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Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY GMINY KONOPISKA 

z dnia .................... 2021 r. 

w sprawie Statutu Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Konopiskach 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9, art. 18 ust. 1 i art. 40 ust. 2 pkt 2 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r. poz. 713 z późn.zm.) w związku z art. 13  ustawy z dnia 
25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194), 
Rada Gminy Konopiska uchwala: 

§ 1. 1. Zmienia się nazwę instytucji kultury „Gminne Centrum Kultury i  Rekreacji w Konopiskach” na  
„Gminne Centrum Kultury i Sportu w Konopiskach”. 

2. Nadaje się Statut Gminnemu Centrum Kultury i Sportu w brzmieniu zgodnie z załącznikiem do 
niniejszej uchwały. 

§ 2. Traci moc Statut Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Konopiskach nadany uchwałą Rady Gminy 
Konopiska nr 50/VIII/2011r. z dnia 17 czerwca 2011r. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Konopiska. 

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

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Edward Bałdyga 
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Załącznik do uchwały Nr .................... 

Rady Gminy Konopiska 

z dnia....................2021 r. 

Statut 

Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Konopiskach 

Rozdział 1. 
Postanowienia ogólne 

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

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

2) ustawy z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej, 

3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, 

4) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, 

5) postanowień niniejszego Statutu. 

§ 2. 1. Organizatorem Centrum jest Gmina Konopiska.  

2. Centrum podlega wpisowi do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Wójta.  

§ 3. Centrum posiada osobowość prawną i status samodzielnej jednostki organizacyjnej.  

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

2. Centrum może prowadzić działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. 

Rozdział 2. 
Cele i przedmiot działania 

§ 5. 1. Centrum prowadzi wielokierunkową działalność kulturalną, sportową i rekreacyjną która nastawiona 
jest na zaspokajanie różnorodnych potrzeb mieszkańców gminy Konopiska 

2. Podstawowym celem Centrum jest pozyskiwanie i przygotowywanie społeczności lokalnej do 
aktywnego uczestnictwa w realizowanych działaniach kulturalnych, sportowych  
i rekreacyjnych. 

§ 6. 1. Do podstawowych zadań Centrum należą:  

1) edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę, 

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

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

4) tworzenie warunków dla rozwoju folkloru i rękodzieła ludowego, 

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

6) prowadzenie zespołowych i indywidualnych form aktywności twórczej, 

7) wspieranie i fachowa pomoc dla inicjatyw kulturalnych mieszkańców, 

8) współpraca z instytucjami i organizacjami społecznymi działającymi na rzecz kultury, sportu i rekreacji, 

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

10) koordynowanie działalności na terenie gminy w zakresie organizacji imprez kulturalnych, sportowych 
i rekreacyjnych, 

11) krzewienie kultury fizycznej dla rozwoju sportu wyczynowego, 
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12) promocja gminy, 

13) prowadzenie działalności informacyjnej z zakresu kultury, sportu, turystyki i rekreacji, 

14) udostępnianie nowoczesnych technologii przekazu informacji. 

2. Centrum realizuje następujące zadania:  

1) prowadzenie zespołów folklorystycznych i artystycznych, 

2) organizację imprez kulturalnych, mających na celu popularyzację celów statutowych, 
a w szczególności: wieczorów literackich, koncertów, przeglądów, festiwali, wystaw, konkursów 
w różnych dziedzinach sztuki oraz dyskotek, zabaw, festynów i innych imprez kulturalnych, 

3) organizację imprez sportowych, mających na celu popularyzację celów statutowych, 
a w szczególności: mityngów, turniejów, zawodów sportowych oraz innych imprez sportowych 
i rekreacyjnych, 

4) promowanie dyscyplin sportowych będących w zainteresowaniu społeczności lokalnej, 

5) promowanie kultury fizycznej poprzez sport i różne formy rekreacji ruchowej, 

6) rozwój usług w zakresie sportu, masowej kultury fizycznej i rekreacji, 

7) uczestnictwo w ogólnopolskim współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży, 

8) współpracę z klubami sportowymi z terenu gminy, 

9) popularyzację walorów rekreacji ruchowej, poprzez m.in. organizację imprez rekreacyjnych, w tym 
w szczególności: rajdów pieszych i rowerowych, wycieczek krajoznawczych, obozów, kolonii, itp. 

10) popularyzowanie walorów turystycznych gminy, 

11) redagowanie i wydawanie biuletynu gminnego pt. „Pasma” 

12) opracowywanie i wydawanie materiałów promocyjnych. 

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 polegającej na:  

1) wynajmowaniu pomieszczeń, 

2) wypożyczaniu sprzętu i kostiumów, 

3) prowadzeniu działalności usługowej z wykorzystaniem posiadanego sprzętu, 

4) organizowaniu na zlecenie innych podmiotów imprez kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych. 

Rozdział 3. 
Zarządzanie i organizacja 

§ 7. 1. Dyrektor zarządza Centrum. 

2. Dyrektora Centrum powołuje i odwołuje Wójt Gminy Konopiska.  

§ 8. Centrum prowadzi działalność sportową na następujących obiektach: 

a) Gminna Hala Sportowa w Konopiskach, 

b) Stadion Lekkoatletyczny im. Ireny Szewińskiej w Konopiskach, 

c) sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Konopiskach, 

d) boisko piłkarskie „Orlik” i boisko wielofunkcyjne w Konopiskach, 

e) boisko piłkarskie „Orlik” i boisko wielofunkcyjne w Aleksandrii. 

Rozdział 4. 
Gospodarka finansowa 

§ 9. 1. Centrum prowadzi gospodarkę finansową na zasadach ogólnych określonych dla instytucji kultury, 
zgodnie z zasadami rachunkowości określonymi odrębnymi przepisami. 

Id: 095C6645-2294-40FB-9629-37847043FD0C. Projekt Strona 2



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

§ 10. Centrum finansuje swoją działalność z: 

1) prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego, 
a także z działalności gospodarczej; 

2) najmu i dzierżawy składników majątkowych; 

3) dotacji podmiotowych i celowych z budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego; 

4) środków otrzymanych od osób fizycznych i prawnych. 

Rozdział 5. 
Postanowienia końcowe 

§ 11. Zmiany niniejszego Statutu dokonywane są w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.
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