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UCHWAŁA NR XVII/177/2012
RADY GMINY SZERZYNY
z dnia 13 czerwca 2012 r.
w sprawie nadania Statutu Gminnemu Centrum Kultury i Czytelnictwa w Szerzynach
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591, ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu
i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz. 123 ze zm.), Rada Gminy Szerzyny
uchwala, co następuje:
§ 1. Nadaje się Statut Gminnemu Centrum Kultury i Czytelnictwa w Szerzynach w brzmieniu jak załącznik
do niniejszej Uchwały .
§ 2. Traci moc Uchwała Nr XVII/162/2000 Rady Gminy w Szerzynach z dnia 7 czerwca 2000 r. w sprawie
nadania Statutu Gminnemu Centrum Kultury i Czytelnictwa w Szerzynach.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szerzyny.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Marek Antas
Załącznik
do Uchwały Nr XVII/177/2012
Rady Gminy Szerzyny
z dnia 13 czerwca 2012 r.
Statut Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Szerzynach
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Szerzynach- zwane dalej” Centrum Kultury” zostało
utworzone na mocy Uchwały Rady Gminy Nr XII/55/1991r. z dnia 20 marca 1991 r.
§ 2. Centrum Kultury działa na podstawie obowiązującego prawa i niniejszego Statutu.
§ 3. Organizatorem Centrum Kultury jest gmina Szerzyny.
§ 4. Centrum Kultury jest samorządową instytucją kultury wpisaną do rejestru instytucji kultury
prowadzonego przez Gminę Szerzyny pod nr 1 i posiada osobowość prawną.
§ 5. 1. Siedzibą Centrum Kultury jest miejscowość Szerzyny.
2. Terenem działania Centrum Kultury jest Gmina Szerzyny.
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3. Centrum Kultury może współdziałać z innymi instytucjami kultury oraz organizować imprezy kulturalne
poza terenem gminy Szerzyny.
Rozdział 2.
Cele i zadania
§ 6. Centrum Kultury realizuje zadania własne Gminy w dziedzinie :
1. Tworzenia, upowszechniania i ochrony kultury.
2. Zaspokajania potrzeb czytelniczych społeczeństwa.
§ 7. Do podstawowych zadań Centrum Kultury należy przede wszystkim:
1. w zakresie tworzenia, upowszechniania i ochrony kultury:
a) gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie , ochrona i udostępnianie dóbr kultury znajdujących się na terenie
gminy,
b) tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania sztuką,
c) tworzenie warunków do rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego,
d) rozpoznawanie , rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych społeczeństwa
e) organizowanie działalności środowiskowej w zespołach, kołach i klubach zainteresowań,
f) wychowanie przez sztukę - edukacja kulturalna
2. w zakresie upowszechniania czytelnictwa:
a) gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych,
b) obsługa użytkowników poprzez udostępnianie zbiorów,
c) prowadzenie działalności informacyjnej o zbiorach własnych, edukacyjnej, popularyzatorskiej, kulturalnej
oraz wydawniczej,
d) współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami i stowarzyszeniami w zakresie rozwijania
i zaspokajania potrzeb kulturalnych społeczności lokalnej.
§ 8. 1. Centrum Kultury może prowadzić działalność inną niż kulturalna stosując przepisy o swobodzie
prowadzenia działalności gospodarczej, a w szczególności w zakresie :
a) realizacji imprez zleconych,
b) najmu i dzierżawy składników majątkowych,
c) prowadzenia wypożyczalni sprzętu technicznego, kostiumów, rekwizytów, artykułów użytku kulturalnego,
d) sprzedaży artykułów użytku kulturalnego, wydawnictw, dzieł twórców,
e) organizowanie kursów i szkoleń.
2. Środki uzyskane z działalności gospodarczej mogą być wykorzystane wy łącznie w celu finansowania
działalności statutowej Centrum Kultury.
Rozdział 3.
Organizacja
§ 9. 1.W skład struktury organizacyjnej Centrum Kultury wchodzą:
- ośrodki kultury prowadzące swoją działalność w:
a) Wiejskim Domu Kultury w Czermnej,
b) Wiejskim Domu Kultury w Ołpinach,
c) Wiejskim Domu Kultury w Szerzynach,
d) Klubie Kultury w Swoszowej,
e) Klubie Kultury w Żurowej,

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

–3–

Poz. 3809

oraz
- biblioteki działające jako:
a) Biblioteka Publiczna w Szerzynach,
b) Biblioteka Publiczna w Czermnej,
c) Biblioteki Publiczna w Ołpinach,
d) Biblioteki Publiczna w Żurowej.
2. Organizację wewnętrzną Centrum Kultury określa regulamin organizacyjny nadany przez dyrektora po
zasięgnięciu opinii Wójta Gminy.
Rozdział 4.
Nadzór i zarządzanie
§ 10. 1.Nadzór nad Centrum Kultury jako jednostką organizacyjną Gminy Szerzyny sprawuje Wójt Gminy
Szerzyny.
2. Nadzór nad działalnością Bibliotek będących w strukturze organizacyjnej Centrum Kultury z tytułu
przynależności do ogólnokrajowej sieci bibliotecznej sprawują i pomocy fachowej udzielają :
1) Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie,
2) Miejska Biblioteka Publiczna w Tarnowie.
§ 11. 1. Organem zarządzającym Centrum Kultury jest Dyrektor , który kieruje jego działalnością
i reprezentuje instytucję na zewnątrz.
2. Dyrektora Centrum Kultury powołuje i odwołuje Wójt Gminy Szerzyny, zgodnie z ustawą z dnia
25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
3. Kandydat na stanowisko Dyrektora może być wyłoniony w drodze konkursu.
4. Wójt Gminy Szerzyny wykonuje wobec dyrektora czynności z zakresu prawa pracy oraz jest jego
zwierzchnikiem służbowym.
Rozdział 5.
Finanse
§ 12. 1.Centrum Kultury prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków,
kierując się zasadami określonymi w odrębnych przepisach, dotyczących gospodarki finansowej
i rachunkowości instytucji kultury.
2. Podstawą gospodarki finansowej Centrum Kultury jest plan finansowy, ustalony przez dyrektora
z zachowaniem wysokości rocznej dotacji organizatora.
3. Centrum Kultury sporządza plan finansowy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych.
4. Centrum Kultury pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskanych przychodów.
5. Źródłami finansowania działalności Centrum Kultury są:
1) Dotacje podmiotowe na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych
, w tym na utrzymanie oraz remonty obiektów.
2) Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji.
3) Dotacje celowe na realizację wskazanych zadań i programów.
4) Dotacje celowe na zadania objęte mecenatem państwa, w tym dotacje celowe na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji, z budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister
właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
5) Przychody z prowadzonej działalności kulturalnej.
6) Przychody z prowadzonej działalności innej niż kulturalna.
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7) Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł.
§ 13. Do składania w imieniu Centrum Kultury oświadczeń w zakresie praw i obowiązków finansowych
oraz majątkowych wymagane jest współdziałanie dwóch osób, tj. dyrektora i głównego księgowego.
Rozdział 6.
Postanowienia końcowe
§ 14. 1.Przekształcenia , podziału lub likwidacji Centrum Kultury może dokonać Rada Gminy na
warunkach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.
2. Zmiany w Statucie mogą być dokonane w trybie określonym dla jego nadania.
Przewodniczący Rady Gminy
Marek Antas

