
UCHWAŁA NR XXIII/213/17
RADY GMINY GNOJNIK

z dnia 30 stycznia 2017 r.

w sprawie nadania statutu Centrum Kultury w Gnojniku.

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 10 a pkt 2, i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446, z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 ustawy 
z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( t. j. Dz. U. z 2012 r., 
poz. 406, z późn. zm.), Rada Gminy w Gnojniku uchwala, co następuje:

§ 1. Nadaje się statut Centrum Kultury w Gnojniku, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej 
uchwały.

§ 2. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc uchwała nr xii/106/04 Rady Gminy w Gnojniku 
z dnia 25 czerwca 2004 r. w sprawie nadania Statutu Centrum Kultury w Gnojniku ( Dz. Urzędowy Województwa 
Małopolskiego nr 251 poz. 2771).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gnojnik oraz Dyrektorowi Centrum Kultury 
w Gnojniku.

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

 

Przewodniczący Rady Gminy

Janusz Zych
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Załącznik do Uchwały Nr XXIII/213/17

Rady Gminy Gnojnik

z dnia 30 stycznia 2017 r.

Statut
Centrum Kultury w Gnojniku

Rozdział 1.
Postanowienie Ogólne

§ 1. 1. Centrum Kultury w Gnojniku jest samorządową instytucją kultury, zwane dalej Centrum Kultury,  
i działa na podstawie:

1) Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t. j. Dz. U. 
2012. 406. z późn. zm. )

2) Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. 2016.446 z późn. zm. )

3) Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( t. j. 2016.1047)

4) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t. j. Dz. 2016.1870 z późn. zm. )

5) niniejszego Statutu

2. Centrum Kultury obejmuje swoją działalnością teren Gminy Gnojnik, jednakże może współpracować 
z instytucjami kultury oraz organizować imprezy kulturalne, sportowe i rekreacyjne, także poza terenem Gminy.

3. Siedziba Centrum Kultury mieści w budynku położonym w Gnojniku pod nr 401.

§ 2. 1. Organizatorem Centrum Kultury jest Gmina Gnojnik.

2. Centrum Kultury jest gminną jednostką organizacyjną wpisaną do rejestru instytucji kultury prowadzonego 
przez Organizatora.

3. Centrum Kultury posiada osobowość prawną.

Rozdział 2.
Cele i zadania Centrum Kultury

§ 3. 1. 1. Podstawowym celem działalności Centrum Kultury jest organizowanie działalności kulturalnej na 
terenie Gminy Gnojnik.

2. 2. Centrum Kultury upowszechnia kulturę poprzez podejmowanie działań, których celem jest bieżące 
i nieprzerwane zaspokajanie potrzeb kulturalnych ludności, głównie mieszkańców Gminy Gnojnik, w drodze 
świadczenia usług powszechnie dostępnych.

§  4.

1. Do zadań Centrum Kultury w zakresie prowadzenia działalności kulturalnej polegającej na tworzeniu, 
upowszechnianiu i ochronie kultury:

1) prowadzenie wielokierunkowej działalności uwzględniającej indywidualne i zbiorowe formy uczestnictwa 
w sferze kultury;

2) rozpoznawanie oraz pobudzanie zainteresowań kulturalnych,

3) kształtowanie aktywnego uczestnictwa w działalności kulturalnej;

4) promocja dziedzictwa kulturowego Gminy Gnojnik oraz promocja Gminy Gnojnik;

5) ochrona dorobku i rozwój potencjału kulturowego Gminy Gnojnik;

6) tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego i folkloru;

7) edukacja kulturalna oraz popularyzacja wiedzy, sztuki i książki,
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8) upowszechnianie czytelnictwa na terenie Gminy Gnojnik,

§ 5. 1. Zadania w zakresie działalności kulturalnej i promocyjnej Centrum Kultury realizuje przez:

1) organizację imprez artystycznych i rozrywkowych,

2) inicjowanie i pomoc zespołowym formom twórczości i uczestnictwa w kulturze;

3) podejmowanie przedsięwzięć edukacyjnych i oświatowych;

4) działalność instrukcyjno – metodyczną;

5) organizowanie wystaw, przeglądów i innych przedsięwzięć w zakresie popularyzacji dorobku kulturalnego 
i promowania Gminy Gnojnik;

6) inspirowanie oraz promowanie działalności literackiej, artystycznej i innych form twórczości mieszkańców 
Gminy Gnojnik;

7) gromadzenie, opracowywanie materiałów bibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem materiałów 
dotyczących własnego regionu;

8) popularyzacja książki i czytelnictwa wśród mieszkańców Gminy Gnojnik, udostępniania zbiorów 
bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie ich do domu oraz prowadzenie czytelnictwa i udostępnianie 
materiałów bibliotecznych,

9) prowadzenie działalności informacyjno – bibliotecznej;

10) współdziałanie z innymi bibliotekami, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i towarzystwami 
w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych.

2. 2. Centrum Kultury współpracuje z innymi instytucjami kultury, podmiotami prowadzącymi działalność 
kulturalną, stowarzyszeniami i związkami twórców i artystów oraz organami władz publicznych zajmujących się 
działalnością kulturalną.

Rozdział 3.
Organizacja i zarządzanie Centrum Kultury

§ 6. 1. 1. Centrum Kultury prowadzi łączną działalność w zakresie:

1) upowszechniania kultury w świetlicach wiejskich;

2) upowszechnienia czytelnictwa w ramach działalności Gminnej Biblioteki Publicznej wraz z filiami 
bibliotecznymi;

§ 7. W skład Centrum Kultury wchodzą:

1. placówki upowszechniania kultury:

a) świetlica wiejska w Gnojniku;

b) świetlica wiejska w Biesiadkach;

c) świetlica wiejska w Uszwi;

d) świetlica wiejska w Lewniowej;

e) świetlica wiejska w Zawadzie Uszewskiej;

f) świetlica wiejska w Gosprzydowej;

2. placówki upowszechnia czytelnictwa:

a) Gminna Biblioteka Publiczna w Gnojniku;

b) Filia Biblioteki Publicznej w Uszwi;

c) Filia Biblioteki Publicznej w Biesiadkach;

§ 8. 1. Organem zarządzającym Centrum Kultury jest Dyrektor.

2. 2. Dyrektor kieruje całokształtem działalności Centrum Kultury oraz reprezentuje je na zewnątrz.
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3. 3. Dyrektora Centrum Kultury powołuje i odwołuje Wójt Gminy Gnojnik w drodze konkursu, w trybie 
ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

4. Wójt Gminy Gnojnik wykonuje wobec Dyrektora czynności z zakresu prawa pracy oraz jest jego 
zwierzchnikiem służbowym.

5. Dyrektor jest zwierzchnikiem służbowym w stosunku do pozostałych pracowników Centrum Kultury oraz 
wykonuje względem nich czynności pracodawcy.

§ 9. Szczegółową organizację wewnętrzną Centrum Kultury określa regulamin organizacyjny, nadawany przez 
Dyrektora tej instytucji, po zasięgnięciu opinii Organizatora oraz opinii działających w niej organizacji 
związkowych i stowarzyszeń twórców.

Rozdział 4.
Gospodarka majątkowa i finansowa Centrum Kultury

§ 10. 1. 1. Centrum Kultury gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi 
samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.

2. 2. Podstawą gospodarki finansowej Centrum Kultury jest plan finansowy ustalony przez Dyrektora, 
z zachowaniem wysokości dotacji Organizatora, sporządzony zgodnie z przepisami ustawy o finansach 
publicznych.

3. Plan obejmuje najważniejsze zamierzenia i przedsięwzięcia do zrealizowania w danym roku.

4. Dyrektor Centrum Kultury składa Organizatorowi sprawozdania z wykonania zadań w zakresie 
merytorycznym i finansowym.

§ 11. 1. 1. Źródłami finansowania działalności Centrum Kultury są:

1) dotacje z budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, w tym środki przekazane przez 
Organizatora w formie dotacji;

a) podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań, w tym 
w szczególności kosztów wynagrodzeń pracowników oraz kosztów utrzymania i eksploatacji majątku,

b) celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji;

c) celowej na realizację wskazanych zadań i programów;

2) środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz środki unijne;

3) inne źródła.

2. Centrum Kultury może prowadzić działalność gospodarczą niekolidującą z realizacją zadań statutowych  
w celu pozyskania dodatkowych środków finansowych.

3. Środki uzyskane z działalności o której mowa w ust. 2 przeznaczone są na realizację celów statutowych 
i pokrywanie bieżącej działalności Centrum Kultury.

4. Działalność, o której mowa w ust. 2 może odbywać się m.in. poprzez:

1) realizację imprez zleconych;

2) prowadzenie impresariatu artystycznego;

3) organizowanie kursów, szkoleń, warsztatów i zajęć edukacyjnych;

4) prowadzenie usług w zakresie reklamy;

5) prowadzenie działalności wydawniczej,

§ 12. 1. Obsługę finansowo – księgową Centrum Kultury prowadzi Urząd Gminy w Gnojniku.

2. Jeżeli czynność prawna Dyrektora obejmuje rozporządzanie mieniem lub powoduje zaciągnięcie 
zobowiązania finansowego Centrum Kultury, to do skuteczności wymagana jest kontrasygnata Skarbnika Gminy 
Gnojnik.

§ 13.  Centrum Kultury posiada odrębny rachunek bankowy.
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Rozdział 5.
Postanowienia końcowe

§ 14. Niniejszy statut może być zmieniony uchwałą Rady Gminy, w trybie właściwym dla jego nadania.

§ 15. Centrum Kultury używa pieczęci podłużnej o treści zawierającej w pełnym brzmieniu nazwę i adres 
uzupełniony nadanym Regonem i Numerem Identyfikacji Podatkowej oraz numer telefonu, tj:

„ Centrum Kultury w Gnojniku, Tel: 14 68 69 690, NIP 869-17-56-726, REGON 850447668”.

§ 16. Placówki upowszechniania kultury i placówki upowszechnia czytelnictwa o których mowa w § 
7 niniejszego Statutu, używają pieczęci o treści odpowiednio dostawanej do nazwy danej jednostki.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Janusz Zych
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