezpieczeństwa

i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych,
g) dbałość  o  warunki  pracy,  podnoszenie  kwalifikacji  zawodowych,  opracowywanie

wniosków awansowych i premiowych,
h) planowanie urlopów i ich zastępstw,
i) informowanie dyrektora o realizacji zadań.

STRUKTURA   ORGANIZACYJNA

§ 5
1. Dyrektora DDK „Bronowice” powołuje i odwołuje Zarząd Miasta Lublina.
2. Dyrektor zarządza DDK „Bronowice” i reprezentuje go na zewnątrz.

§ 6
1. W  skład  DDK  „Bronowice”  wchodzą  stanowiska  pracy  tworzone   w  zależności  od

potrzeb przez dyrektora.
2. Na strukturę DDK „Bronowice” składają się:

a) samodzielne stanowiska pracowników merytorycznych,
b) pracownicy księgowości,
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c) pracownicy administracji i obsługi.
3. Wieloosobowe stanowiska pracy mogą otrzymać nazwę działów.
4. Wszystkie samodzielne stanowiska podlegają dyrektorowi.
5. Pracownicy  administracji  i  obsługi  podlegają  samodzielnemu  stanowisku  ds.

administracyjno-gospodarczych.
6. Pracownicy księgowości podlegają gł. księgowemu.

ZAKRES  DZIAŁANIA  POSZCZEGÓLNYCH  STANOWISK  PRACY

§ 7
Pracownicy księgowości i administracji.

1. Główny  Księgowy  kieruje  podległymi  mu  pracownikami  oraz  nadzoruje  i  kontroluje
działalność finansową i gospodarczą DDK „Bronowice”, a w szczególności:
a) prowadzi księgowość zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości,
b) organizuje i doskonali ewidencje księgową,
c) sporządza instrukcje obiegu dokumentów oraz je kontroluje,
d) sporządza kalkulacje wynikowe kosztów i sprawozdania finansowe,
e) przechowuje i zabezpiecza dokumenty księgowe,
f) kontroluje celowość wydatkowania funduszy,
g) stosuje przepisy organizacyjno-prawne regulujące działalność finansową placówki.

2. Zakres działania stanowiska ds. finansowo-kadrowych i ZUS polega na:
a) prowadzeniu całości dokumentacji ZUS zgodnie z obowiązującymi przepisami,
b) załatwianiu  spraw  pracowniczych  związanych  z  ubezpieczeniami  i  sprawami
emerytalnymi,
c) sporządzaniu  dokumentacji  związanej  z  wynagrodzeniem  i  czasem  pracy
pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami,
d) sporządzaniu rocznych informacji dla urzędów skarbowych o wysokości osiągniętego
dochodu i pobranych zaliczkach podatku dochodowego,
e) prowadzenie kasy DDK „Bronowice” zgodnie z aktualnymi wytycznymi.

3. Zakres działania stanowiska ds. administracyjno-gospodarczego polega na:
a) ewidencjonowaniu i zabezpieczaniu mienia DDK „Bronowice”,
b) zapewnieniu  warunków zgodnych z przepisami  bhp i p. poż.,
c) realizowaniu remontów bieżących i kapitalnych,
d) zabezpieczaniu  odpowiednich  materiałów  administracyjno  -  biurowych  i  środków

technicznych koniecznych do funkcjonowania placówki,
e) prowadzeniu racjonalnej gospodarki materiałowej,
f) realizowaniu zamówień publicznych,
g) prowadzeniu książki podawczej i wysyłaniu korespondencji.

§ 8
Pracownicy merytoryczni.

1. Zakres  działania  stanowiska  ds.  programowania,  planowania,  sprawozdawczości
i upowszechniania wiedzy polega na:
a) opracowywaniu  rocznych  planów pracy  placówki  oraz  innych  planów działalności
merytorycznej i sprawozdań z ich realizacji przy ścisłym współudziale innych stanowisk,
b) inicjowaniu  i  optymalizowaniu  kierunków,  metod  i  form  pracy  zapewniających
najbardziej skuteczną realizacje zadań DDK,
c) programowaniu,  organizacji  i  koordynacji  pracy  w DDK „Bronowice”  w zakresie
imprez i działalności upowszechniającej wiedzę z różnych dziedzin życia,
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d) opiece nad klubami i kołami zainteresowań o charakterze oświatowym pracującymi
w DDK „Bronowice”.

2. Zakres  działania  stanowiska  ds.  upowszechniania  muzyki,  tańca  i  różnorodnych  form
amatorskiego ruchu artystycznego polega na:
a) programowaniu, organizacji i koordynacji pracy DDK „Bronowice” w zakresie imprez
i innych form upowszechniających wiedzę  z zakresu muzyki i tańca,
b) podejmowaniu działań zmierzających do aktywizacji i rozwijania amatorskiego ruchu
artystycznego z zakresu muzyki i tańca,
c) nadzorowaniu pracy i rozwoju zespołów DDK „Bronowice” – dokumentowanie ich
dorobku,
d) organizacji imprez prezentujących osiągnięcia amatorskiego ruchu artystycznego.

3. Zakres działania stanowiska ds. upowszechniania plastyki i fotografii polega na:
a) programowaniu, organizacji i koordynacji działań zmierzających do upowszechniania
wiedzy z zakresu plastyki i fotografii,
b) stwarzaniu warunków do upowszechniania plastyki profesjonalnej, amatorskiej wśród
dorosłych i dzieci,
c) organizowaniu imprez i konkursów z zakresu plastyki,
d) nadzorowaniu  pracy  i  rozwoju  zespołów  plastycznych  –  dokumentowanie  ich
dorobku.

4. Zakres działania stanowiska ds. organizacji różnorodnych form wypoczynku i rozrywki
polega na:
a) programowaniu, organizacji i koordynacji działań zmierzających do popularyzowania
twórczego spędzania czasu wolnego,
b) organizowaniu  form  i  imprez  rozrywkowych   dla   różnych  środowisk  i  grup
wiekowych,
c) nawiązywaniu  kontaktów  i  współpracy  z  towarzystwami  i  organizacjami
popularyzującymi sport i rekreację.

5. Zakres działania instruktorów godzinowych polega na:
a) prowadzeniu zajęć z zespołami artystycznymi i oświatowymi działającymi  w DDK
„Bronowice”, zgodnie z programem zatwierdzonym przez samodzielnych instruktorów
odpowiedzialnych za prace tych zespołów.

§ 9
Pracownicy obsługi.

Stanowiska  pracy  w  zakresie  obsługi  DDK  Bronowice”  realizują  zadania  zlecone  przez
administracje i wynikające z zakresów obowiązków.

POSTANOWIENIA   KOŃCOWE

§ 10
1. Zmiany  regulaminu  mogą  być  dokonywane  w  trybie  właściwym  dla  jego  ustalenia,

w formie aneksu.
2. Niniejszy  regulamin  wchodzi  w  życie  na  podstawie  zarządzenia  dyrektora  DDK

„Bronowice” z  dniem  12 czerwca 2000 r.

     Dyrektor 
Alicja Barańska
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