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UCHWAŁA NR XXI/218/2012
RADY GMINY TARNÓW
z dnia 31 lipca 2012 r.
w sprawie uchwalenia statutu Centrum Animacji Kulturalnej Gminy Tarnów
Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt. 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 9 i 13 ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu
i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406), Rada Gminy Tarnów uchwala, co
następuje:
§ 1. Uchwala się Statut Centrum Animacji Kulturalnej Gminy Tarnów, w brzmieniu załącznika do
uchwały.
§ 2. Traci moc Statut Samorządowej Gminnej Instytucji Kultury o nazwie Centrum Animacji Kulturalnej
Gminy Tarnów stanowiący załącznik do Uchwały Nr XXXI/275/2009 Rady Gminy Tarnów z dnia 23 stycznia
2009 roku w sprawie zmiany Statutu Samorządowej Gminnej Instytucji Kultury o nazwie Centrum Kultury,
Sportu i Inicjatyw Europejskich Gminy Tarnów zmieniony Uchwałą Nr XXXIII/331/2009 Rady Gminy
Tarnów z dnia 28 kwietnia 2009 roku w sprawie zmiany Statutu Samorządowej Gminnej Instytucji Kultury
o nazwie Centrum Animacji Kulturalnej Gminy Tarnów .
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnów.
§ 4. Brak treści
1) Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
2) Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Przewodnicząca Rady Gminy Tarnów
Wiesława Mitera
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Załącznik
do Uchwały Nr XXI/218/2012
Rady Gminy Tarnów
z dnia 31 lipca 2012 r.
STATUT CENTRUM ANIMACJI KULTURALNEJ GMINY TARNÓW
Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. Brak treści
1) Centrum Animacji Kulturalnej Gminy Tarnów, zwane dalej ,,Centrum”, jest samorządową instytucją
Gminy Tarnów.
2) Centrum działa na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu
działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406) oraz postanowień niniejszego Statutu.
§ 2. Brak treści
1) Centrum realizuje zadania Gminy Tarnów w zakresie kultury, sportu masowego, turystyki oraz współpracy
zagranicznej.
2) Centrum obejmuje swoją działalnością obszar Gminy Tarnów.
3) Centrum może współdziałać z instytucjami kultury i organizować imprezy artystyczne i kulturalne także
poza obszarem Gminy Tarnów.
4) Centrum podlega wpisowi do Rejestru Instytucji Kultury Gminy Tarnów i uzyskuje osobowość prawną
z chwilą wpisania do tego rejestru.
5) Centrum prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w rozdziale 3 ustawy z dnia
25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
§ 3. Siedziba Centrum mieści się w budynku Urzędu Gminy w Tarnowie, przy ulicy Krakowskiej 19.
§ 4. Brak treści
1) Organizatorem Centrum jest Gmina Tarnów.
2) Nadzór nad Centrum sprawuje Wójt Gminy Tarnów, zwany dalej Wójtem.
§ 5. Podstawowym celem Centrum jest prowadzenie działalności kulturalnej. Centrum prowadzi również
działalność w zakresie sportu masowego, turystyki oraz współpracy zagranicznej.
Rozdział 2.
ZAKRES I PRZEDMIOT DZIAŁANIA
§ 6. Do zadań Centrum należy:
1) Edukacja kulturalna środowiska, w szczególności dzieci i młodzieży, realizująca się w zainteresowaniach
uczestników poprzez pracę w zespołach, kołach zainteresowań, kursach, warsztatach, organizowanych
konkursach, przeglądach, festiwalach we wszystkich dziedzinach działalności kulturalnej.
2) Opieka nad amatorskim ruchem artystycznym, twórczością ludową oraz ich promowanie.
3) Organizowanie imprez rekreacyjno-wypoczynkowych, sportowych oraz rozrywkowych, zapewniające
uczestnikom racjonalne spędzanie czasu wolnego zgodnie z ich zainteresowaniami i potrzebami.
4) Koordynowanie działalności kulturalnej i sportowo-rekreacyjnej.
5) Prowadzenie działalności służącej upowszechnieniu sportu i masowej kultury fizycznej, przy ścisłym
współdziałaniu z organizacjami kultury fizycznej i sportu takimi jak uczniowskie kluby sportowe i ludowe
kluby sportowe.
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6) Udostępnienie bazy sportowej i rekreacyjnej zgodnie z zapotrzebowaniem społecznym dla klubów
i związków sportowych, organizacji kultury fizycznej, innych organizacji społecznych i zawodowych,
placówek oświatowych, osób indywidualnych.
7) Czuwanie nad właściwą eksploatacją i konserwacją bazy sportowej i rekreacyjnej.
8) Prowadzenie działalności programowej i reklamowej z zakresu działania Centrum.
9) Gromadzenie i udostępnianie dóbr kultury, informacji i dokumentacji dotyczących zjawisk kulturowych
i sportowych na terenie gminy.
10) Upowszechnianie dorobku i osiągnięć instytucji kultury, sportu oraz twórców i zespołów amatorskiego
ruchu artystycznego, popularyzacja najcenniejszych wartości kultury narodowej.
11) Inicjowanie i podejmowanie współpracy z gminami w kraju i zagranicą w celu wymiany kulturalnej
i sportowej, ze szczególnym uwzględnieniem zorganizowanych grup młodzieżowych.
12) Wspieranie podejmowanych przez Urząd Gminy Tarnów działań na rzecz promocji gminy.
13) Wydawanie pisma samorządowego ,,Nowiny Tarnowskiej Gminy”, między innymi promującego dorobek
i osiągnięcia instytucji kultury, sportu, twórców i zespołów amatorskiego ruchu artystycznego,
najcenniejszych wartości kultury narodowej.
§ 7. Centrum może podejmować również inne działania wynikające z potrzeb społeczności lokalnej.
§ 8. Brak treści
1) Centrum może prowadzić działalność gospodarczą, z której przychody przekazywane są na realizację jego
celów statutowych, a w szczególności może realizować za odpłatnością imprezy zlecone, prowadzić
impresariat artystyczny, wykonywać usługi w zakresie szkolenia, reklamy, działalności wydawniczej i inne
działania gospodarcze.
2) Działalność, o której mowa w ust, 1 nie może powodować ograniczenia działalności statutowej Centrum.
Rozdział 3.
ZARZĄDZANIE I OGRANIZACJA
§ 9. Brak treści
1) Centrum kieruje Dyrektor, który zarządza całokształtem jego działalności i za tę działalność jest
odpowiedzialny oraz reprezentuje Centrum na zewnątrz.
2) Dyrektora powołuje i odwołuje Wójt.
3) Dyrektora powołuje Wójt w drodze konkursu.
4) Dyrektor wykonuje swoje zadania przy pomocy Głównego Księgowego Centrum i pozostałych
pracowników Centrum.
5) Dyrektor i pracownicy Centrum powinni posiadać kwalifikacje odpowiednie do zajmowanych stanowisk,
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
6) Wynagrodzenie Dyrektora ustala Wójt.
7) Wynagrodzenia pozostałych pracowników Centrum ustala Dyrektor Centrum na podstawie odrębnych
przepisów.
§ 10. Organizację wewnętrzną Centrum określa Regulamin Organizacyjny nadawany przez Dyrektora po
zasięgnięciu opinii Wójta.
§ 11. Organem opiniodawczo-doradczym Centrum jest właściwa komisja ds. kultury Rady Gminy Tarnów.
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Rozdział 4.
MAJĄTEK I FINANSE
§ 12. Centrum gospodaruje samodzielnie powierzonym mu majątkiem oraz prowadzi samodzielną
gospodarkę w ramach posiadanych środków kieruje się zasadami efektywności ich wykorzystania.
§ 13. Brak treści
1) Centrum pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów.
2) Przychodami Centrum są wpływy z prowadzonej działalności, dotacji przyznanej w budżecie gminy,
otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz innych źródeł.
§ 14. Brak treści
1) Podstawą gospodarki finansowej Centrum jest roczny plan działalności, zatwierdzony przez Dyrektora,
uwzględniający wysokość dotacji przyznanej w budżecie gminy.
2) Plan działalności zawiera:
1) Plan usług,
2) Plan przychodów i kosztów,
3) Plan remontów i konserwacji środków trwałych,
4) Plan inwestycji.
3) Dyrektor Centrum składa corocznie Wójtowi i właściwej komisji ds. kultury Rady Gminy Tarnów
sprawozdanie z prowadzonej działalności programowej i finansowej.
§ 15. Centrum tworzy fundusz instytucji kultury i posiada odrębny rachunek.
§ 16. Centrum prowadzi gospodarkę finansową na zasadach ogólnych określonych dla instytucji kultury,
zgodnie z zasadami rachunkowości określonymi odrębnymi przepisami.
Rozdział 5.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 17. Zmiany Statutu mogą być dokonywane przez Radę Gminy Tarnów w trybie właściwym dla jego
nadania.
§ 18. Rada Gminy Tarnów może dokonać podziału lub połączenia albo likwidacji Centrum, przy czym
zobowiązana jest przed wydaniem aktu o likwidacji albo o dokonaniu jego podziału lub połączenia, podać do
publicznej wiadomości informację o takim zamiarze, w terminie określonym odrębnymi przepisami.
§ 19. Centrum używa pieczęci podłużnej zawierającej w pełnym brzmieniu nazwę i adres siedziby:
CENTRUM ANIMACJI KULTURALNEJ GMINY TARNÓW, 33-100 Tarnów, ul. Krakowska 19.
Przewodnicząca Rady Gminy Tarnów
Wiesława Mitera

