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UCHWAŁA NR 50/VIII/2011
RADY GMINY KONOPISKA

z dnia 17 czerwca 2011 r.

w sprawie utworzenia Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Konopiskach. 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9, art. 9 ust. 1 art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.h ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( 
Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 9 ,11,13 ustawy z dn. 25 października 1991r. o organizowaniu 
i prowadzeniu działalności kulturalnej ( Dz.U. z 2001r. nr 13 poz. 123 z późn. zm) 

§ 1. Tworzy się gminną jednostkę organizacyjną, działająca w formie samorządowej instytucji kultury pod nazwą: Gminne 
Centrum Kultury i Rekreacji w Konopiskach zwane dalej Centrum. Centrum uzyskuje osobowość prawną i może rozpocząć 
działalność z chwilą wpisu do rejestru gminnych instytucji kultury. 

§ 2. Siedziba Centrum mieści się przy ul. Sportowej 60 w Konopiskach , a terenem działania jest obszar Gminy 
Konopiska. 

§ 3. Do zadań Centrum należy wykonywanie zadań własnych Gminy w zakresie organizowania działalności kulturalnej na 
terenie Gminy Konopiska. Szczegółowy zakres działalności Centrum określa statut. 

§ 4. 1. W celu wypełniania statutowej działalności Centrum otrzyma w użytkowanie następujące nieruchomości : 

a) zajęte pod świetlicę „Dom pod Lipą” w Aleksandrii, 

b) zajęte pod świetlicę „Pod Modrzewiem” w Rększowicach, 

c) zajęte pod świetlicę "Wygodzianka" w Wygodzie, 

d) zajęte pod świetlicę „Otwarta Dłoń” w Konopiskach, 

e) zajęte pod świetlicę środowiskową w Hutkach, 

f) zajęte pod Gminne Centrum Informacji w Kopalni , 

g) zajęte pod świetlice w Korzonku, 

h) część budynku położonego w Konopiskach ul.Sportowa 7 - sala gimnastyczna z zapleczem. 

2. Wójt wyposaży Centrum w składniki majątku ruchomego niezbędne do prowadzenia działalności statutowej. 

§ 5. Działalność Centrum będzie finansowana z dotacji udzielanej corocznie z budżetu Gminy. Centrum może uzyskiwać 
środki finansowe i składniki majątkowe z: wpływów z własnej działalności, dotacji z budżetu państwa, wpływów z najmu 
i dzierżawy składników majątku, spadków, zapisów i darowizn od osób fizycznych i prawnych oraz innych źródeł. 

§ 6. Nadaje się Centrum Statut, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

mgr inż. Marcin Poleszczuk
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Załącznik nr 1 do uchwały nr 50/VIII/2011

Rady Gminy Konopiska z dnia 17 czerwca  2011r.

Statut


Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji  w Konopiskach

Rozdział I


Postanowienia ogólne

§ 1

Gminne Centrum Kultury i Rekreacji w Konopiskach, zwany dalej Centrum jest samorządową instytucją kultury i działa na podstawie:

        1) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu

            działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. nr 13 , poz. 123 z późn. zm.),


        2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. i finansach publicznych (Dz.U.nr


            157 , poz. 1240 z późn. zm.),


        3) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr

            142, poz. 1591 z późn. zm.),


        4) postanowień niniejszego Statutu.


§ 2

1. Siedziba Centrum mieści się w Konopiskach  przy ul. Sportowej 60, a terenem działania jest Gmina Konopiska.


2. Centrum prowadzi świetlice w:


a) Aleksandrii „Pod Lipą”

b) Rększowicach  „Pod Modrzewiem”

c) Wąsoszu „Dom Młodego Strażaka”

d) Konopiskach „Otwarta Dłoń”

e) Hutkach

f) Kopalni „Gminne Centrum Informacji”


g) Korzonku


h) Wygodzie  „Wygodzianka”

§ 3

1. Organizatorem Centrum jest Gmina Konopiska .

2. Bezpośredni nadzór nad instytucją sprawuje Wójt Gminy, z wyjątkiem spraw ustawowo zastrzeżonych do kompetencji Rady. 


3. Centrum podlega wpisowi do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez wójta.


                                                           § 4

Centrum posiada osobowość prawną i status samodzielnej jednostki organizacyjnej.


§ 5

Centrum używa jednej pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu i  adresem siedziby:

Gminne Centrum Kultury i Rekreacji


ul. Sportowa 60,  42 – 274 Konopiska

Rozdział II


Cele i przedmiot działania

§ 6

1. Centrum prowadzi wielokierunkową działalność w szczególności w dziedzinie


wychowania, edukacji oraz upowszechniania kultury, promowania osiągnięć i dorobku artystycznego, odnowy dziedzictwa kulturowego gminy. Przedmiotem działania jest także aktywizacja  i informatyzacja społeczeństwa.


2. Podstawowym celem Centrum jest pozyskiwanie  i przygotowywanie          


społeczności lokalnej do aktywnego  uczestnictwa w kulturze  i współtworzenie jej wartości oraz upowszechnianie i promocja kultury lokalnej w kraju i za granicą.

                                                        § 7

1. Do głównych zadań Centrum należą:


a) edukacja kulturalna  i wychowanie przez sztukę,


b) gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury,


c) tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego                     oraz zainteresowania wiedzą i sztuką, 


d) tworzenie warunków dla rozwoju folkloru i rękodzieła ludowego, artystycznego, 


e) rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz  zainteresowań kulturalnych, 


f) prowadzenie zespołowych i indywidualnych form aktywności twórczej, 


g) wspieranie i fachowa pomoc dla inicjatyw kulturalnych mieszkańców, 


h) współpraca z instytucjami i organizacjami  społecznymi działającymi na rzecz kultury, sztuki i rynku pracy, 

i) współpraca z jednostkami organizacyjnymi gminy, organizacjami społecznymi, organizacjami pozarządowymi ,  sołectwami gminy, 


j) koordynowanie działalności na terenie gminy w zakresie organizacji imprez kulturalno – rekreacyjnych, 


k) krzewienie kultury rekreacyjnej, 


l) promocja gminy,


m) prowadzenie działalności informacyjnej,

n) udostępnianie nowoczesnych technologii przekazu informacji.


2. Zadania określone w ust. 1 Centrum realizuje w szczególności poprzez:


a) prowadzenie zespołów folklorystycznych i artystycznych,


b) organizację imprez kulturalno – rekreacyjnych mających na celu popularyzację celów statutowych, a szczególności: wieczorów literackich, koncertów, przeglądów, festiwali, rajdów, wycieczek, wystaw, konkursów w różnych dziedzinach sztuki i rekreacji , dyskotek , zabaw, festynów oraz innych imprez rekreacyjnych,

c) popularyzowanie walorów turystycznych gminy,


d) popularyzację walorów rekreacji ruchowej,


e) współuczestnictwo w realizacji gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych oraz gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii,

f) redagowanie i wydawanie biuletynu gminnego „PASMA”

g) opracowywanie i wydawanie materiałów promocyjnych,


h) podejmowanie innych działań, wynikających z potrzeb mieszkańców.


3. Centrum może prowadzić na zasadach określonych odrębnymi przepisami 


działalność gospodarczą, z której przychody przeznaczone są na realizację celów statutowych i pokrywanie kosztów bieżącej działalności, w szczególności polegającej na:

a) wynajmowaniu pomieszczeń, wypożyczaniu sprzętu i kostiumów, 


b) prowadzeniu działalności usługowej z wykorzystaniem posiadanego sprzętu,


c) organizowaniu na zlecenie innych podmiotów imprez rozrywkowych, kulturalnych,


d) prowadzeniu innej działalności usługowej w ramach niniejszego statutu.


Rozdział III


Zarządzanie i organizacja

§ 8

1. Centrum zarządza Dyrektor.


2. Dyrektora Centrum powołuje i odwołuje Wójt Gminy.


§ 9

Do zadań 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 plan finansowego,



                    7)  sporządzanie rocznego sprawozdania z działalności,


                    8)  występowanie, w zależności od potrzeb, z wnioskami       


                         o udzielenie dotacji na realizację bieżących zadań własnych.


§ 10

Dyrektor Centrum tworzy i rozwiązuje organy doradcze ( komisje ,zespoły ) po zasięgnięciu opinii wójta.

§ 11


Centrum jest czynne od poniedziałku do soboty, w niedzielę w zależności od potrzeb.


§ 12

Szczegółową organizację wewnętrzną Centrum określa regulamin organizacyjny nadany               przez Dyrektora.

Rozdział IV


Gospodarka finansowa

§ 13

1. Centrum prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w rozdziale 3 ustawy             z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.


2. Działalność statutowa Centrum finansowana jest ze środków budżetu Gminy Konopiska            oraz innych źródeł.


3. Podstawą gospodarki finansowej Centrum stanowi roczny plan działalności opracowany przez Dyrektora, z uwzględnieniem dotacji gminy.


4. Organem uprawnionym do zatwierdzenia sprawozdania finansowego jest Rada Gminy.


§ 14

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 otrzymane     od osób fizycznych i prawnych   oraz z innych źródeł.

Rozdział V


Postanowienia końcowe

§ 15

1. Statut Centrum nadaje uchwała Rada Gminy.


2. Zmiany Statutu dokonywane są w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.





