
S T A T U T

Gminnego Centrum Kultury i Sportu
w I owej

Rozdzia   I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Gminne Centrum Kultury i Sportu w I owej, zwane dalej "CENTRUM", jest gminn  jednostk
organizacyjn  utworzon  przez Rad  Miejsk  w I owej, zwan  dalej "Organizatorem".

2. CENTRUM dzia a na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr
249, poz. 2104 z pó n. zm.) oraz niniejszego statutu.

§ 2

1. Siedzib  CENTRUM jest miasto I owa.
2. Terenem dzia ania CENTRUM jest gmina I owa.

§ 3

1. CENTRUM jest jednostk  bud etow  gminy I owa.

2. Pracownicy CENTRUM wynagradzani s  na zasadach okre lonych w przepisach wydanych na podstawie
art. 31 ustawy z dnia 25 pa dziernika 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu dzia alno ci kulturalnej
(tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123).

Rozdzia   II.

CELE  I  ZADANIA

§ 4

1. Podstawowym celem statutowym CENTRUM jest  prowadzenie dzia alno ci kulturalnej i sportowej na
terenie gminy I owa poprzez:
a) edukacj  kulturaln  i wychowanie przez sztuk ,
b) tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego,
c) tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a tak e r kodzie a artystycznego i ludowego,
d) rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowa  kulturalnych,
e) organizacja aktywnego uczestnictwa dzieci i m odzie y w kulturze fizycznej,
f) organizacja rekreacji ruchowej, w tym kszta towanie obyczajów kulturalnego wypoczynku.
g) skre lony

2. Dzia alno  sportowa prowadzona jest w szczególno ci w zakresie wspó dzia ania ze stowarzyszeniami
kultury fizycznej oraz udzielaniu im pomocy w realizacji zada .

§ 5

CENTRUM prowadzi wielokierunkow  dzia alno  zgodnie z za eniami Programu dzia ania.

§ 6
1. Celem CENTRUM jest równie  przygotowanie i pozyskanie rodowiska do aktywnego uczestnictwa w

kulturze i sporcie oraz prowadzenie dzia alno ci informacyjnej w tych dziedzinach.



2. CENTRUM realizuje cel podstawowy poprzez:
a) skre lony
b) integrowanie placówek o wiatowych na terenie gminy, w tym szkó  i przedszkoli, w celu wspólnej

realizacji zada  statutowych CENTRUM,
c) wspó dzia anie z klubami sportowymi w zakresie rozwijania kultury fizycznej dla grup nie

zrzeszonych,
d) wspó dzia anie z Przewodnicz cymi jednostek pomocniczych (So tysami)  w zakresie prowadzenia

dzia alno ci kulturalno-sportowej na terenie gminy,
e) wspó dzia anie z innymi jednostkami kultury i sportu spoza terenu gminy a tak e stowarzyszeniami,
f) przyjmowanie do realizacji zada  zleconych przez organy administracji rz dowej na podstawie

podpisanych porozumie  przez gmin ,
g) wspó dzia anie z innymi jednostkami samorz du terytorialnego,
h) organizowanie imprez ponadgminnych,
i) prezentowanie osi gni  kulturalnych CENTRUM zarówno na terenie jego dzia ania jak i poza jego

granicami,
j) wspó dzia anie w rozwoju kultury fizycznej ze stowarzyszeniami kultury fizycznej oraz udzielanie im

pomocy w realizacji zada .

§ 7

Przedmiotem dzia ania CENTRUM jest:
1) skre lony
2) organizowanie grup zainteresowa  i zapewnienie instruktorów do ich prowadzenia, szczególnie w

dziedzinie proponowanej przez mieszka ców gminy,
3) organizowanie sportu masowego i kultury fizycznej na terenie swojego dzia ania, w szczególno ci dla

dzieci i m odzie y, oraz zapewnienie instruktorów do ich prowadzenia,
4) organizowanie na terenie miasta i gminy festynów i masowych imprez sportowych dla mieszka ców

gminy przy wspó udziale komitetów mieszka ców lub spó dzielni,
5) organizowanie dzia alno ci w dziedzinie rekreacji ruchowej oraz tworzenie odpowiednich warunków

materialno-technicznych dla jej rozwoju.

§ 8

Dla realizacji celów i zada , CENTRUM w szczególno ci:

1) wspó dzia a w tworzeniu Kó  Gospody  Wiejskich, zespo ów folklorystycznych, tanecznych, teatralnych,
chórów oraz innych kó  zainteresowa ,

2) organizuje koncerty, przedstawienia teatralne, wystawy, pokazy dla dzieci i m odzie y oraz inne formy
promocji kultury,

3) bierze udzia  w konkursach i prezentacjach osi gni  CENTRUM oraz w miar  mo liwo ci w nagraniach
radiowych i telewizyjnych,

4) anga uje instruktorów oraz artystów-wykonawców w celu tworzenia zespo ów tematycznych dla potrzeb
upowszechniania kultury i sportu,

5) anga uje artystów i wykonawców krajowych i zagranicznych do przedstawiania osi gni  kulturalnych,
6) pozyskuje do wspó pracy i konsultacji osobisto ci z dziedziny kultury i sportu dla opracowania

fachowego planowanych przedsi wzi ,
7) wspó pracuje ze szkolnictwem artystycznym i sportowym w zakresie w ciwego przygotowania nowych

kadr artystycznych dla zespo ów w asnych,
8) prowadzi dzia alno  pedagogiczn  w zakresie szkolenia m odych talentów,
9) obejmuje patronaty nad wybranymi zamierzeniami lub wydarzeniami kulturalnymi i sportowymi,
10) organizuje kursy, sympozja, obozy szkoleniowe,
11) organizuje czas wolny w okresie przerw szkolnych dla dzieci i m odzie y,
12) prowadzi dzia alno  wydawnicz  lub prowadzi kronik  CENTRUM zwi zan  z utrwaleniem swej

dzia alno ci, jak te  wspieraj  upowszechnianie kultury,
13) skre lony



14) skre lony
15) skre lony
16) popularyzuje walory rekreacji ruchowej,
17) organizuje zaj cia, zawody i imprezy sportowo-rekreacyjne oraz turystyczne,
18) tworzy i udost pnia baz  sportowo-rekreacyjn .

Rozdzia    III.

ZARZ DZANIE  I  ORGANIZACJA

§ 9

Organizatorem CENTRUM jest Rada Miejska w I owej.

§ 10

1. Na czele CENTRUM stoi Dyrektor, który zarz dza ca okszta tem dzia alno ci CENTRUM i jest za niego
odpowiedzialny.

2. Pracowników etatowych, instruktorów i innych pracowników CENTRUM powo uje i odwo uje
(zatrudnia) jego Dyrektor.

§ 11

1. skre lony
2. Organem kontrolnym CENTRUM jest Burmistrz I owej.
3. Nadzór i kontrola finansowa nad CENTRUM1 sprawowana jest przez Skarbnika Gminy oraz Komisj

Rewizyjn  Rady Gminy.
4. Organami opiniodawczymi CENTRUM i doradczymi s  odpowiednie komisje sta e Rady Miejskiej w

owej.

§ 12

Organizator:
1)  nadaje statut CENTRUM, dokonuje w nim zmiany oraz zatwierdza jego bud et,
2) zatwierdza plan bud etowy na dany rok,
3) wnioskuje o nadanie odznaki honorowej "Zas ony Dzia acz Kultury",
4) skre lony
5) dokonuje podzia u, czenia i likwidacji CENTRUM,
6) skre lony

§ 13

Dyrektor kieruje CENTRUM, a w szczególno ci:
1) samodzielnie podejmuje decyzje,
2) organizuje jego dzia alno ,
3)  reprezentuje go na zewn trz oraz odpowiada za ca okszta t jego dzia alno ci,
4) odpowiada za zobowi zania CENTRUM,
5) nadaje wewn trzny Regulamin organizacyjny oraz dokonuje zmiany w jego zapisach w szczególno ci w

zakresie tworzenia, czenia, dzielenia i likwidowania stanowisk pracy po zatwierdzeniu przez
Burmistrza,

6) zatwierdza plan dzia alno ci CENTRUM który zawiera: plan us ug, plan przychodów i kosztów, plan
remontów i konserwacji, rodków trwa ych oraz plan inwestycji,

7) odpowiada za stan mienia CENTRUM,
8) zagospodarowuje pomieszczenia nie wykorzystywane przez CENTRUM na zasadach okre lonych innymi

przepisami,



9) odpowiada za wykonanie bud etu oraz prawid ow  gospodark  finansow  CENTRUM,
10) przedstawia coroczne sprawozdania z dzia alno ci CENTRUM, w tym cz stkowych dotycz cych

poszczególnych dzia alno ci tj. kultury i sportu,
11) skre lony
12) skre lony
13) wykonuje inne zadania na one przez Organizatora, Burmistrza lub Skarbnika gminy, a w

szczególno ci ich uchwa y i zarz dzenia.

§ 14 skre lony

§ 15

Burmistrz:
1) sprawuje nadzór nad prawid ow  dzia alno ci  CENTRUM,
2) przyjmuje skargi i wnioski na dzia alno  CENTRUM,
3) posiada dost p do pomieszcze  b cych w dyspozycji CENTRUM w celu kontroli ich wykorzystania i

utrzymania,
4) ma prawo wgl du do dokumentów CENTRUM,
5) wydaje zalecenia Dyrektorowi w razie stwierdzenia nieprawid owo ci.

§ 16

Skarbnik Gminy:
1) posiada dost p do dokumentów finansowych CENTRUM,
2) na wniosek Organizatora, wspólnie z Komisj  rewizyjn  rady, przeprowadza kontrole prawid owo ci

wykorzystania rodków finansowych,
3) wydaje zalecenia Dyrektorowi w razie stwierdzenia nieprawid owo ci w zakresie gospodarki finansowej i

materia owej.
§ 17

Komisje sta e Rady:
1) opiniuj  dzia alno  CENTRUM w swoim zakresie,
2) kieruj  wnioski do Dyrektora i Burmistrza w zakresie dzia alno ci CENTRUM,
3) komisj  odpowiedni  do opiniowania projektów uchwa  Rady dotycz cych CENTRUM jest Komisja

Prawa i Spraw Publicznych.
§ 18

1. W celu realizacji zada  zgodnie z zapotrzebowaniem spo ecze stwa gminy w dziedzinie kultury i sportu,
przy CENTRUM mo e by  powo ana spo eczna Rada Artystyczno - Programowa.

2. Na czele Rady stoi Dyrektor Centrum.
3. Rada posiada kompetencje opiniodawcze.
4. W sk ad Rady w szczególno ci mog  wchodzi  kierownicy placówek kulturalnych i sportowych,

organizacji, so tysi i inni.
5. Decyzj  w sprawie powo ania Rady podejmuje Dyrektor CENTRUM oraz opracowuje projekt

regulaminu.
6. Kadencja Rady ko czy si  z kadencj  Organizatora (Rady Miejskiej).

§ 19 skre lony



Rozdzia   IV

MAJ TEK  I  FINANSE

§ 20

1. CENTRUM, w ramach zwyk ego zarz du, gospodaruje samodzielnie przydzielonymi sk adnikami mienia
oraz prowadzi samodzieln  gospodark  w ramach posiadanych rodków, kieruj c si  zasadami
efektywno ci ich wykorzystania.

2. Podstaw  gospodarki finansowej CENTRUM jest roczny plan finansowy opracowany przez Dyrektora na
podstawie uchwa y bud etowej Organizatora.

§ 21

Wydatki CENTRUM pokrywane s  z bud etu gminy.

§ 22 skre lony

§ 22.

Dochody w asne CENTRUM gromadzone s  na odr bnym rachunku wed ug zasad okre lonych na
podstawie art. 22 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz.
2104 z pó n. zm.).

§ 23

W przypadku braku mo liwo ci wykorzystania przekazanych sk adników mienia w postaci lokali na
dzia alno  statutow , Dyrektor mo e wydzier awi  te lokale dla osób trzecich, zgodnie z zasadami
okre lonymi w odr bnej uchwale Rady Miejskiej w I owej.

Rozdzia    V

POSTANOWIENIA   KO COWE

§ 24

CENTRUM dysponuje w asnym kontem bankowym.

§ 25

Gminne Centrum Kultury i Sportu w I owej u ywa pod nej piecz tki z nazw  w pe nym brzmieniu,
adresem siedziby i numerem konta bankowego.

§ 26

1. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem, stosowa  nale y przepisy ustawy o
samorz dzie gminnym, przepisy Kodeksu Cywilnego i przepisy wymienione na wst pie Statutu.

2. W przypadkach spornych postanowienia Statutu interpretuje wi co Burmistrz I owej.

§ 27

Wszelkie zmiany Statutu mog  by  dokonywane w trybie w ciwym dla jego ustalania.


