
 

UCHWAŁA Nr VIII/71/07  

Rady Gminy Łańcut z 
dnia 7 sierpnia 2007 r. 

w sprawie uchwalenia Statutu Centrum Kultury Gminy Łańcut. 

Na podstawie art. 7 ust. l pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. l, 2 
ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności 
kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13, póz. 123 z późn. zm.) Rada Gminy 
p o s t a n a w i a ,  co następuje: 

Uchwala się Statut Centrum Kultury Gminy Łańcut w następującym brzmieniu: 

STATUT Centrum Kultury 

Gminy Łańcut 

Rozdział I 
Postanowienia ogólne 

§1  
Centrum Kultury Gminy Łańcut zwane dalej „Centrum Kultury" jest samorządową 
instytucj ą kultury. 

§2 
Centrum Kultury działa na podstawie: 

1. Uchwały Rady Gminy o jego utworzeniu. 

2. Ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142, 
póz. 1591 z późn. zm.) 
3.   Ustawy   z   dnia   25   października   1991   o   organizowaniu   i   prowadzeniu 
działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13, póz. 123 z późn zm.). 
4. Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U nr 85, póz. 539 z późn. 
zm.). 
5. Ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz.U. z 2001 r. nr 81, 
póz. 889 z późn. zm.) 
6. Niniejszego Statutu. 

7. Ogólnie obowiązujących przepisów prawa. 

§3 

1. Organizatorem Centrum Kultury jest Gmina Łańcut. 
2. Siedzibą Centrum Kultury jest Wysoka, a terenem działania jest Gmina Łańcut. 
3. Z wyjątkiem spraw ustawowo zastrzeŜonych do kompetencji Rady Gminy, 



- 2 -  

§ 4 

1. W skład Centrum Kultury wchodzą ośrodki kultury i biblioteki publiczne na 
terenie Gminy Łańcut. 
2. Biblioteki publiczne działają w ramach krajowej sieci bibliotek. 

§5 

1. Centrum Kultury Gminy Łańcut uŜywa podłuŜnej pieczęci o treści: Centrum 
Kultury Gminy Łańcut, Wysoka 49, 37-100 Łańcut tel. (0-17) 225 65 37. 

2. Treść i formę pieczęci jednostek składowych Centrum Kultury na terenie Gminy 
Łańcut określa regulamin organizacyjny Centrum Kultury. 

§6 

Centrum Kultury wpisane jest do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez 
Gminę Łańcut pod nr l i posiada osobowość prawną. 

Rozdział II Cele, przedmiot i 
zakres działania 

§7 

1. Centrum Kultury realizuje zadania związane z tworzeniem, upowszechnianiem i 
ochroną kultury oraz zaspokajaniem potrzeb oświatowych, informacyjnych i 
rekreacyjnych ogółu społeczności gminy Łańcut. 

2. Podstawowym celem jest pozyskiwanie i przygotowanie społeczności lokalnej, a 
szczególnie dzieci i młodzieŜy do aktywnego uczestnictwa w kulturze, 
współtworzenia jej wartości oraz upowszechnianie rekreacji fizycznej wśród 
dzieci i młodzieŜy wraz z promocją kultury lokalnej w kraju i za granicą. 

§8  

1. Do podstawowych zadań Centrum Kultury naleŜy: 

1) edukacja kulturalna, wychowanie przez sztukę oraz czytelnictwo, 

2) tworzenie warunków dla rozwoju  amatorskiego ruchu  artystycznego  oraz 
zainteresowania sztuką i wiedzą, 

3)  tworzenie  warunków  do   ochrony   i   dokumentacji   folkloru  oraz  rozwoju 
rękodzieła ludowego i artystycznego, 

4)   rozpoznawanie,   rozbudzanie   i   zaspokajanie   potrzeb   oraz   zainteresowań 
kulturalnych i rekreacyjno-sportowych, 

5) kształtowanie wzorów i nawyków aktywnego uczestnictwa w kulturze i sporcie, 
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6) gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie, ochrona i udostępnianie zbiorów 
bibliotecznych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego 
regionu, 

7) prowadzenie działalności promocyjnej i informacyjnej w zakresie kulturalno-o ś 
wiato wy m, 

8) popularyzacja ksiąŜki i czytelnictwa, 

9) współdziałanie z innymi bibliotekami, instytucjami, organizacjami i 
stowarzyszeniami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i 
rekreacyjno-sportowych społeczeństwa. 

2. Zadania wymienione w ust. l realizowane są przede wszystkim poprzez: 

1) zespołowe uczestnictwo w kulturze i rekreacji poprzez zespoły, kluby, koła i 
sekcje, 

2) prowadzenie róŜnych form edukacji kulturalnej, 

3) rozwijanie indywidualnej aktywności kulturalnej i sportowej 

4) organizowanie i współorganizowanie z innymi podmiotami imprez o charakterze 
kulturalnym i rekreacyjnym, w tym m.in. koncertów, przeglądów, festiwali, 
wystaw, konkursów, wycieczek, rajdów i turniejów 

5) utrzymywanie i udostępnianie bazy do działalności kulturalnej, 

6) utrzymywanie i udostępnianie sieci bibliotek i czytelni. 

7) popularyzację walorów aktywności kulturalnej i rekreacji ruchowej, propagowanie 
czynnego wypoczynku i rozwoju fizycznego mieszkańców gminy 

3. Centrum Kultury moŜe prowadzić działalność gospodarczą, jako działalność 
dodatkową zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie : 

1) usług turystycznych i rozrywkowych, 

2) usług poligraficznych, fotograficznych, fonograficznych, wideo i 
multimedialnych, 

3) usług reklamowych, 

4) usług handlowych i gastronomicznych, 

5) usług wydawniczych, 

6) nauki języków obcych, 

7) wynajmu i dzierŜawy lokali, środków transportu, sprzętu technicznego, 
kostiumów i innych składników majątkowych, 

8) organizacji imprez zleconych: okolicznościowych, rodzinnych, obrzędowych. 

4. Środki uzyskane z działalności, o której mowa w art. 3 mogą być wykorzystane 
wyłącznie na działalność statutową Centrum Kultury. 
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Rozdział III  

Zarządzanie i organizacja 

§9 

1. Centrum Kultury jest zarządzane przez Dyrektora. 

2. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Centrum Kultury upowaŜniony jest 
samodzielnie Dyrektor lub jego pełnomocnik działający w granicach pełnomocnictwa 
udzielonego na czas jego nieobecności 

3. JeŜeli czynność prawna obejmuje rozporządzanie mieniem lub moŜe spowodować 
powstanie zobowiązań finansowych do skuteczności oświadczenia woli wymagana jest 
kontrasygnata Głównego Księgowego. 

§10 

Dyrektora Centrum Kultury powołuje i odwołuje Wójt Gminy na zasadach i w trybie 
przewidzianym w obowiązujących przepisach. 

§11  

Do zakresu działania Dyrektora naleŜy w szczególności: 

1) kierowanie bieŜącą działalnością Centrum Kultury, 

2) reprezentowanie Centrum Kultury na zewnątrz, 

3) zarządzanie majątkiem Centrum Kultury, 

4) zatrudnianie i zwalnianie pracowników, 

5) wydawanie w obowiązującym trybie regulaminów i zarządzeń, 

6) ustalanie rocznego planu działalności oraz rocznego planu finansowego, 

7) sporządzanie kwartalnych finansowych sprawozdań z działalności Centrum 

Kultury, 

2. Wójt Gminy moŜe powierzyć zarządzanie Centrum Kultury osobie fizycznej lub 
prawnej na podstawie umowy o zarządzaniu w trybie i na zasadach określonych 
ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. 

§12 

Pracownicy Centrum Kultury powinni posiadać kwalifikacje do zajmowanych i 
pełnionych stanowisk i funkcji określonych w odrębnych przepisach oraz wykazywać 
się aktywnością w zakresie rozwoju kultury w swoich środowiskach. 
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§13  
Zasady wynagradzania pracowników Centrum Kultury określaj ą przepisy odrębne. 

§14 

Organizację wewnętrzną Centrum Kultury ustala Dyrektor w regulaminie 
organizacyjnym nadanym po uzyskaniu opinii Wójta Gminy Łańcut oraz opinii 
działających w Centrum Kultury organizacji związkowych. 

§15 

1. Organem doradczym Dyrektora Centrum Kultury jest Społeczna Rada 
Programowa. 

2. Społeczną Radę Programową powołuje Dyrektor Centrum spośród kandydatów 
zaproponowanych przez sołectwa. 

3. W skład Społecznej Rady Programowej wchodzą działacze kultury reprezentujący 
organizacje kulturalne, społeczne i oświatowe, po dwóch z kaŜdego sołectwa. W 
skład Społecznej Rady Programowej nie wchodzą osoby zatrudniane przez Centrum 
Kultury. 

4. Społeczna Rada Programowa działa w oparciu o uchwalony przez siebie 
regulamin. 

5. Kadencja Społecznej Rady Programowej trwa 4 lata. 

Rozdział IV 
Gospodarka finansowa. 

§16 

1. Centrum Kultury prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych dla 
instytucji kultury. 
2. Centrum Kultury jest jednostką organizacyjną prowadzącą samodzielne 
gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami 
efektywności ich wykorzystania. 

3. Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy Centrum Kultury 
opracowany przez Dyrektora Centrum Kultury, z uwzględnieniem dotacji 
organizatora. 

§17  
Zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania. 
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§18 

1. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Łańcut. 
2. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji do Spraw Społecznych 
Rady Gminy Łańcut. 

§19 

Traci moc uchwała Nr XXXV/274/06 Rady Gminy Łańcut z dnia 25 kwietnia 2006 r. 
w sprawie uchwalenia Statutu Centrum Kultury Gminy Łańcut. 

§20 
Uchwala wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 

 

 


