
 

 

UCHWAŁA NR XXI/122/12 

RADY GMINY DOMANIÓW 

z dnia 31 maja 2012 r. 

w sprawie Statutu Gminnego Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Domaniowie  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit h, art. 40  

ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzą-

dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 

z późń. zm.) oraz art. 13 ustawy z dnia 25 październi-

ka 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalno-

ści kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406) Rada Gmi-

ny Domaniów uchwala, co następuje:  

§ 1. Nadaje się statut Gminnego Centrum Kultury 

i Kultury Fizycznej w Domaniowie.  

I. Postanowienie ogólne 

§ 2. 1. Gminne Centrum Kultury i Kultury Fi-

zycznej w Domaniowie zwane dalej ,,Centrum” działa 

na terenie gminy Domaniów.  

2. Centrum posiada osobowość prawną i działa 

na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. 

o organizowaniu i prowadzeniu działalności kultural-

nej (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 406) ustawy z dnia  

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 

z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z póżn. zm.) oraz niniej-

szego statutu.  

§ 3. 1. Siedzibą Centrum jest budynek w Doma-

niowie nr 15, terenem działania obszar Gminy Doma-

niów.  

2. Organizatorem dla Centrum jest Gmina Do-

maniów  

II. Zakres działalności. 

§ 4. Cele i zadania:  

1. Podstawowym celem statutowym Centrum jest 

prowadzenie działalności kulturalnej i sportowej na 

terenie gminy Domaniów poprzez:  

a) integrowanie społeczności lokalnej wokół tradycji, 

dziedzictwa narodowego i regionalnego oraz jego 

popularyzacja,  

b) edukacją kulturalną i wychowanie przez sztukę,  
c) tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego 

ruchu artystycznego,  
d) tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także 

rękodzieła artystycznego i ludowego,  
e) rozpoznanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb 

oraz zainteresowań kulturalnych,  
f) tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego 

sportu,  
g) organizacja aktywnego uczestnictwa dzieci i mło-

dzieży w kulturze fizycznej,  
h) organizacja rekreacji ruchowej, w tym kształtowa-

nie aktywnego wypoczynku poprzez działania 
z zakresu kultury fizycznej.  

2. Centrum do realizacji swojego programu może 
przystępować do związków i stowarzyszeń o charak-
terze lokalnym, regionalnym oraz ogólnopolskim, 
których zakres działania jest merytorycznie zgodny 
z jego celami i zadaniami, po uzyskaniu zgody wyda-
nej przez Radę Gminy.  

§ 5. 1. Celem Centrum jest również przygotowa-
nie i pozyskanie środowiska do aktywnego uczestnic-
twa w kulturze i sporcie, oraz prowadzenie działalno-
ści informacyjnej w tych dziedzinach.  

2. Centrum realizuje cel podstawowy poprzez:  
a) integrowanie placówek oświatowych na terenie 

gminy, w tym szkół i przedszkoli, w celu wspólnej 
realizacji zadań statutowych Centrum,  

b) współdziałanie z Sołtysami w zakresie prowadze-
nia działalności kulturalno-sportowej na terenie 
gminy,  

c) współdziałanie z innymi jednostkami kultury spoza 
terenu gminy a także organizacjami pozarządo-
wymi,  

d) przyjmowanie do realizacji zadań zleconych przez 

organy administracji rządowej np. na podstawie 

podpisanych porozumień przez gminę,  
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e) współdziałanie z innymi jednostkami samorządu 

terytorialnego,  

f) organizowanie imprez kulturalnych, sportowych, 

rekreacyjnych ponadgminnych,  

g) prezentowanie osiągnięć kulturalnych i sukcesów 

sportowych Centrum zarówno na terenie jego dzia-

łania jak i poza granicami,  

h) współdziałanie w rozwoju kultury fizycznej ze 

stowarzyszeniami kultury fizycznej oraz udzielenie 

im pomocy w realizacji działań.  

§ 6. Przedmiotem działania Centrum jest:  

1) organizowanie grup zainteresowań i zapewnienie 

instruktorów do ich prowadzenia,  

2) organizowanie imprez turystycznych w szczegól-

ności wycieczek, kolonii, obozów, zimowisk, 

warsztatów, plenerów w szczególności dla dzieci 

i młodzieży, w celu prezentacji kultury i tradycji 

regionu, ojczyzny oraz innych krajów oraz zapew-

nienie odpowiedniej kadry do realizacji tych za-

dań,  

3) organizowanie na terenie gminy festynów i maso-

wych imprez kulturalnych, sportowych i rekre-

acyjnych dla mieszkańców gminy przy współ-

udziale komitetów mieszkańców,  

4) organizowanie działalności w dziedzinie rekreacji 

ruchowej oraz tworzenie odpowiednich warunków 

materialno-technicznych dla jej rozwoju.  

III. ZARZĄDZENIE I ORGANIZACJA 

§ 7. Organizatorem Centrum jest Gmina Doma-

niów  

§ 8.  

1) Na czele Centrum stoi Dyrektor, który zarządza 

całokształtem działalności Centrum i jest za niego 

odpowiedzialny,  

2) pracowników etatowych, instruktorów i innych 

pracowników Centrum powołuje i odwołuje (za-

trudnia) jego Dyrektor wg schematu organizacyj-

nego zatwierdzonego przez Organizatora.  

§ 9.  

1) Organem stanowiącym Centrum jest Rada Gminy 

Domaniów,  

2) organem kontrolnym i inicjującym działania Cen-

trum jest Wójt Gminy Domaniów,  

3) nadzór i kontrola finansowa nad Centrum sprawo-

wana jest przez Skarbnika Gminy Domaniów,  

4) organami opiniodawczymi Centrum i doradczymi 

są odpowiednie komisje stałe Rady Gminy Doma-

niów.  

§ 10. Rada Gminy:  

1) nadaje statut Centrum, dokonuje w nim zmiany 

oraz zatwierdza jego budżet,  

2) podejmuje uchwałę w sprawie łączenia, dzielenia 

lub likwidacji Centrum,  

3) wykonuje inne czynności wynikające z przepisów 

prawa.  

§ 11. Wójt:  

1) powołuje i odwołuje Dyrektora Centrum,  

2) sprawuje nadzór nad prawidłową działalnością 

Centrum,  

3) przyjmuje skargi i wnioski na działalność Cen-

trum,  

4) posiada dostęp do pomieszczeń będących w dys-

pozycji Centrum w celu kontroli ich wykorzysta-

nia i utrzymania,  

5) ma prawo wglądu do dokumentów Centrum,  

6) wydaje zalecenia Dyrektorowi w razie stwierdze-

nia nieprawidłowości ,  

7) wnioskuje o nadanie odznaki honorowej „Zasłu-

żony Działacz Kultury”,  

8) zatwierdza liczbę pracowników etatowych Cen-

trum,  

9) ocenia działalność Centrum,  

10) wykonuje inne czynności wynikające z przepi-

sów prawa.  

§ 12. Dyrektor kieruje Centrum, a w szczególno-

ści:  

1) organizuje jego działalność na podstawie przed-

stawionego Programu działania,  

2) reprezentuje go na zewnątrz oraz odpowiada za 

całokształt jego działalności,  

3) odpowiada za zobowiązania Centrum,  

4) nadaje wewnętrzny Regulamin organizacyjny oraz 

dokonuje zmiany w jego zapisach w szczególności 

w zakresie tworzenia, łączenia, dzielenia i likwida-

cji stanowisk pracy zatwierdzonych przez organ 

stanowiący,  

5) odpowiada za stan mienia Centrum,  

6) zagospodarowuje pomieszczenia nie wykorzysty-

wane przez Centrum na zasadach określonych in-

nymi przepisami,  

7) odpowiada za wykorzystanie planu finansowego 

oraz prawidłową gospodarkę finansową Centrum,  

8) przedstawia coroczne sprawozdania z działalności 

Centrum,  

9) wykonuje inne zadania nałożone przez Organizato-

ra, organ stanowiący lub Skarbnika Gminy, a w 

szczególności ich uchwały i zarządzenia.  

IV. MAJĄTEK I FINANSE 

§ 13. 1. Majątek Centrum jest oddany w zarząd.  

2. W skład majątku Centrum wchodzą:  

1) Budynek z wyposażeniem o numerze porządko-

wym nieruchomości: Domaniów 15, zlokalizowa-

ny na działce 74/1 obręb Domaniów,  

2) świetlice wiejskie w miejscowościach:  

a) Kończyce – zlokalizowana na działce 145/5 

i 144/2 obręb Kończyce,  

b) Skrzypnik – zlokalizowana na działce 148/6 ob-

ręb Skrzypnik,  
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c) Swojków – zlokalizowana na działce 84/1 ob-
ręb Swojków,  

d) Grodziszowice − zlokalizowana na działce 52/2 
obręb Grodziszowice,  

e) Piskorzów – zlokalizowana na działce 167obręb 
Piskorzów,  

f) Piskorzówek – zlokalizowana na działce 173/3 
obręb Piskorzówek,  

g) Polwica – zlokalizowana na działce 111/3 obręb 
Polwica,  

h) Wierzbno – zlokalizowana na działce 340/3, 
340/7 obręb Wierzbno,  

i) Janków – zlokalizowana na działce 119/1obręb 
Janków.  

3) nieruchomości-boiska przekazane w trwały zarząd 
w miejscowościach:  
a) Domaniów − zlokalizowane na działce nr 145 

obręb Domaniów,  
b) Grodziszowice – zlokalizowane na działce nr 

37 obręb Grodziszowice,  
c) Kończyce – zlokalizowane na działce nr 143/3 

obręb Kończyce,  
d) Skrzypnik – zlokalizowane na działce nr 234/2 

obręb Skrzypnik,  
e) Swojków – zlokalizowane na działce nr 138/1 

obręb Swojków,  
f) Piskorzów – zlokalizowane na działce nr 134/2 

obręb Piskorzów,  
g) Piskorzówek − zlokalizowane na działce  

nr 62/1 obręb Piskorzówek,  
h) Wierzbno – zlokalizowane na działce nr 260/3 

obręb Wierzbno,  
i) Wyszkowice – zlokalizowane na działce nr 84 

obręb Wyszkowice,  
j) Goszczyna – zlokalizowane na działce nr 12 

obręb Goszczyna,  
k) Pełczyce – zlokalizowane na działce nr 1/2 ob-

ręb Pełczyce.  
4) tereny rekreacyjno-wypoczynkowe:  

a) Polwica-park – zlokalizowany na działce 91/36 
obręb Polwica,  

b) oczko wodne wraz z altaną grilową między 
Polwicą a Pełczycami – zlokalizowane na 
działce 97/2 obręb Polwica,  

c) plac zabaw zlokalizowany na działce nr 106/35 
obręb Gęsice,  

d) plac zabaw zlokalizowany na działce nr 62/1 
obręb Piskorzówek.  

5) Pawilony sportowe w miejscowościach:  
a) Domaniów – zlokalizowany na działce nr 145 

obręb Domaniów  
b) Wierzbno – zlokalizowany na działce nr 260/3 

obręb Wierzbno.  

§ 14. 1. Centrum gospodaruje samodzielnie przy-
dzielonymi składnikami mienia oraz prowadzi samo-
dzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, 

kierując się zasadami efektywności ich wykorzysta-
nia.  

2. Podstawa gospodarki finansowej Centrum jest 
roczny plan finansowy opracowany przez Dyrektora 
na podstawie uchwały budżetowej Organizatora.  

§ 15. Wydatki Centrum pokrywane są z uzyski-
wanych przychodów czyli wpływów z prowadzonej 
działalności w tym sprzedaży składników majątku 
ruchomego, z wyjątkiem dóbr kultury oraz z najmu 
i dzierżawy składników majątkowych, z dotacji 
z budżetu gminy a także ze środków otrzymanych od 
osób fizycznych i prawnych oraz innych źródeł.  

§ 16. Pobrane dochody przez Centrum odprowa-
dzane są na rachunek Centrum.  

§ 17. W przypadku braku możliwości wykorzy-
stania przekazanych składników mienia w postaci 
lokali na działalności statutowej, Dyrektor może wy-
dzierżawić te lokale dla osób trzecich, zgodnie 
z zasadami określonymi w odrębnej uchwale Rady 
Gminy Domaniów. Dochód z dzierżawy stanowi do-
chód Centrum.  

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE. 

§ 18. Centrum dysponuje własnym kontem ban-
kowym.  

§ 19. Centrum używa pieczęci podłużnej z nazwą 
w pełnym brzmieniu: Gminne Centrum Kultury 
i Kultury Fizycznej 55-216 Domaniów nr 15.  

§ 20. Zmiany w statucie mogą być dokonywane 
w trybie właściwym do jego uchwalenia.  

§ 21. Traci moc załącznik nr 1 do uchwały Rady 
Gminy Domaniów nr XXIX/165/01 z dnia 11 wrze-
śnia 2001r. w sprawie przekształcenia jednostki bu-
dżetowej o nazwie „Gminny Ośrodek Kultury w Do-
maniowie” w gminną instytucję kultury o nazwie 
„Gminne Centrum Kultury i Kultury Fizycznej 
w Domaniowie” ze zmianą z 2004r. Dziennik Urzę-
dowy Województwa Dolnośląskiego Nr 207,  
poz. 3246, z 2006 r. Nr 151, poz. 2392, z 2009 r.  
Nr 49, poz. 1059.  

§ 22. Likwidacja Centrum następuje na podsta-
wie uchwały Rady Gminy z zachowaniem postano-
wień art. 22 ustawy z dnia 25 października 1991 r. 
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kultural-
nej (Dz. U. z 2012 r., poz. 406).  

§ 23. Uchwała wchodzi w życie po upływie  
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego.  
 
 
 

Przewodnicząca Rady Gminy: 
Elżbieta Rudnik-Weinert 
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