
UCHWAŁA NR XXXIV/290/2017
RADY MIEJSKIEJ W TCZEWIE

z dnia 28 września 2017 r.

w sprawie uchwalenia statutu Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.)  oraz art. 11 i 13 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 
25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej  ( t.j. Dz. U. z 2017 r. 
poz. 862 ) po zasięgnięciu opinii Komisji Finansowo – Budżetowej i Komisji Edukacji, Kultury 
i Kultury Fizycznej – Rada Miejska w Tczewie

uchwala, co następuje:

§ 1. 

Uchwala się statut Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 
1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 

Traci moc uchwała Nr XXXIX/373/2002 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 stycznia 2002r. 
w sprawie uchwalenia statutu Tczewskiego Centrum Kultury jako Instytucji Kultury, uchwała Nr 
VIII/63/2003 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 24 kwietnia 2003r. w sprawie zmiany statutu 
Tczewskiego Centrum Kultury, uchwała Nr XXIII/214/2004 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 
26 sierpnia 2004r. w sprawie zmiany statutu Tczewskiego Centrum Kultury oraz uchwała Nr 
IX/59/2007 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie zmiany nazwy 
Tczewskiego Centrum Kultury i zmiany statutu.

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Tczewie

Mirosław Augustyn
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Załącznik do Uchwały Nr XXXIV/290/2017

Rady Miejskiej w Tczewie

z dnia 28 września 2017 r.

STATUT

Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie

§ 1. 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie, zwane dalej „CKiS”, jest samorządową instytucją kultury 
posiadającą osobowość prawną.

2. W imieniu Organizatora nadzór nad CKiS sprawuje Prezydent Miasta Tczewa.

3. CKiS działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn. 
zm.);

2) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (j.t. 
Dz. U.  z 2017 r. poz. 862);

3) przepisów prawnych dotyczących zasad gospodarki finansowej ustalonych dla instytucji kultury;

4) niniejszego statutu.

4. CKiS jest wpisane do Rejestru Instytucji Kultury Urzędu Miejskiego w Tczewie w księdze 
rejestrowej nr 1, prowadzonego przez Gminę Miejską Tczew – Organizatora CKiS.

5. CKiS nie jest instytucją artystyczną w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 25 października 
1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

6. Głównym obszarem działalności CKiS jest Gmina Miejska Tczew.

7. CKiS może prowadzić swoją działalność na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, a także poza jej 
granicami.

8. Siedzibą CKiS jest budynek położony w Tczewie na ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 10, 
stanowiący własność Gminy Miejskiej Tczew. Budynek ten jest oddany w użytkowanie CKiS na 
podstawie umowy użyczenia, zawartej na czas nieokreślony.

9. W razie potrzeby CKiS może użytkować inne budynki/pomieszczenia, na zasadach określonych 
w umowach/porozumieniach zawartych z administratorami tychże budynków/pomieszczeń.

10. CKiS używa pieczęci podłużnej, zawierającej: nazwę instytucji w pełnym brzmieniu, dokładny 
adres jej siedziby, numery telefonów stacjonarnych oraz numer identyfikacji podatkowej.

11. CKiS posiada unikatowy znak graficzny (logo).

§ 2. 

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

1. Podstawowym celem statutowym CKiS jest prowadzenie szeroko pojętej działalności 
kulturalnej.

2. Do zadań CKiS należy:

1) rozpoznawanie, rozbudzanie oraz zaspokajanie potrzeb mieszkańców Gminy Miejskiej Tczew 
w zakresie uczestnictwa w kulturze;

2) współpraca z przedstawicielami społeczności lokalnej w zakresie tworzenia programów 
i projektów odpowiadających na potrzeby mieszkańców Gminy Miejskiej Tczew;

3) edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę;

4) tworzenie własnych wydarzeń kulturalnych;
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5) tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowana szeroko 
pojętą kulturą;

6) integracja miejscowych środowisk w celu współtworzenia i uczestniczenia działalności 
kulturalnej;

7) wspieranie inicjatyw związanych z rozwojem amatorskiej twórczości artystycznej;

8) ochrona dziedzictwa kulturowego, między innymi poprzez tworzenie  warunków do rozwoju  
folkloru i rękodzieła ludowego, wspieranie miejscowych tradycji i inicjatyw kulturalnych 
związanych z Kociewiem oraz promocja walorów kulturalnych Gminy Miejskiej Tczew;

9) współdziałanie z innymi instytucjami, szkołami oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie 
upowszechniania, rozwijania oraz zaspokajania potrzeb kulturalnych i edukacyjnych;

10) współpraca międzynarodowa w zakresie upowszechniania kultury.

3. W celu realizacji zadań wymienionych w ust. 2 CKiS zobowiązane jest do:

1) prowadzenia stałych form działalności dla różnych grup wiekowych,  w postaci warsztatów 
edukacji artystycznej;

2) produkcji wydarzeń kulturalnych z udziałem uczestników warsztatów  edukacji artystycznej, 
prowadzonych w CKiS;

3) organizowania imprez kulturalnych, tj. koncerty, spektakle teatralne, projekcje filmowe, występy 
kabaretowe, wystawy, odczyty, konkursy, festiwale, przeglądy twórczości, obchody świąt 
narodowych oraz miejskich;

4) organizowania imprez masowych;

5) współorganizowania wymiany kulturalnej, zarówno w kraju jak i za granicą;

6) świadczenia usług fotograficznych, fonograficznych, wydawniczych, plastycznych;

7) dokumentowania własnej działalności statutowej i działalności amatorskiego ruchu artystycznego.

4. CKiS może prowadzić dodatkową działalność odpłatną, na zasadach określonych                     
w odrębnych przepisach, o ile działalność ta nie spowoduje ograniczenia realizacji zadań statutowych.

5. Działalność, o której mowa w ust. 4, może być prowadzona w zakresie:

1) organizowania zleconych przedsięwzięć o charakterze kulturalnym;

2) organizowania imprez okolicznościowych, w tym Artystycznych Urodzin;

3) organizowania konferencji, kursów, szkoleń i warsztatów tematycznych;

4) wynajmu pomieszczeń oraz wyposażenia;

5) wynajmu sprzętu nagłośnieniowo-oświetleniowego, w tym multimediów;

6) powadzenia kawiarenki ANTRAKT, w tym sprzedaży napojów bezalkoholowych, piwa, wina oraz 
artykułów spożywczych;

7) prowadzenia amatorskiego studia nagrań;

8) sprzedaży płyt i innych nośników audio-video;

9) sprzedaży wyrobów rękodzieła;

10) usług transportowych;

11) plakatowania i dystrybucji materiałów promocyjnych;

12) wynajmu powierzchni na cele reklamowe.

6. Środki uzyskane z prowadzonej działalności dodatkowej wykorzystuje się wyłącznie             
w celu finansowania działalności statutowej CKiS oraz powiększenia Zakładowego Funduszu Nagród.

7. Decyzja o podjęciu przez CKiS określonego rodzaju działalności dodatkowej należy           do 
Dyrektora, po zasięgnięciu opinii Prezydenta Miasta Tczewa

§ 3. 

ORGANY ZARZĄDZAJĄCE I DORADCZE
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1. CKiS zarządza Dyrektor, który reprezentuje je na zewnątrz i odpowiada za jego prawidłowe 
funkcjonowanie.

2. Dyrektora CkiS powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Tczewa, w trybie i na zasadach 
określonych w ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności 
kulturalnej. Prezydent Miasta Tczewa dokonuje wobec Dyrektora wszelkich czynności z zakresu 
prawa pracy za pracodawcę, którym jest Centrum Kultury i Sztuki.

3. Organizację wewnętrzną CKiS określa Regulamin Organizacyjny nadawany przez Dyrektora, 
w trybie określonym w ustawie z dnia 25 października 1991 r.                                          
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

4. Do podstawowych obowiązków i uprawnień Dyrektora należy:

1) zarządzanie CKiS;

2) dokonywanie w imieniu CKiS czynności prawnych, w tym składanie oświadczeń woli w zakresie 
jego praw i obowiązków majątkowych;

3) wyznaczenie i nadanie pracownikowi pisemnego upoważnienia do dokonywania  czynności 
prawnych w przypadku nieobecności Dyrektora;

4) wydawanie zarządzeń i instrukcji w sprawach pracowniczych                                                      
i wewnątrzorganizacyjnych CKiS;

5) opracowywanie i realizacja rocznych planów działalności oraz sporządzanie informacji z ich 
wykonania;

6) sporządzanie rocznych planów finansowych oraz sprawozdań z ich wykonania.

7) zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej i rachunkowości jednostki, w tym 
prawidłowego funkcjonowania kontroli zarządczej;

8) racjonale i efektywne gospodarowanie posiadanymi środkami finansowymi oraz mieniem CKiS;

9) zatrudnianie i zwalnianie pracowników oraz dokonywanie wobec nich wszelkich czynności  
z zakresu prawa pracy.

5. Przy CKiS może działać Rada Programowa, która jest organem                                   
opiniodawczo-doradczym.

6. Do zadań Rady Programowej należy:

1) opiniowanie planów działalności oraz finansowych CKiS;

2) wyrażanie opinii i składanie do Dyrektora wniosków w istotnych sprawach związanych 
z działalnością CKiS;

3) doradzanie w zakresie wprowadzania nowych form działalności CKiS;

4) pomoc w pozyskiwaniu pozabudżetowych źródeł finansowania CKiS.

7. Rada Programowa składa się z pięciu osób powołanych spośród kandydatów przedstawionych 
przez Dyrektora CKiS.

W skład Rady Programowej wchodzi po jednym przedstawicielu z:

1) Urzędu Miejskiego;

2) Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej;

3) szkoły stale współpracującej z CKiS;

4) lokalnego środowiska skupiającego amatorski ruch artystyczny;

5) stowarzyszenia prowadzącego na terenie gminy Miejskiej Tczew                 działalność 
w dziedzinie kultury.

8. Rada Programowa wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza.

9. Członkowie Rady programowej pełnią swoje funkcje społecznie i nie otrzymują wynagrodzenia 
z tego tytułu.

10. Radę Programową powołuje Prezydent Miasta Tczewa na wniosek Dyrektora, na okres 4 lat.
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11. Pierwsze posiedzenie Rady Programowej zwołuje Prezydent Miasta Tczewa w ciągu 30 dni od 
daty jej powołania. Kolejne posiedzenia Rady Programowej zwołuje jej przewodniczący z własnej 
inicjatywy lub na wniosek Dyrektora CKiS. W posiedzeniach zawsze uczestniczy Dyrektor CKiS.

§ 4. 

GOPODARKA FINANSOWA

1. CKiS jest samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną, należącą                do 
sektora finansów publicznych.

2. CKiS prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków,            na 
zasadach określonych w ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu                          
i prowadzeniu działalności kulturalnej.

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

4. Podstawą gospodarki finansowej CKiS jest roczny plan finansowy ustalony przez Dyrektora, 
z zachowaniem wysokości dotacji Gminy Miejskiej Tczew, sporządzony zgodnie z przepisami prawa 
dotyczącymi finansów publicznych.

5. Źródłami finansowania CKiS są:

1) przychody z prowadzonej działalności statutowej;

2) przychody z działalności dodatkowej;

3) przychody z pobieranych opłat za warsztaty edukacji artystycznej;

4) dotacje podmiotowe i celowe z budżetu Gminy Miejskiej Tczew;

5) dotacje celowe z budżetu państwa;

6) środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych;

7) wpływy ze sprzedaży majątku;

8) wpływy z odsetek;

9) wpływy z kar, grzywien, rozliczeń z lat ubiegłych, wynagrodzeń płatnika, ze zwrotu nadpłat oraz 
innych potraceń;

10) inne źródła, w tym fundusze Unii Europejskiej.

6. Za całość gospodarki finansowej CkiS odpowiada Dyrektor. Określone obowiązki                        
z zakresu gospodarki finansowej i rachunkowości Dyrektor może powierzyć innym pracownikom 
CKiS.

7. CKiS samodzielnie gospodaruje środkami finansowymi i mieniem, z zachowaniem zasad 
określonych w przepisach dotyczących finansów publicznych i rachunkowości, kierując się zasadami 
efektywności ich wykorzystania.

8. CKiS gospodaruje środkami finansowymi przeznaczonymi na dostawy, usługi i roboty 
budowlane z zastosowaniem przepisów prawa zamówień publicznych.

9. Dyrektor przedstawia Prezydentowi Miasta Tczew roczne sprawozdanie z wykonania planu 
finansowego CKiS, które podlega zatwierdzeniu nie później niż 6 m-cy od dnia bilansowego.

10. Nadzór nad gospodarką finansową CKiS sprawuje Rada Miejska za pośrednictwem Komisji 
Rewizyjnej oraz Prezydent Miasta Tczewa.

11. CKiS może korzystać z mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Miejskiej Tczew.

§ 5. 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Dokonanie zmian w niniejszym Statucie następuje w drodze Uchwały Rady Miejskiej.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem zastosowanie mają obowiązujące przepisy.
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Uzasadnienie

Dyrektor Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie, wystąpiła z wnioskiem o uchwalenie
zaktualizowanego statutu Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie .

Zmiany dotyczą działalności dodatkowej Centrum Kultury i Sztuki związanej z planowanym na
wrzesień 2017 roku otwarciem kawiarenki Antrakt oraz uruchomieniem od stycznia 2018 roku
amatorskiego studia nagrań.

Ze względu na czytelność i wymagania ustawowe ustala się w załączniku Nr 1 niniejszej
uchwały jednolity tekst statutu, uwzględniający wcześniejsze i wyżej wymienione zmiany.

 

Z-ca Prezydenta Miasta

Adam Urban 
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