Załącznik do Uchwały
Rady Gminy Gniewino
Nr XIII/122/2007
z dnia 11 lipca 2007r.

STATUT
Gminnego Centrum Kultury, Turystyki i Sportu
w Gniewinie
I. Postanowienia ogólne
§1
Gminne Centrum Kultury, Turystyki i Sportu zwane dalej Centrum jest posiadającą osobowość
prawną samorządową instytucją kultury, wpisaną do rejestru prowadzonego przez Organizatora.
2. Siedziba Centrum mieści się w Gniewinie pod adresem: 84-250 Gniewino, ul. Sportowa 1.
3. Terenem działania Centrum jest obszar Gminy Gniewino.
1.

§2
Centrum działa w szczególności na podstawie:
1) ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
(Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 ze zm.),
2) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. Nr 223 z 2004 r. poz. 2268 ze
zm.),
3) ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889 ze
zm.),
4) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.),
5) niniejszego statutu.
§3
1. Organizatorem Centrum jest Gmina Gniewino.
2. Z wyjątkiem spraw ustawowo zastrzeżonych do kompetencji Rady Gminy Gniewino, funkcje
organizatora wykonuje Wójt Gminy.
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II. Cele i przedmiot działania
§4
1. Centrum prowadzi wielokierunkowa działalność, w szczególności w dziedzinie upowszechniania
kultury, sztuki i sportu, wychowania, edukacji, turystyki oraz promocji Gminy Gniewino.
2. Podstawowym celem Centrum jest przygotowanie społeczności lokalnej do aktywnego
uczestnictwa w kulturze, upowszechnianie sportu i kultury oraz promocja twórczości, dziedzictwa
kulturowego i atrakcji turystycznych Gminy Gniewino.
§5
1. Do podstawowych zadań Centrum należy:
1) edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę,
2) tworzenie warunków dla rozwoju twórczości amatorskiej, w tym także folkloru i rękodzieła
artystycznego,
3) prowadzenie zespołowych i indywidualnych form aktywności twórczej,
4) wspieranie inicjatyw kulturalnych mieszkańców Gminy Gniewino,
5) kształtowanie wzorów i nawyków aktywnego uczestnictwa w kulturze,
6) tworzenie warunków dla rozwoju oraz organizowanie turystyki na terenie Gminy Gniewino,
7) organizowanie sportu masowego na terenie Gminy Gniewino,
8) koordynowanie działalności w zakresie organizacji imprez kulturalnych, rekreacyjnych
i sportowych na terenie gminy,
9) upowszechnianie wiedzy popularno naukowej,
10) promowanie idei społeczeństwa obywatelskiego i integracji europejskiej,
11)
prowadzenie działań w zakresie kreowania pozytywnego wizerunku gminy Gniewino,
w tym zwłaszcza promocji atrakcji turystycznych,
12) wdrażanie nowoczesnych systemów informacji w celu umożliwienia szybkiego i łatwego
dostępu do korzystania ze środków masowej komunikacji.
2. Zadania określone w ust. 1 Centrum realizuje poprzez:
1) prowadzenie sekcji artystycznych, krajoznawczych i sportowo rekreacyjnych,
2) organizowanie wystaw,
3) organizowanie konkursów i turniejów,
4) organizowanie koncertów, przeglądów, festiwali, spotkań autorskich, seminariów, konferencji
i innych imprez,
5)
tworzenie i upowszechnianie scenicznych programów artystycznych,
6) organizowanie rajdów i wycieczek,
7)
udział Gminy Gniewino w imprezach promocyjnych, w tym zwłaszcza w targach
turystycznych,
8) organizacje wypoczynku letniego i zimowego dzieci i młodzieży,
9) ścisła współpracę z Gminną Biblioteką Publiczną w Gniewinie w zakresie popularyzacji
książki i czytelnictwa,
10) zarządzanie świetlicami wiejskimi oraz współdziałanie z świetlicami środowiskowymi i
socjoterapeutycznymi na terenie Gminy Gniewino,
11)
współpracę z innymi instytucjami kultury, samorządami, organizacjami
pozarządowymi oraz placówkami oświatowymi,
12)
udostępnianie bazy kulturalnej, turystycznej i sportowo-rekreacyjnej Centrum w celu
realizacji zadań statutowych,
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13)
popularyzację walorów rekreacji ruchowej.
3. Centrum może prowadzić, na zasadach określonych odrębnymi przepisami, działalność
gospodarczą, z której przychody przeznaczane są na realizacje celów statutowych i pokrywanie
kosztów bieżącej działalności. Zakres działalności gospodarczej Centrum obejmuje w
szczególności:
1)
wynajmowanie własnych pomieszczeń oraz obiektów na cele kulturalne,
konferencyjne, sportowo-rekreacyjne, rozrywkowe, handlowe i usługowe oraz na doraźne
potrzeby organizacji społecznych,
2) prowadzenie działalności wydawniczej,
3) organizowanie na zlecenie innych podmiotów imprez sportowo rekreacyjnych i kulturalnorozrywkowych oraz szkoleń i konferencji,
4) prowadzenie małej gastronomii i drobnego handlu,
5) prowadzeniu innej działalności usługowej ze sfery kultury, turystyki i sportu.
4. Działalność gospodarcza, o której mowa w ust. 3 nie może kolidować z realizacją zadań
statutowych.

III. Zarządzanie i organizacja
§6
Bezpośredni nadzór na działalnością Centrum sprawuje Organizator reprezentowany przez Wójta
Gminy, w tym wykonuje on zadania nadzorcze z zakresu prawidłowej realizacji zadań wynikających
z umowy o dotację zawartej pomiędzy Organizatorem a Centrum.
§7
Centrum zarządza dyrektor Gminnego Centrum Kultury, Turystyki i Sportu w Gniewinie, zwany
dalej Dyrektorem.
2. Dyrektora powołuje i odwołuje Wójt Gminy, na zasadach i w trybie przewidzianym w
obowiązujących przepisach.
1.

§8
1. Do zakresu działania Dyrektora należy w szczególności:
1) kierowanie bieżącą działalnością,
2) reprezentowanie Centrum na zewnątrz,
3) zarządzanie majątkiem Centrum,
4) zatrudnianie i zwalnianie pracowników,
5) wydawanie w obowiązującym trybie regulaminów i zarządzeń,
6) ustalanie rocznego planu działalności oraz rocznego planu finansowego Centrum,
7) sporządzanie rocznego i częściowego sprawozdania z działalności Centrum,
8) występowanie z wnioskiem o udzielenie dotacji na realizacje bieżących zadań własnych.
2. Szczegółowy zakres zadań, obowiązki i kompetencje Dyrektora określa Organizator
reprezentowany przez Wójta Gminy.
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§9
1. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Centrum upoważniony jest samodzielnie
Dyrektor lub jego pełnomocnik działający w granicach pełnomocnictwa.
2. Jeżeli czynność prawna obejmuje rozporządzenie mieniem lub może spowodować powstanie
zobowiązań finansowych do skuteczności oświadczenia woli wymagana jest kontrasygnata
głównego księgowego.
§ 10
1. W Centrum mogą być zatrudniani pracownicy działalności podstawowej, administracyjnej i
obsługi oraz osoby, które podjęły się wykonywania zadań bez wynagrodzenia (w ramach
wolontariatu).
2. Dla osób, które podjęły się wykonywania zadań bez wynagrodzenia przewiduje się zwrot kosztów
podróży i diet na zasadach określonych w obowiązujących przepisach jak dla pracowników
kultury.
3. Dyrektor opracowuje i przedstawia do zaopiniowania Regulamin Wynagradzania Pracowników,
który określa zasady wynagradzania:
1) Dyrektora, przy czym wysokość jego wynagrodzenia ustala Wójt Gminy, który jest
zwierzchnikiem służbowym Dyrektora,
2) pozostałych pracowników Centrum.
§ 11
Dyrektor obowiązany jest uzyskać pozytywną opinię Organizatora reprezentowanego przez Wójta
Gminy w przypadku:
1) zmiany zasad wynagradzania pracowników Centrum,
2) zmian w Regulaminie Organizacyjnym Centrum,
3) wprowadzania i zmian opłat za usługi.
§ 12
Centrum jako samorządowa instytucja kultury tworzy zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na
zasadach określonych w odrębnych przepisach.
§ 13
Szczegółową organizację wewnętrzną Centrum określa Dyrektor w Regulaminie Organizacyjnym po
zasięgnięciu opinii Organizatora reprezentowanego przez Wójta Gminy.
§ 14
1. Organizator zapewnia Centrum w drodze umowy pisemnej środki niezbędne do rozpoczęcia i
prowadzenia działalności kulturalnej, sportowej, rekreacyjnej i promocji gminy oraz do
utrzymania obiektów, w których ta działalność jest prowadzona.
2. Organizator zastrzega sobie prawo zbywalności środków trwałych, w które Centrum zostało
wyposażone, przy czym w wypadku zamiaru sprzedaży składników majątku ruchomego
wymagana jest pozytywna opinia Wójta Gminy, a w przypadku wyposażenia w nieruchomości
pozytywna opinia Rady Gminy.
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IV. Gospodarka finansowa
§ 15
1.

2.

3.
4.
5.

6.
7.

8.

Centrum prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków, w tym
przekazanych przez Organizatora, kierując się zasadami efektywności i gospodarności ich
wykorzystania.
Centrum prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie z dnia 25.10. 1991r.
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 ze zm.).
Działalność statutowa Centrum finansowana jest ze środków budżetu Gminy Gniewino oraz
innych źródeł.
Podstawą gospodarki finansowej Centrum jest roczny plan działalności zatwierdzony przez
Dyrektora, z uwzględnieniem dotacji Organizatora.
Plan działalności Centrum zawiera w miarę potrzeb: plan usług, plan przychodów i kosztów, plan
remontów i konserwacji środków trwałych oraz plan inwestycji.
Organizator zapewnia co roku w budżecie gminy środki na realizację celów statutowych Centrum.
Dyrektor Centrum występuje do Wójta Gminy z wnioskiem o dotację na rok następny w terminie
do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji, przy czym do wniosku należy
dołączyć projekt planu działalności Centrum na rok następny.
Szczegółowe zasady wykorzystania i rozliczania przez Centrum środków wymienionych w ust.6
reguluje umowa zawierana na każdy rok budżetowy między Organizatorem reprezentowanym
przez Wójta Gminy, a Centrum reprezentowanym przez Dyrektora.
§ 16

1. Centrum pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązań z uzyskiwanych przychodów.
2. Przychodami Centrum są: wpływy z prowadzonej działalności, w tym z opłat za usługi oraz ze
sprzedaży składników majątku ruchomego, a także najmu i dzierżawy składników majątkowych,
dotacje, darowizny i środki otrzymywane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł.
§ 17
Usługi Centrum są ogólnodostępne przy czym opłaty mogą być pobierane tylko w przypadkach
określonych w regulaminie zasad i warunków korzystania z Centrum opracowanym przez Dyrektora i
pozytywnie zaopiniowanym przez Wójta Gminy.

V. Postanowienia końcowe
§ 18
1. Zmiany treści Statutu wymagają podjęcia uchwały Rady Gminy Gniewino.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają obowiązujące przepisy
prawa, w szczególności ustawy wymienione w § 2 niniejszego statutu.
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