
Załącznik do Uchwały Nr VIII/65/2019
Rady Gminy Żegocina
z dnia 31 maja 2019r.

Statut
Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Żegocinie

Rozdział I.
Postanowienia ogólne

§ 1.
Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Żegocinie (dalej: CKSiT) jest samorządową instytucją

kultury, której podstawowym celem jest prowadzenie działalności kulturalnej oraz zadań

w zakresie sportu, turystyki i rekreacji.

§ 2.
CKSiT zostało utworzone na mocy uchwały Nr XXV /178/98 z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie

utworzenia Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Żegocinie i działa w szczególności

na podstawie:

a) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej

(tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1983 z późniejszymi zmianami),

b) ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1263 z

późniejszymi zmianami),

c) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz.

869) ,

d) postanowień niniejszego statutu.

§ 3.
Organizatorem CKSiT jest Gmina Żegocina.

§ 4.
Siedzibą CKSiT jest budynek o lokalizacji: Żegocina 378, 32-731 Żegocina.



§ 5.
1. CKSiT obejmuje swoją działalnością teren gminy Żegocina.

2. CKSiT może współdziałać z innymi instytucjami kultury, organizacjami, stowarzyszeniami itp.

oraz organizować imprezy artystyczne i kulturalne także poza obszarem gminy.

§ 6.
CKSiT posiada osobowość prawną i zostało wpisane do Rejestru Instytucji Kultury, pod poz.

1 – w dziale: Organizacja instytucji kultury - w dniu 29 kwietnia 1998 r.

§ 7.
1. Podstawowym celem statutowym CKSiT jest prowadzenie działalności kulturalnej polegającej

na realizowaniu ustawowego obowiązku tworzenia, upowszechniania i ochrony kultury.

2. Dodatkowym przedmiotem działania CKSiT jest realizacja zadań z zakresu sportu oraz z

zakresu turystyki i promocji.

3. Centrum obejmuje działalność świetlic w: Rozdzielu, Łąkcie Górnej, Bełdnie i Bytomsku oraz

Klubu Relax w Żegocinie, które mają charakter wewnętrznych jednostek organizacyjnych CKSiT.

4. CKSiT może tworzyć inne wewnętrzne jednostki organizacyjne wg potrzeb.

5. Swoje statutowe zadania CKSiT realizuje w obiektach zajmowanych na podstawie umów

cywilno-prawnych z podmiotami posiadającymi do nich tytuł prawny.

6. W przypadku braku odpowiednich obiektów do prowadzenia działalności, CKSiT współpracuje

ze wszystkimi szkołami na terenie gminy, dla których organem prowadzącym jest gmina i na

podstawie odpowiednich porozumień z dyrektorami szkół prowadzi swoją działalność

w świetlicach lub innych pomieszczeniach szkoły.

§ 8.
Od 28 grudnia 2015 roku, CKSiT uczestniczy w Sieci Małych Kin Społecznościowych „Kino za

Rogiem”.

Rozdział II.
Cel i przedmiot działania

§ 9.
1. Do podstawowych zadań CKSiT należy w szczególności:

a) rozpoznawanie, pobudzanie i zaspokajanie zainteresowań i potrzeb kulturalnych,

b) przygotowanie do tworzenia i aktywnego odbioru wartości kulturalnych,



c) kształtowanie aktywnego uczestnictwa w kulturze,

d) tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego i folkloru,

e) edukacja kulturalna oraz popularyzacja wiedzy i sztuki,

f) wspieranie amatorskich orkiestr dętych działających na terenie gminy,

g) organizowanie imprez w zakresie kultury,

h) ochrona tradycji kulturalnych i dziedzictwa kulturowego.

2. Prowadzenie działalności w zakresie sportu, turystyki i rekreacji, a w szczególności:

a) zaspakajanie potrzeb oraz zainteresowań w zakresie sportu, turystyki i rekreacji,

b) działania w zakresie kultury zdrowotnej oraz higienicznego trybu życia,

c) organizowanie imprez w zakresie sportu,

d) organizowanie i współdziałanie z innymi organizatorami imprez turystycznych i rekreacyjnych,

e) popularyzacja walorów turystycznych regionu,

f) promocja Gminy Żegocina,

g) prowadzenie informacji turystycznej i bazy noclegowej.

§ 10.
Zadania w zakresie swej działalności CKSiT realizuje w szczególności poprzez:

a) organizowanie imprez artystycznych, rozrywkowych i sportowych

b) pomoc zespołowym i indywidualnym formom twórczości i uczestnictwa w kulturze,

c) organizację targów, przeglądów, wystaw, koncertów, konkursów, spektakli, projekcji

filmowych i innych przedsięwzięć popularyzujących dorobek kulturalny,

d) organizację i prowadzenie zespołowych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę,

w szczególności w formie ognisk, teatrzyków, zespołów artystycznych i kół zainteresowań,

e) wspieranie imprez i amatorskiego ruchu artystycznego, w tym w zespołów regionalnych,

ochotniczych strażach pożarnych i orkiestrach dętych,

f)wspieranie i promocja zespołów muzycznych, rodzimego rękodzieła, sztuki i folkloru,

g) współorganizacja świąt patriotycznych i zapewnienie ich należytej oprawy,

h) wdrażanie innowacyjnych form działalności kulturalnej w środowisku lokalnym,

I) prowadzenie nauki tańca, gry na instrumentach, plastyki, fotografii i w miarę zapotrzebowania

środowiskowego z innych dziedzin,

j) inspirowanie, wspieranie i promowanie indywidualnych uzdolnień i osiągnięć artystycznych,

poetyckich i literackich mieszkańców Gminy,

k) inicjowanie, organizowanie i wspieranie różnych form zagospodarowania czasu wolnego

i wypoczynku, w tym ferii i wakacji dzieci i młodzieży,



l) współpracę z placówkami oświatowo-wychowawczymi Gminy w zakresie rozwoju kultury

i oświaty,

ł) podejmowanie innych działań z zakresu kultury, sztuki, sportu, działalności informacyjnej

i promocyjnej wynikających z potrzeb środowiska lokalnego,

m) opracowywanie i wdrażanie koncepcji aktywizującej ruch turystyczny, sportowy i rekreacyjny

w Gminie, w szczególności poprzez:

- działania mające na celu podwyższenie jakości walorów turystycznych i rekreacyjnych Gminy i

skuteczności ich promowania,

- współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi Gminy, instytucjami, organizacjami społecznymi

i stowarzyszeniami w zakresie upowszechniania kultury, sportu, turystyki, ochrony przyrody i

krajobrazu,

- współpracę z innymi gminami i miejscowościami w zakresie aktywności kulturalnej i

turystycznej oraz wymianę doświadczeń aktywizujących lokalne społeczności

w rozwój lokalny,

- prowadzenie działalności promocyjnej, w szczególności poprzez redagowanie czasopism,

folderów, stron internetowych oraz publikowanie w innej formie informacji lokalnych z zakresu

kultury, turystyki, sportu i rekreacji,

- wspieranie i pomoc w realizacji projektów aktywizujących i integrujących społeczność lokalną w

zakresie kultury, sportu, turystyki i rekreacji.

Rozdział III. Organizacja i zarządzanie
§ 11.

Organizację wewnętrzną CKSiT określa Regulamin Organizacyjny nadawany przez jego

Dyrektora.

§ 12.
Struktura organizacyjna CKSiT jest dostosowana do wymagań realizacji programu działalności

kulturalnej, sportowej, rekreacyjnej oraz zapewnienia efektywnego wykorzystania powierzonych i

nabytych środków finansowo-materialnych zgodnie z przeznaczeniem.

§ 13.
Dyrektora powołuje i odwołuje Wójt Gminy Żegocina według zasad określonych w ustawie

o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.



§ 14.
Dyrektor może powołać jednego zastępcę Dyrektora. Powołanie odbywa się na podstawie

Kodeksu pracy i może nastąpić na czas określony lub nieokreślony.

§ 15.
CKSiT jest pracodawcą w rozumieniu przepisów kodeksu pracy.

§ 16.
W CKSiT zatrudnia się pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje i predyspozycje do

prowadzenia działalności statutowej CKSiT.

§ 17.
1. CKSiT zarządza Dyrektor i reprezentuje go na zewnątrz. W uzasadnionych przypadkach

CKSiT zarządza i reprezentuje na zewnątrz zastępca Dyrektora.

2. Organizację wewnętrzną CKSiT określa regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora.

3. Dyrektor przedkłada Wójtowi Gminy regulamin organizacyjny wraz z strukturą, program

działania oraz plan działalności stanowiący podstawę gospodarki finansowej.

IV. Gospodarka finansowa i majątkowa
§ 18.

CKSiT prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu

i prowadzeniu działalności kulturalnej.

§ 19.
CKSiT samodzielnie opracowuje plany swojej działalności uwzględniając potrzeby środowiska.

§ 20.
1. CKSiT gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi

samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności

ich wykorzystania.

2. Przychodami CKSiT są dotacje z budżetu gminy, wpływy z prowadzonej działalności, środki

otrzymane od osób fizycznych i prawnych, dotacje zewnętrzne i inne.

3. CKSiT pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów.

4. Podstawą gospodarki finansowej CKSiT jest plan działalności zatwierdzony przez Dyrektora

z zachowaniem wysokości dotacji z budżetu gminy.

5. Plan działalności zawiera w miarę potrzeb: plan usług, plan przychodów i kosztów, plan

remontów i konserwacji środków trwałych oraz plan inwestycji.



§ 21.
1. CKSiT może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasadach określonych w

obowiązujących przepisach prawa o ile działalność ta nie spowoduje ograniczenia realizacji

zadań podstawowych.

2. Działalność określona w ust. 1 może być prowadzona w zakresie:

– reklamy i promocji

– najmu pomieszczeń i sprzętu

– odpłatnego organizowania imprez kulturalnych, konferencji naukowych i edukacyjnych

3. Dochód z tej działalności przeznaczony jest na cele statutowe.

V. Postanowienia końcowe
§ 22.

1. Statut CKSiT nadaje Rada Gminy.

2. Zmiany statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego ustalenia.

§ 23.
1. Likwidacja CKSiT może nastąpić na podstawie stosownej uchwały Rady Gminy Żegocina.

2. W tym przypadku Rada Gminy zobowiązana jest na 6 miesięcy przed wydaniem uchwały

o likwidacji CKSiT, podać do publicznej wiadomości informację o zamiarze i przyczynach

likwidacji, celem podjęcia działań dla zgromadzenia odpowiednich sił i środków umożliwiających

jego dalsze funkcjonowanie.

3. Uchwała o likwidacji CKSiT stanowi podstawę do wykreślenia z rejestru.

4. Aktywa i pasywa likwidowanego CKSiT przejmuje Gmina, która odpowiada za jego

zobowiązania w stosunku do osób trzecich.

§ 24.
CKSiT używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu i pełnym adresem siedziby.

Przewodniczący Rady Gminy Żegocina

Grzegorz Gołąb


