
UcHwAŁA NR xlv/91/2011
RADY MIEJSKIEJ W GNIEW<OWIE

z dnia 28 grudnia 201 1 r.

w sprawie nadlnia statutu samorządowej instytucji kultury pod nazrvą Mi€jsko-Gminny ośrodek Kultuly
Sportu i Rekreacii w Gniewkowie

Na podstawie ań' 13 ust.l ustawy zdnia 25 pazdfiemika 1991 r' o organizowaniu iprowadzeniu działalności
kulturalnęj (Dz.U. z ] 99lr. Nr 114, poz.493' z 1996 r' Nr 90, poz' 407, z 2001 r'Nr |3' poz' I23, zf002 r' rr 4I'
po2.364, 22004 r. Nr I l , poz.96, Nr 261, poz.f598, z 2005 r. Nr l3l, poz. 1091, zZ{J06 r. Nr 241, poz. 1807,
z20ll t.Nr 201, poz. \230 orM art.4l ust' l usta\ł} z dflia 8 marca ] 990 r' o samolządzje (Dz.U. z 200] r. Nr l42.
por.l591, z 2002 r. nr 23, poz.zf\,Nr 62, po2.558, Nr 113, poz. 984, nr t53, paz.L2'7 t,Nt 214, poz.1806, r 2OO3 r.
Nr 80, poz.717, z 2004r Nr 102, poz.1055, Nr I16, poz.I203, 22005r. Nr 172, poz.1441, Nr 115, po21457, zf006r
Nr 17, poz.l28, Nr l8I, po2.1331, 2 2007 r. Nr 48, por. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. t2t 8, z 2O08r.Nr I80,
poz.1l1l, Nr 223, poz.l458, z 2009r. Nr 52, po2.420, Nr 151, po2.1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40,
poz.230' Nr l06, poz'675' Dz.U. z 20l l Nf 21 pof. l l3, Nr 2l7' poz.l28 i) Rada Mięjska uchwala, co następuje:

s 1. Nadaje się Statut samorządowej iflstytucji kultury pod nazwą Mjejsko-Gminny ośrodek Kultury sportu
i Rekreacji w Gniewkowie w brzmienill określonym w za}ącfniku do niniejszej uchwały'

s 2. Tracąmoc:

l) Uchwała n-r I)U53l2003 Rady Miejskjej w Gnięwkowię zelnja 29 maja 2003 r' w spra\vie Dadanja statufu
Miejsko-Gminrrego ośrodka Kulfury spońu i Rękreacjiw Gniewkowie

2) Uchwała nr xxIV184/2008 Rady Miejskiej w Gniewkowie zdnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany
Statutu Miejsko-Gninięgo ośrodka Ku]tury sportu i Rekreacjiw Gniewkowie

3) Uchwała ff Iv/33l20ll Rady Miejskiej w Gnięwkowi€ zdnia 26 styżz|\ia 2011 r. w sprawię zahvierdzenia
Społecznej Rady Programowej jako instytucji doladczo.kontrolnej dziatającęj prry Miejsko-Gminnym
ośrodku Kultu.f/ Spońu i Rekreacji w Gniewkowie

$ 3. Wykonalie uchwa.l}, powieża się Burmistrzowi Gniewkow4'

$ 4. Uchwa'a wchodzi w życie po upływię 14 dńj od ogtoszenia wDzienniku Urzędowym województwa
Kujawsko-Pomorskięgo
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Uzasadn ien ie

W}.wołanie uchwaty jest konsekr'encją nowelifacji ustawy o organizowaniu i prcwadzeniu dzia,łalrrości kultrrralnej
z 31 sięrpnia 201 1 I., Idóra wprowadziła zmiany \'r' sferę działa|ności instj,'tucji kultury. statut Miejsko-Gminnego
ośrodka Kultury sporfu i Rękeacji w Gnie\,Vkowie będący załącznikiem do uchwaĘ fosta,l dostoso\'r'any do
no\łrych uregulowań prawoych. Na ich podstawie inss,tucję kultury podzielono na insĘtucje artystyczne oraz
pozostałe inst}.tucje l(ultury. Na podstawie art. 1l ustawy popżez wykładnię a contratio Miejsko-Gmilny ośrodek
Kultury spolfu iRekręacji został zdefiniowany jako insqłucja nie będąca insĘ4ucją arrystyczną co determinuje
pr,,yjęte w sEfucie reguł} jego lirn kcjonou an ia '
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Załącznik do Uchwały Nr xlV/9l/f0l l

Rady Miejskiej w Gniewkowie

z ó1ia 28 8rudnia 201l r'

statut Mi€jŚko-Gminnego ośrodka Kultury sportu i Rekreacji w Gniewkowie

Rofdział 1.
Postanowi€nia ogólne

$ l. Miejsko-Gmimy ośrodek Kultury Sportu i Rękreacji \ł Gni€wkowie, zwany daIej MGoKSIR
w Gnięwkowie'jęst samolządową instytucją kulfury, która działa na podstawie:

l) ustawy z dnia 25 paŹdziernika l99lr' o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Df' U'z 200l |.
Nr 13' poz. l23 z późn' zm.).

2) usta*} z dnia 8 marca l990r' o samorządzie gminnym (Dz' U' z 200] r' Nr l42, poz. l59l z pófu.Zn'),

3) postano]vięń niniejsfego statutu.

s 2' 1. siedz;ba MGOKSiR mieści się w Gniewkowie przy ul. Dworcorvej 5'

2' Teręnęm działania MGoKsiR jest obszar miasta i gminy Gniewkowo'

3' MGoKSiR \ł Gniewkowie może działaó Da terenie województwa kujawsko.ponorskiego oraz
Rzeczypospolitej Po]skiej' a także poza granicami kraju'

$ 3. l. organizatoręm MGoKsiR w Gniewkowie jest Gmina Gniewkowo'

2. NadzóI nad działa]nościąMGoKsiR w Gniewkowie spra\łlje bezpośrednio Rada Miejska w Cniewkowię.

s 4. MGoKsiR w Gni€wkowi€ posiada osobowość pla\łną jest wpisany do rejęstru lnsq{ucji Kultury
pro\"''adzonego przez organizatora i samodzielnie prowadzigospodarkę finansową

s 5. W skład struktury organifacyjnęj MGoKSiRw Gniewkowie wchodzą

1) Hala widowiskowo-spońowa im.Księstwa Cniewkowskiego przy ul'Toruńskiej 40 w GDiewkowie

2) Stadion Miejski im.Mariana Teppera przy ul. Parkowej 2b w cniewkowie

3) Wielofunkcyjne boisko spońo\"./ę przy ul. Piasta w Gniewkowie

4) Komplęks sportowy,'oRLIK 20l2'' przy ul.Toruńskiej w Cniewkowie

5) obiekĘ rekreacyjne w Palku wolności w Gniewkowie.

s 6. MGoKsiR w crriewkowie nie jest instytucją artystyczną w rofunięniu art'll ust.2 ustawy o zmianie
ustawy o organifowaniu i prorvadzeniu działalności k!:Itural'lęj oraz niektórych innych ustaw f dn;a 31 sięrynia
2011r .

c"l t'"1::lx:'"1;I'"ś"t
s 7. Podstawowym celem dzialalności MGoKSiR w Cniewkowięjest:
1) zaspokajani9 potrzeb mieszkańców gmiDy w dostępie do kultury, sporlu i rekręacjI
2) edukacja ku]tura{na i \łJ'chowanie pźez sztukę,

3) g.omadzenie, dokumentowanie, tworzęnie, ochrona iudostępnianję dóbr kultury,
4) twożenie warunkó\'/ dla rozwoju amatorskiego ruchu al1ystycznego oraz zainteresowania wiedząi sztuką
5) tworzęnie warunków dla roz.'voju folkloru, a takżę lękodzieła ludowego i artystycz'lę8o'
6) rozpoznawanie, rozbudzanie izaspokajanie potrzeb oraz zaintercsowań kulturalnych,
7) upowszechnianię i prcmocja kultury lokalnej w kraju i za granicą
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8) pfowadzenie działalności instrŃtażowo.metodycznej'

$ 8. Cele wymienione w $ 7 MGoKSiR w Cniewkowie realizuje przęde wszystkim poplzez:

l) rozbudzanie ifidywidualnej i zbiorcwej aktywności kulturalnej'

2) organizowanie różnorodnych form ędukacji kulturalnej,

3) organizację iwspieranie imprez ańystyczoych, patriotycznych, fozrywko\łJch '

4l organizację lqstart artystyczl l)ch i wern'.aŻ).

5) prowadfenie i koordynowanie dzia,lalności sekcji ikół zainteresowa|l. zespołów folklorysĘoznyoh, chór.ólv,
zęspołów instrumentalno-wokalnych' tanecznych, dla dzieci, młodzieży i dorosłych, na terenie Gminy
Gniewkowo,

6) koordynowanie działalności amatorskiego ruchu ańystycznego,

7) współpracę z solectwamj, ins6'tucjami iorganizacjami społeczno-ku1turalnymi' hYórcanri iartystami'
towarzystwami i stowarzyszenialrri oświato.i'Ę'mj ikulturalnymi, fundacjarni oraz pracodawoami wzakresie
rozbuJ',ania akl1 unosci kuIluIaInęj i rekleaqjl 'ej '

s 9. MGoKsiR w cnięwkowię moźe prowadzić działalnośó gospodarczą z ldórej przychody plzeznaczone Są
oa realizację celów statutowych j pokrywanie kosztów działalności bieżącej, w szczególności polegającej na:

1) vynajmie pomieszczeń i obiektów rra cęIę kulturalne, spo.towe i handlowę

2) \łTnajmie sprzętu na8łośniającęgo, oświetlęDia scenicnego i mobi]nej scęny

3) organizacji imprez kulturalnych, spęktakli tęatralnych' projekcji filnów, koncertów, fęstiwali. |ęstynów,

4, rerIi7acji sesji nngrcnioĘch w cfudiu nagralr.

5) organizacjiseminarió\ł, szkoleń' kursów, warsztatów, ognisk artystycznych i sportowych,

6) organizacji l(oloni, półkolonii, zimowisk i.tłycieczęk, 7) świadozeniu usług gastronomicznych fwiąfanych
z obstugą imprez'

8) prowadzeniu działalności handlowej polega.jącej na sprzedaży wyrobów ańystyoznych' dekoracyjnych'
spozywczycb' fonografi cznych' pam iątkowych

9) prowadzenirr birrra ogłoszeń prasowych

10) prowadzelia usfug biurowych, tj. ksero, fal(s, laminacja, bindowanie

11) organizacji kiermłszy, licytac.ji, aukcji i inlrych fonn pronocyjnych,

l2) świadczeniu usług transpońo\rr'ych,

l3) działal ości promocyjnej, wydawniczej, reklamowej' poligraficznej, plastyczne.j. fotograficzDej'

Rozdział 3'
Zarządzanie i organizacja

s 10. 1' Miejsko-Grninnym ośrodkiem Kultury Sporfu i Rekręacji w Gnięwkowie kjeruje i zar.ządza Dyrektor
po\\'ob"\\'an] i odwoływaly przez Bu.mistrza Gni€\'kowa na podstawie usta\ły o organizo\'r'aniu i prowadzeniu
działalności kulturalnej'

2' Powołanie Dyrękto.a następllje w drodzę konkursu zzastrzeŻenlefi ań' 16 ustawy na czas określony od
trzech do siedmiu lat po zasięgnięciu opinii związków zawodowych dzialających w tej instytucji o|az stowarzyszęń
zawodowych i twóIc4'ch wlaściwych ze względu rra rodzaj działalności p|owadzonej przez tę inss/|ucję'

3' Dyręktor \łykonuję zadania przy ponocy głównego księgowego oraz pozostĄoh pracowników.

4' Do zŃresu dzialania Dyrcktora nalęży w szczególności:

l) kie.owanie bleiącądziałalnością

2) repręzentowanie MGoKsiR na fewnątrz'

3) zażądfanie majątkiem ośrodka,

4) zatrudnianie i zwalnianie pmcown;ków'
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5) ustanarvianie i odwoł1.wanie pełnomocnikóu

6) ustalanie roczllych planów działalnoścj oraz rocznego planu finansowego,

7) sporzQdzanie focznego sprawozdania z działalności,

8) występowanię z wt1ioskami o udzielenie dotacji na realizację zadali.

5' Gtówny księgowy działa w mmach kompetencji okeślonych w regulaminie organizacyjnym i udzielonęgo
przez Dyrękton upoważnienia, pol1osząc przęd nim odpowiedzialnośó za podęjmowaDe decyfje i skutki Swoich
działań'

6. Do dokonywania cfynności prawnych upowaŹniony jest Dyrel(tor' lub jego pełnomocnik, działajapy
w granicach udzięlonego pełnomocnictwa'

7. organizację wownętrzną Miejsko-cminnego ośrodka Kultury spońu iRel(reacji w Gniowkowie okreś]a
lidan) prle/ D) relrora Retsulamir OrganiTr.)jny.

s 11. l. społoczna Rada Programowa jęst organem doradczym Dyrekto|ą działającyn1 w intercsie klientów
MCoKSiRw Gniewlśowie.

2. społeczną Radę Programową składającą się f min. 3 członków. powofuje Dyrektor na okres 2 lat \ł drodfe
zarządzęn|a'

3' W sk,ład Społecznej Rady Programowej wchodzą przedstawiciele organu zaloŹycielskiego ośrodka oraz
przedstawiciele insb,tucji kulturalno-oświatowych i sporto\łych z terenu gminy Gniewkowo.

4. Spoleczna Rada Programowa opiniuje progranr działania Mięjsko-Cminnego oś.odka Kultury Sportu
i Rekreacjii możę uzupęlnić program o własne \Yniosld.

5' społeczna Rada Programowa obraduje na spotkaniach roboczych minimum dwa .azy w roku.

Rozdzisł 4.
Dzialalność fi ansorva

s 12' l'Podstawą gospodarki finansowej MGoKSIR w Gniewko\'r'ię jest plan finansowy ustalony przez
Dyręktora z zachowalięm wysokości dotacji olganizatola sporządzony zgodnie z przepisami ustawy o finaffach
publicznych.

2. Źróclła finansowania działalności MGoKSIR w Gnięwkowię :

l) dotacja oĘenizatorą

2) dotacja z budŻetu powiatu, wojewódzhva i palistwa'

3) dofinansowanie zEurcpejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego' Elropejskiego Funduszu Społecznego
i innych środkólv europejskich,

4) wp1ywy z prowadzonej działainości gospodarczej'

5) środki otrzymywane od insb,tucji i osób prawnych na rea]izację projektów w związku z przęprowadzanymi
konkursami,

6) &odki z innych źródełi

- darowizny, spadki. zapisy

.odsętki z lokat bankowych

.innę, dozwolone prawem'

Rozdzial5,
Zasady dokon1.wania zmian stątuto$Ych

s 13. I .Zmiany stafutu mogą być dokonywane w trybie właści$Tm dla jego ustalenia'

2 ' Projękt zmian statutD możę zgłosić z własnej inicjatywy Dyrekto|.
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