ZAŁĄCZNIK
do Uchwały nr XXl|ll113l2012
Rady Miejskiej w Pieńsku
z dnia 23 maja 2012 roku

STATUT EUROREGIONALNEGO CENTRUM KULTURY l KOMUNIKACJIW P|ENSKU
Rozdział 1
PosTANoW!EN|A oGoLNE
1. 1 , Euroregionalne Centrum Kultury i Komunikacji w Pieńsku, zwany dalej centrum, jest
gminną instytucją kultury,
Ż. sieoŻioa Ćenirum mieści się w Pieńsku przy ul. Świerczewskiego 23 , a terenem działania

jest Gmina Pieńsk
2. 1. Centrum działa w szczególności na podstawie:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z2001 r. Nr 142, poz.
1591 zpóżn. zm.), w szczególności ań, 7 ust. 1 pkt. 9 i pkt. 10;
2) ustawy z dnia25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz, 123 z poźn. zm.);
3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r, o finansach publicznych (Dz, U, Nr 157, poz. 1240 z
pożn. zm.);
4) ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 zpóźn. zm.);
5) niniejszego Statutu.
2. llekroc w dalszej częściStatutu jest mowa o Burmistrzu rozumie się przez to Burmistrza
Miasta i Gminy Piensk.
3. 1 . Centrum posiada osobowosc prawną i samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową.
2. Org anizatorem Centrum jest Gmina Pieńsk.
3. Centrum jest wpisany do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora.
4. llekroć w dalszej częściStatutu jest mowa o ustawie rozumie się przez to ustawę z dnia
Żs.lo.1ggl roku o organizowaniu i prowadzeniu działalnościkulturalnej (tj. Dz.U. z2O12roku
Poz'

406)

Rozdział2
ZAKRES DZIAŁAN|A CENTRUM

5. 1. Centrum jest jednostką organizacyjną, której głownym celem jest zaspokajanie potrzeb i
aspiracji kulturalnych społecznościlokalnej poprzeztworzenie i upowszechnianie rożnych
dziedzin kultury, sztuki profesjonalnej i amatorskiej.
2. Do zakresu działania Centrum należy w szczególności:
1) rozpoznawanie, rozwijanie i zaspokajanie potrzeb izainteresowań społecznościlokalnej
w zakresie kultury oraz integraĄa działań na rzecz rozwoju kulturalnego
2) wspieranie amatorskiej tworczości ańystycznĄ oraz promocja wańościowych dokonań i
inicjatyw kulturalnych;
3) ochrona tradycji i dziedzictwa kulturowego;
4) integrowanie społecznościlokal nej poprzez zespołowe uczestnictwo w działaniach
kulturalnych,
5) prowadzenie pracowni ańystycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych;
6) tworzenie i upowszechnianie scenicznych programow ańystycznych;
7) organizowanie wystaw;
8) organizowanie konkursów w różnych dziedzinach sztuki;

9)

organizowanie konceńow, przeglądów, prezentacji i festiwali;
10)dbanie o oprawę artystyczną i wizualną imprez organizowanych pzez Gminę Pieńsk;
1't) stałe propagowanie i reklamowanie prowadzonej pzez siebie działalnościna terenie
Gminy Pieńsk oraz poza Gminą Pieńsk;
12)przygotowywanie ofeńy kulturalnejdla środowiskowych świetlicsocjoterapeutycznych i
świetlicwiejskich;
13) prowadzenie biblioteki publicznej wraz z jej ośrodkami zamiejscowymi
14) gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych ze
szczegól nym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu
15) udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu i wypozyczanie do domu
1 6) prowadzenie działalnościinformacyjno - bibliotecznej;
1 7) popularyzacja ksiązki i czytelnictwa;
18) współdziałanie z instytucjami upowszechniania kultury, bibliotekami innych sieci,
placówkami oświatowymi,organizacjami i stowazyszeniamiw rozwijaniu izaspakajaniu
potrzeb kulturalnych społecznościlokalnej;
3. Centrum realizuje swoje zadania w szczególności przez:
1) wspołpracę z gminami i powiatami, instytucjami kultury, stowarzyszeniami społecznokulturalnymi, naukowymi i spońowymi, organizacjami amatorskiego ruchu artystycznego,
związkami twórczymi, organizacjami amatorskiego ruchu spońowo-rekreacyjnego, w
za k resi e r ealizacji przed s ęwzi ęć k u tu ra n ych
2) organizowanie doskonalenia, dokształcania zawodowego i specjalistycznego oraz
udziel a n ie pom ocy nstrukcyj no-metodyczn ej or az program owej
3) dokumentowanie, gromadzenie i upowszechnianie dobr kultury;
4) edukację kulturalnąze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży;
5) organizowanie stałych form prezentacji dorobku i osiągnięć amatorskiego ruchu
ańystycznego oraz promowanie najbardziejwańościowych dokonań tworcow izespołów;
6) wypracowywanie i upowszechnianie nowych form i metod pracy w kulturze szczególnie
przy wykozystan u n owoczesnych środ kow tech n ki
7) wspołdziałanie w zakresie krajowej i zagranicznej wymiany kulturalnej
8) prowadzenie działalnościinformacyjno-wydawniczej.
4. Centrum administruje,
1) obiektem w Pieńsku przy ul. Świerczewskiego 23
2) świetlicami wiejskimiw sołectwach Lasów, Stojanów, Żarki Średnie,Żarka nad Nysą,
Dłuzyna Dolna, Bielawa Gorna,
3) filiami bibliotek Stojanowie, Dłuzynie Dolnej, Żarkach Średnich.
§ 6. 1 . Centrum moźe prowadzić działalnośćgospodarczą zgodnie z obowiązującymi
przepisami, obejmującą w szczegól ności
1) działalnośó usługową, marketingową, konsultingową, wynajem pomieszczeń; działalność
szkoleniową, reklamową i promocyjną;
2 działalnośćwydawniczą;
3 doradztwo i obrót prawami autorskimi iwydawniczymi;
4 impresariat ańystyczny;
5 organizację imprez rozrywkowych, spońowo-rekreacyjnych turystyczno -krajoznawczych;
6 usługi fotograficzne, filmowe, plastyczne i kserograficzne;
7) prowadzenie ognisk ańystycznych, sportowo-rekreacyjnych oraz innej pozaszkolnej
działalnościdla dzieci i młodzieży oraz dla dorosłych;
8) prowadzenie wypozyczalni kostiumów, rekwizytow, sprzętu spońowo-rekreacyjnego i
technicznego;
9) prowadzenie działalnościhandlowej w zakresie obrotu dziełami sztuki i artykułami uzytku
;
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kulturalnego;

10) realizację imprez

zleconych (okolicznościowych, rodzinnych, sportowo-rekreacyjnych);

świadczenie usług w zakresie rehabilitacji i ćwiczeń siłowych; prowadzenie innej niz
określona w pkt, 10 działalnościhandlowej i gastronomicznej.
2. Dochod z działalnościgospodarczej Centrum słuzy realizaĄi celów statutowych,
1't)

Rozdział 3
ORGANIZACJA CENTRUM
§ 7. 1. Na czele Centrum stoi Dyrektor, który nimzarządzai reprezentuje go nazewnątrz.
2. Dyrektora powołuje i odwołuje organizator zgodnie z art. 15 ustawy.
3. Do zadań Dyrektora należy w szczególności:

1)
2)
3)
4)

kierowanie biezącądziałalnością
reprezentowanie Centrum na zewnątrz;
tworzenie warunków do realizacji zadan statutowych przez Centrum;
dbałośćo mienie iwłaściwągospodarkętym mieniem orazzawieranie umów cywilno prawnych;
5) zatrudnianie pracowników merytorycznych, administracyjno-biurowych oraz obsługi w
zalezności od możliwościfinansowych Centrum;
6) powoływanie i odwoływanie pełnomocników;
7) wydawanie zarządzen, instrukcji ipoleceń słuzbowych;
8) ustalanie rocznego planu działalności;
9) sporządzanie rocznego sprawozdania z działalności;
10) występowanie, w zalezności od potrzeb, z wnioskami o udzielenie dotacji na realizację
zadan objętych mecenatem Państwa i na dofinansowanie bieżących zadań własnych.
4, W Centrum może byó utwozone stanowisko Zastępcy Dyrektora, Zastępcę Dyrektora
powołuje i odwołuje Dyrektor Centrum.
§ 8. Do dokonywania czynnościprawnych w imieniu Centrum upoważniony jest jednoosobowo
Dyrektor,
§ 9. Organizację wewnętrzną Centrum określa Regulamin Organizacyjny nadawany zgodnie z
art. 13 ust. 3 ustawy.
§ 10. 1 . Przy Centrum działa Rada Programowa jako organ doradczy.
2. Rada Programowa składa się z 5 członków powoływanych pzez Burmistrza, po otzymaniu
opinii Stałej Komisji Rady Miejskiejw Pieńsku ds. Kultury, Oświaty, Zdrowia, Pomocy
Społecznej i Porządku Publicznego, Kandydatów na członków Rady Programowej mogą
zgłaszać podmioty uprawnione do występowania z inicjatywą uchwałodawczązgodnie ze
Statutem Miasta i Gminy Pieńsk. Kadencja Rady Programowejtruva równolegle do kadencji
Rady Miejskiej. Rada Programowa wybiera ze swego grona Przewodniczącego,
3. Burmistz stwierdza wygaśnięciemandatu członka Rady Programowej pzed upływem
kadencji w przypadku:
1) złożeniapzezCzłonka pisemnej rezygnacji;
2) skazania Członka prawomocnym wyrokiem Sądu za przestępstwo z winy umyślnej;
3) śmierćCzłonka;
4) żożenia przezPzewodniczącego pisemnego wniosku o wygaszenie mandatu z powodu
nieusprawiedliwionej nieobecności Członka w pracach Rady Programowej tnlvającej
nieprzenivanie co najmniej od 6 miesięcy,
4. Pierwsze posiedzenie Rady Programowej nowej kadencjizwołuje Burmistrz, następne
Przewodniczący lub wyznaczony przez niego Członek.
5. W posiedzeniach Rady Programowej uczestniczy z głosem doradczym Dyrektor Centrum lub
upowazniony pżez niego pełnomocnik.
6. Rada Programowa:
1) opiniuje przedłożony pżez Dyrektora Centrum projekt rocznego planu działalnościoraz
wnioski o udzielenie dotacji na realizacjęzadań objętych mecenatem Państwa orazna

dofinansowanie biezących zadan własnych; Rada Programowa moze zgłaszaó własne
propozycje do planu działalności;
2) opiniuje propozycje zmian Statutu Centrum;
3) Wznacza przedstawiciela do składu Komisji Konkursowej w przypadku ogłoszenia
konkursu na stanowisko Dyrektora Centrum.
7. Szczegółowy tryb pracy Rady Programowej określa sporządzony pżez nią Regulamin.
8. Sprawy sporne pomiędzy Radą Programową, a Dyrektorem Centrum rozstrzyga Burmistrz. W
przypadku kwestionowania pzez Dyrektora lub Radę Programową treścirozstrzygnięcia
Burmistrza, sprawa zostaje skierowana pod obrady najblizszej sesji Rady Miejskiej celem
przyjęcia ostatecznego rozstzygnięcia.
Rozdział 4

GOSPODARKA FINANSOWA CENTRUM

§ 11. 1. Centrum prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków
oraz na podstawie planu działalności,kierując się zasadą efektywności ich wykozystania, na
podstawie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalnościkulturalnej.
2. Przychodami Centrum są: wpływy z prowadzonĄ działalności,dotacje budżetowe, darowizny i
zapisy osob fizycznych i osób prawnych, środkiotrzymane z innych żródeł.
3. Koszty biezącej działalnościi zobowiąania Centrum pokrywa z uzyskanych przychodow.
4. Centrum prowadzi rachunkowość wg zasad określonych w przepisach ustawy o
rachunkowości.
§ 12. Centrum posiada odrębny rachunek bankowy.
§ 13. W planie działalnościCentrum wyodrębnia się środkiprzeznaczone na zakup ksiązek,
czasopism i innych materiałów bibliotecznych.

Rozdział 5
PosTANoWlENIA KoŃcoWE

§ 14. 1. Statut Centrum nadawany jest uchwałą Rady Miejskiej w Pieńsku.
2. Zmiany Statutu Centrum dokonywane są w trybie, o ktorym mowa w ust. 1.
3. Reorganizacja lub likwidacja Centrum następuje na podstawie uchwały Rady Miejskiejw
Pieńsku.
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