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OBWIESZCZENIE
RADY MIEJSKIEJ W BOBOWEJ
z dnia 14 marca 2016 roku
w sprawie ogłoszenie tekstu jednolitego uchwały Nr XXIV/159/12 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia
28 sierpnia 2012 r. w sprawie Statutu Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa
1. Na podstawie art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych
i niektórych innych prawnych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1484 z poźn. zm.) ogłasza się tekst jednolity uchwały
Nr XXIV/159/12 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie Statutu Centrum Kultury
i Promocji Gminy Bobowa (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2012 r. poz. 4706), zmienionej uchwałą
Nr V/40/15 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/159/12
Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie Statutu Centrum Kultury i Promocji Gminy
Bobowa (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2015 r. poz. 1418)
- zgodnie z brzmieniem załącznika do niniejszego obwieszczenia.
2. Treść tekstu jednolitego nie obejmuje § 2 i § 3 uchwały Nr V/40/15 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia
19 lutego 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/159/12 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia
28 sierpnia 2012 r. w sprawie Statutu Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa (Dz. Urz. Woj.
Małopolskiego z 2015 r., poz. 1418), które stanowią:
„§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bobowej.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”.

Małopolskiego i wchodzi

Przewodniczący Rady
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Załącznik
do Obwieszczenia
Rady Miejskiej w Bobowej
z dnia 14 marca 2016 r.
UCHWAŁA NR XXIV159/12
RADY MIEJSKIEJ W BOBOWEJ
z dnia 28 sierpnia 2012 r.
w sprawie Statutu Centrum Kultury i promocji Gminy Bobowa
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.), art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r.
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012 r., poz. 406 j.t.) i art. 10 i 12 ustawy
z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. z 2012 r., poz. 642 j.t.) – Rada Miejska w Bobowej uchwala
co następuje:
§ 1. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa nadaje się
statut w brzmieniu określonym w zał. nr 1 do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XLVIII/304/10 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 13 września 2010 r.
w sprawie Statutu Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
Stanisław Tabiś
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Załącznik
do Uchwały Nr XXIV159/12
Rady Miejskiej w Bobowej
z dnia 28 sierpnia 2012 r.
STATUT Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa zwane dalej Centrum zostało utworzone na mocy
Uchwały Nr XXIX/158/97 z dnia 27 czerwca 1997r. Rady Gminy w Bobowej i działa na podstawie:
1) Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.)
2) Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.
z 2012 r. poz. 406 j.t.)
3) Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. z 2012 r., poz. 642 j.t.).
4) Postanowień niniejszego Statutu.
§ 2. Centrum obejmuje swą działalnością teren gminy Bobowa.
§ 3. Siedziba Centrum znajduje się w Bobowej.
§ 4. Organizatorem Centrum jest Rada Miejska w Bobowej. Bezpośredni nadzór nad Centrum sprawuje
Burmistrz Bobowej.
§ 5. 1. Centrum jest instytucją kultury wpisaną do Gminnego Rejestru Instytucji Kultury pod poz. nr 1/98
i posiada osobowość prawną.
2. W skład Centrum wchodzi Biblioteka Publiczna w Bobowej zwana dalej „Biblioteką”.
Rozdział 2.
Zakres działalności
§ 6. Centrum realizuje zadania w dziedzinie:
1) Tworzenia warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką,
2) Tworzenia warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego.
3) Rozpoznawania, rozbudzania i zaspokajania potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych społeczeństwa,
4) Promowania osiągnięć gospodarczych, społecznych, oświatowych, kulturalnych i turystycznych gminy
w środkach masowego przekazu.
5) Upowszechniania czytelnictwa - w ramach działalności Biblioteki w Bobowej oraz jej filii w Siedliskach
i Wilczyskach.
§ 7. 1. Szczegółowe zadania w zakresie działalności Centrum to:
1) Prowadzenie wielokierunkowej działalności zgodnej z założeniami polityki kulturalnej państwa
i samorządu terytorialnego,
2) Realizowanie działań w dziedzinie wychowania, rozwoju i upowszechniania kultury i sztuki, nauki, wiedzy
i czytelnictwa,
3) Rozbudzenia zainteresowań oraz potrzeb kulturalnych,
4) Kształtowanie wzorów i nawyków aktywnego uczestnictwa w kulturze,
5) Kultywowanie tradycji ludowej,
6) Realizowanie podstawowych zadań poprzez organizowanie:
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a) zespołowego uczestnictwa w kulturze,
b) różnorodnych form edukacji kulturowej (ogniska artystyczne, koła zainteresowań)
c) imprez kulturalnych
7) Realizowanie dodatkowych zadań, a w szczególności:
a) organizowanie spektakli, koncertów, występów itp.
b) prowadzenie nauki języków obcych,
c) organizowanie imprez rozrywkowych, rekreacyjnych, turystycznych,
d) prowadzenie działalności handlowej oraz różnych form działalności gospodarczej
e) prowadzenie działalności wydawniczej promującej gminę (czasopisma lokalne, foldery gminy,
pocztówki, itp.),
f) świadczenie usług poligraficznych, fotograficznych, fonograficznych, filmowych, plastycznych oraz
innych usług z zakresu kultury,
g) świadczenie usług gastronomicznych
8) Współpracowanie z innymi instytucjami kultury i placówkami oświatowymi, dbanie o dobre i regularne
kontakty z prasą, radiem, telewizją i internetem,
9) Opracowywanie artykułów, ulotek i kolumn reklamujących osiągnięcia gminy we wszystkich dziedzinach
życia
10) Prowadzenia punktu informacji turystycznej i sprzedaży produktów miejscowego rękodzieła
11) skreślony1)
2. Biblioteka Publiczna prowadzi działalność poprzez:
1) gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych,
2) udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu, prowadzenie wypożyczalni
międzybibliotecznej,
3) organizowanie czytelnictwa zbiorowego ze szczególnym uwzględnieniem pracy z dziećmi i młodzieżą,
4) organizowanie spotkań autorskich i innych form upowszechniania książki i czytelnictwa, prowadzenie filii
bibliotecznych, punktów bibliotecznych oraz innych form udostępniania zbiorów bibliotecznych.
Rozdział 3.
Organy Centrum i ich organizacja
§ 8. Centrum swą statutową działalność prowadzi w placówkach kulturalnych na terenie gminy tj.
w domach kultury i Bibliotece.
§ 9. 1. Na czele Centrum stoi Dyrektor, który kieruje jego działalnością i reprezentuje je na zewnątrz.
2. Dyrektora powołuje i odwołuje Burmistrz Bobowej.
3. Dyrektor jest materialnie odpowiedzialny za majątek Centrum.
§ 10. Do obowiązków Dyrektora należy w szczególności:
1) Kierowanie pracą Centrum.
2) Sprawowanie nadzoru nad majątkiem Centrum.
3) Przedstawianie do zatwierdzenia Burmistrzowi Bobowej rocznych preliminarzy budżetowych.
4) Decydowanie o celowości wydatków i zarządzanie wypłat w ramach zatwierdzonego budżetu.
5) Zatrudnienie, awansowanie i zwalnianie pracowników Centrum.
1)

W brzmieniu ustalonym przez §1 Uchwały Nr V/40/15 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 19 lutego 2015r. w sprawie
zmiany Uchwały Nr XXIV/159/12 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie Statutu Centrum
Kultury i Promocji Gminy Bobowa (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2015 r., poz. 1418)
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6) Przedstawianie Radzie Miejskiej sprawozdań i informacji o realizacji planów pracy i środków budżetowych
przeznaczonych na kulturę i sztukę.
§ 11. W Centrum zatrudnia się pracowników działalności podstawowej, administracyjnej i technicznej.
W miarę potrzeb mogą być zatrudniani specjaliści różnych dziedzin związanych z działalnością Centrum.
§ 12. Wynagrodzenie pracowników Centrum i Biblioteki ustala się na podstawie Regulaminu
Wynagradzania Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa.
§ 13. 1. Organizację wewnętrzną Centrum określa Regulamin Organizacyjny Centrum.
2. Zadania, organizację, szczegółowy zakres działania oraz zasady i warunki korzystania z Biblioteki
wchodzącej w skład Centrum określa Regulamin Biblioteki.
3. Regulamin Centrum nadaje Dyrektor Centrum po zasięgnięciu opinii organizatora oraz działających
w nim organizacji związkowych i stowarzyszeń twórczych
4. Regulamin Biblioteki nadaje Dyrektor Centrum.
5. Na wniosek Dyrektora Rada Miejska może tworzyć filie Centrum i filie Biblioteki.
Rozdział 4.
Gospodarka finansowa
§ 14. Działalność Centrum jest finansowana z budżetu Gminy Bobowa, wypracowanych dochodów
własnych, ze środków pochodzących od sponsorów oraz innych udokumentowanych źródeł.
§ 15. 1. Centrum prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w art. 27-29 Ustawy
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
2. Dochód z działalności gospodarczej przeznaczony jest na cele statutowe Centrum.
§ 16. Podstawą gospodarki finansowej Centrum i Biblioteki jest plan działalności zatwierdzony przez
Dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji organizatora.
Rozdział 5.
Postanowienia końcowe
§ 17. 1. Statut Centrum nadaje Rada Miejska w Bobowej.
2. Zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie ustalonym dla jego nadawania.
§ 18. Centrum używa pieczęci z nazwą: Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa,
ul. Grunwaldzka 18, 38-350 Bobowa.
Przewodniczący Rady
Stanisław Tabiś

