
  

UCHWAŁA NR XXXV/347/2018 

RADY MIEJSKIEJ W CHOROSZCZY 

z dnia 24 maja 2018 r. 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie zmiany nazwy Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Choroszczy 

i nadania statutu 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i 10 i 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232, z 2018 r. poz. 130), art. 13 ustawy z dnia 25 października 

1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 862, z 2018 r. poz. 152) 

uchwala się, co następuje: 

§ 1. Traci moc § 2 uchwały Nr IV/33/2015 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 29 stycznia 2015 roku 

w sprawie zmiany nazwy Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Choroszczy i nadania statutu. 

§ 2. Nadaje się Statut  Miejsko-Gminnemu Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy, stanowiący załącznik 

do uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Choroszczy. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podlaskiego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Choroszczy 

Beata Marlena Jeżerys

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 29 maja 2018 r.

Poz. 2438



Załącznik do uchwały Nr XXXV/347/2018 

Rady Miejskiej w Choroszczy 

z dnia 24 maja 2018 r. 

STATUT 

MIEJSKO – GMINNEGO CENTRUM KULTURY I SPORTU 

W CHOROSZCZY 

I. Nazwa, teren działania i siedziba 

§ 1. Miejsko – Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy zwane dalej „Centrum” jest gminną, 

samorządową instytucją kultury. 

§ 2. Centrum działa na podstawie przepisów prawa, w tym: 

1) ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. 

z 2017 r., poz. 862 ze zm.), 

2) ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2017 r., poz. 1463 ze zm.), 

3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz.2077 ze zm.) 

4) uchwały Nr XVI/146/92 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 7 grudnia 1992 roku w sprawie powołania 

Miejsko - Gminnego Centrum Kultury w Choroszczy; 

5) niniejszego statutu. 

§ 3. 1. Organizatorem Centrum jest Gmina Choroszcz. 

2. Centrum posiada osobowość prawną. 

§ 4. 1. Siedzibą Centrum jest miasto Choroszcz. 

2. Centrum działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, a także poza jej granicami. 

3. Nadzór nad organizacją i funkcjonowaniem Centrum sprawuje Burmistrz Choroszczy. 

§ 5. 1. Centrum otrzymuje dotacje z budżetu Gminy. Wysokość dotacji określa uchwała budżetowa Rady 

Miejskiej w Choroszczy. 

2. Centrum może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. 

II. Przedmiot i zakres działalności  

§ 6. Do podstawowych zadań Centrum należy: 

1) rozpoznawanie oraz pobudzanie zainteresowań i potrzeb kulturalnych mieszkańców Gminy oraz ich 

zaspakajanie, 

2) przygotowanie mieszkańców Gminy do tworzenia i odbioru wartości kulturalnych, 

3) kształtowanie aktywnego uczestnictwa w kulturze, 

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

5) kształtowanie poczucia własnej tożsamości i poszanowania dziedzictwa kulturowego miasta, gminy, 

regionu, Polski i innych narodów, 

6) edukacja kulturalna oraz popularyzacja wiedzy i sztuki, 

7) rozwijanie i zaspakajanie potrzeb w zakresie rekreacji, sportu i turystyki, 

8) inspirowanie działań artystycznych, kulturalnych, sportowych oraz różnorodnych form spędzania czasu 

wolnego we współpracy z organizacjami samorządowymi, pozarządowymi oraz innymi placówkami 

kultury, 

9) działalność biblioteczna, 

10) rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa. 
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§ 7. Realizując podstawowe zadania Centrum: 

1) organizuje imprezy artystyczne i rozrywkowe, 

2) inicjuje i udziela pomocy zespołowym formom twórczości i uczestnictwa w kulturze, 

3) podejmuje  przedsięwzięcia  edukacyjne i oświatowe, 

4) organizuje wystawy, przeglądy i inne przedsięwzięcia  w zakresie popularyzacji dorobku kulturalnego, 

5) inspiruje, promuje oraz wspiera działalność literacką, artystyczną i inne formy twórczości mieszkańców 

Gminy, 

6) organizuje konferencje, seminaria, szkolenia, instruktarze, pomoc metodyczną i inne formy kształcenia 

pozaszkolnego w dziedzinie kultury i sztuki, 

7) prowadzi działalność wydawniczą i edukacyjną, 

8) prowadzi galerię artystyczną, 

9) prowadzi pracownie edukacji kulturalnej, zespoły i koła zainteresowań, w szczególności: 

a) muzyczne i wokalno-muzyczne, 

b) nauki gry na instrumentach muzycznych, 

c) teatralne, 

d) taneczne, 

e) plastyczne, 

f) filmowo-fotograficzne, 

10) gromadzi, opracowuje i przechowuje materiały biblioteczne, 

11) udostępnia zbiory biblioteczne na miejscu, wypożycza do domu oraz prowadzi wypożyczenia 

międzybiblioteczne; 

12) prowadzi kronikę gminną; 

13) wspiera i promuje rekreację, sport  i turystykę, 

14) organizuje wyjazdy na wydarzenia kulturalne i sportowe, 

15) współpracuje z organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami, 

16) prowadzi punkt Informacji Turystycznej. 

§ 8. Centrum prowadzi działalność gospodarczą, której celem jest wspieranie finansowe realizacji 

podstawowych zadań określonych w § 6, w zakresie, o którym mowa w § 9 ust. 1. 

§ 9. 1. Działalność gospodarcza obejmuje:  

1) usługi fotograficzne ,wideo, kserograficzne, 

2) usługi plastyczne i reklamowe, 

3) wynajem pomieszczeń i obiektów i pojazdów, 

4) usługi o charakterze technicznym (realizacja oraz wynajem nagłaśniania, oświetlenia, sceny, namiotów, 

mebli, sprzętu audio-video, systemów ekspozycyjnych), 

5) prowadzenie sprzedaży dzieł sztuki, 

6) prowadzenie działalności wydawniczej, edukacyjnej i konsultingowej, 

7) usługi gastronomiczne, 

8) pośrednictwo handlowe, 

9) wynajem obiektów sportowych, 

10) organizację koncertów, spektakli, widowisk, wystaw, szkoleń, warsztatów, spotkań okolicznościowych, 
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11) usługi transportowe, w tym przewozu osób i mienia. 

2. Ceny świadczonych usług przez Centrum ustala Dyrektor w formie zarządzenia lub w formie umów 

zawieranych z podmiotami trzecimi. 

III. Organizacja i zarządzanie 

§ 10. 1. Organem zarządzającym Centrum jest Dyrektor, który reprezentuje je na zewnątrz. 

2. Dyrektor kieruje działalnością Centrum przy pomocy zastępców dyrektora i głównego księgowego. 

3. Dyrektor uprawniony jest do wydawania zarządzeń. 

§ 11. 1. Dyrektora Centrum powołuje Burmistrz Choroszczy. 

2. Dyrektor powoływany jest w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 25 października 1991 r. 

o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. 

3. Odwołanie Dyrektora może nastąpić przez organizatora po zasięgnięciu opinii Komisji właściwej do 

spraw kultury Rady Miejskiej w Choroszczy. 

4. Na okres pokrywający się z okresem zatrudnienia Dyrektora Centrum, mogą być powołani Zastępcy 

Dyrektora w liczbie od jednego do dwóch. 

5. Zastępców Dyrektora Centrum powołuje i odwołuje Dyrektor Centrum w uzgodnieniu z Burmistrzem 

Choroszczy. 

§ 12. Szczegółową organizację wewnętrzną Centrum określa Regulamin Organizacyjny nadany przez 

Dyrektora na zasadach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach. 

§ 13. 1. Dyrektor Centrum jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy. 

2. Wynagrodzenie Dyrektora Centrum ustala Burmistrz Choroszczy. 

IV. Gospodarka finansowa i majątkowa Centrum 

§ 14. 1. Centrum prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o finansach 

publicznych, ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej i ustawie o sporcie. 

2. Centrum gospodaruje mieniem komunalnym. 

3. Zakres samodzielności Dyrektora Centrum, w gospodarowaniu powierzonymi składnikami mienia 

komunalnego. 

4. Dla skutecznego złożenia oświadczenia woli w sprawach mogących spowodować powstanie zobowiązań 

finansowych Centrum, konieczne jest współdziałanie Dyrektora z Głównym Księgowym. 

§ 15. 1. Działalność Centrum jest finansowana ze środków własnych, z dotacji przyznanej z budżetu Gminy 

Choroszcz oraz darowizn, subwencji, zapisów i innych dochodów. 

2. Podstawą gospodarki finansowej Centrum jest roczny plan działalności, sporządzony przez Dyrektora 

i zatwierdzony przez Burmistrza Choroszczy, uwzględniający wysokość dotacji przyznanej z budżetu Gminy 

Choroszcz. 

3. Dyrektor Centrum składa Burmistrzowi Choroszczy sprawozdanie finansowe półroczne i roczne 

w terminach i formach ustalonych przez Burmistrza, ze szczególnym uwzględnieniem tych elementów, które są 

konieczne dla prawidłowego wywiązania się przez Burmistrza Choroszczy z ustawowych obowiązków 

sprawozdawczych. 

V. Postanowienia końcowe 

§ 16. Zmiany statutu Centrum może dokonywać Rada Miejska w Choroszczy w trybie przewidzianym dla 

jego uchwalenia. 

§ 17. Połączenie, podział lub likwidacja Centrum może nastąpić wyłącznie w trybie przewidzianym 

w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. 
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