UCHWAŁA NR :IV/27/15
RADY MIEJSKIEJ W ŁOBŻENICY
z dnia 27 stycznia 2015 r.
w sprawie nadania statutu Gminnemu Centrum Kultury w Łobżenicy.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 h i art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami) art. 9 i 13 ust. 1 i 2 ustawy z 25 października 1991 r.
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U z 2012 r. poz. 406 z późniejszymi zmianami).
Rada Miejska w Łobżenicy
uchwala co następuje:
§ 1. Nadać statut Gminnemu Centrum Kultury w Łobżenicy, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.
§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Łobżenicy.
§ 3. Traci moc statut nadany Uchwałą Nr XL/265/10 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 24 września 2010 r.
oraz Uchwała Nr: XLI/285/10 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 29 października 2010 r. w sprawie zmiany
Uchwały Nr: XL/265/10 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 24 września 2010 r. w sprawie nadania statutu
Gminnemu Centrum Kultury w Łobżenicy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Wielkopolskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Antoni Kapeja
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr :IV/27/15
Rady Miejskiej w Łobżenicy
z dnia 27 stycznia 2015 r.
Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. Gminne Centrum Kultury zwane dalej „Centrum”, działa na podstawie:
- ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U z 2012 r.
poz. 406, z późniejszymi zmianami),
- ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U z 2012 r , poz. 642 z późniejszymi zmianami),
- Statutu Gminy,
- niniejszego Statutu.
§ 2. Centrum posiada osobowość prawną i podlega wpisowi do rejestru instytucji kultury prowadzonego,
w imieniu Organizatora, przez Burmistrza Gminy.
§ 3. Terenem działania Centrum jest całe terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i innych państw w związku
z wymianą kulturalną, ze szczególnym uwzględnieniem Gminy Łobżenica.
§ 4. Centrum posiada strukturę wielodziałową:
1. Dom Kultury – jako dział organizacji i upowszechnienia kultury.
2. Biblioteka z Izbą Muzealną.
§ 5. Siedzibą Centrum jako miasto jest Łobżenica, ul. Adama Mickiewicza 20.
§ 6. Nadzór nad Centrum, w imieniu Organizatora, sprawuje Burmistrz Gminy.
§ 7. Centrum używa pieczęci o treści „ Gminne Centrum Kultury w Łobżenicy, 89-310 Łobżenica, ul. Adama
Mickiewicza 20”.
Rozdział II
CELE I ZADANIA
Centrum służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb kulturalnych mieszkańców miasta i gminy,
upowszechnianiu wiedzy i rozwoju kultury oraz propagowaniu obrzędowości ludowej, obyczajów kulturalnych
na podstawie zgłaszanych potrzeb i przepisów o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
§ 8. Do zakresu działania Centrum należy w szczególności:
1) Rozpoznanie, rozwijanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych,
2) Tworzenie warunków dla rozwoju indywidualnej i zbiorowej aktywności kulturalnej,
3) Tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą o sztuce,
4) Edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę,
5) Tworzenie warunków dla rozwoju i zachowania folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego,
6) Gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie, ochrona i udostępnianie materiałów bibliotecznych,
7) Gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury dla celów naukowych
i oświatowych,
8) Dbałość o rozwój kultury przez szerzenie kultury narodowej i wymiany kulturalnej z innymi ośrodkami
i domami kultury.
§ 9. Centrum zadania wymienione w § 8 realizuje głównie poprzez:
1) Organizowanie wystaw, odczytów, imprez rozrywkowych i turystycznych, świadczenie usług, prowadzenie
wypożyczania sprzętu,

Id: 839F6164-7681-4255-BB4B-EAF348403D72. Podpisany

Strona 1

2) Propagowanie działalności kulturalnej,
3) Prowadzenie warsztatów kulturalnych,
4) Organizowanie i rozwijanie czytelnictwa poprzez bezpośrednie udostępnianie zbiorów, prowadzenie
wypożyczeń międzybibliotecznych oraz innych form upowszechniania kultury poprzez książkę,
5) Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej,
6) Prowadzenie zbiorów bibliotecznych i poradnictwo czytelnicze, pomoc uczącym się,
7) Prowadzenie Izby Muzealnej w celu trwałej ochrony dóbr kultury, informowanie o wartościach i treściach
zgromadzonych zbiorów, upowszechniania podstawowych wartości historii, nauki i kultury,
8) kształtowanie wrażliwości poznawczej i estetycznej oraz umożliwienie kontaktu ze zbiorami,
9) Współpracę z instytucjami i organizacjami mającymi w swojej działalności statutowej cele zbliżone do celów
Centrum,
10) Organizowanie i prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych i propagowanie walorów rekreacji ruchowej,
11) Inne działania wynikające z potrzeb i oczekiwań mieszkańców gminy,
12) Współpraca i współdziałanie z oświatą na rzecz dzieci i młodzieży,
13) Współpraca z sołtysami, samorządami mieszkańców i organizacjami pozarządowymi,
14) Współpraca ze stowarzyszeniami
Rozdział III
STRUKTURA ORGANIZACYJNA CENTRUM
§ 10. 1. Funkcję kierowniczą Centrum sprawuje Dyrektor, który kieruje jego działalnością, reprezentuje
Centrum na zewnątrz i jest za niego odpowiedzialny.
2. Burmistrz Łobżenicy w razie dłuższej nieobecności Dyrektora Centrum wyznacza osobę, która będzie pełniła
obowiązki Dyrektora.
§ 11. Dyrektora powołuje i odwołuje, w imieniu Organizatora, Burmistrz Gminy. Powołanie odbywa się
zgodnie z obowiązującymi przepisami, w wyniku konkursu.
§ 12. Dyrektor i pracownicy Centrum powinni posiadać kwalifikacje do zajmowanych stanowisk określone
w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Sztuki z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych i trybu
stwierdzania kwalifikacji uprawniających do zajmowania stanowisk w niektórych instytucjach kultury, dla których
organizatorem jest administracja rządowa lub jednostki samorządu terytorialnego (DZ.U Nr 26, poz.
234 z późniejszymi zmianami )
§ 13. Wynagrodzenie pracowników Centrum ustalane są na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury
i Sztuki z dnia 23 kwietnia 1999 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w instytucjach
kultury prowadzących w szczególności działalność w zakresie upowszechniania kultury (DZ.U Nr 45, poz.
446 z późniejszymi zmianami)
§ 14. Szczegółową organizację wewnętrzną Centrum oraz zakres działalności poszczególnych działów
i komórek organizacyjnych ustala Dyrektor w Regulaminie Organizacyjnym.
§ 15. 1. Organem zarządzającym Centrum jest Dyrektor.
2. Organem doradczym jest Rada Programowa Centrum powoływana przez Burmistrza Gminy na wniosek
Dyrektora w liczbie od 3 do 5 osób.
Rozdział IV
GOSPODARKA FINANSOWA CENTRUM
§ 16. Centrum finansowany jest: z dotacji budżetu Gminy Łobżenica, z dochodów własnych pochodzących
z wpływów z prowadzonej działalności, dobrowolnych wpłat, darowizn oraz innych źródeł.
§ 17. Centrum prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami
efektywności ich wykorzystania.
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§ 18. 1. Centrum prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie z dnia 25 października
1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (DZ.U Z 2001 r. Nr 13, poz. 123, ze zmianami)
oraz na podstawie zasad ustalonych przez Burmistrza Gminy.
2. Do kontroli wykorzystania dotacji z budżetu gminy upoważniony jest Skarbnik Gminy.
§ 19. Dyrektor Centrum składa oświadczenie w zakresie spraw majątkowych powodujące powstanie
zobowiązań pieniężnych po uzyskaniu kontrasygnaty głównego księgowego.
§ 20. Podstawą gospodarki finansowej Centrum jest plan działalności, sporządzony przez Dyrektora
z zachowaniem wysokości dotacji z budżetu Gminy i zatwierdzony przez Burmistrza Gminy.
§ 21. Plan działalności Centrum zawiera w szczególności: plan usług, plan przychodów i kosztów, plan
remontów i konserwacji środków trwałych oraz plan inwestycji.
§ 22. Centrum zarządza powierzonym mu majątkiem zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§ 23. Głównego księgowego Centrum zatrudnia Dyrektor po zasięgnięciu opinii Burmistrza Gminy.
Rozdział V
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 24. Zmiany w Statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.
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Uzasadnienie
do Uchwały Nr : IV/27/15
Rady Miejskiej w Łobżenicy
z dnia 27 stycznia 2015 r.
Gminne Centrum Kultury w Łobżenicy posiada siedzibę przy ulicy Adama Mickiewicza 20 w Łobżenicy.
Dokonano zmianę zapisu w Statucie poszerzając cele i zadania Gminnego Centrum Kultury w Łobżenicy dając
instytucji kultury szerszą możliwość działania.
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