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UCHWAŁA NR VI/41/2019
RADY GMINY BARTOSZYCE
z dnia 27 marca 2019 r.
w sprawie zmiany nazwy gminnej instytucji kultury pn. „ Gminny Ośrodek Kultury w Tolko”
na „Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Gminy Bartoszyce i nadanie jej nowego statutu
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. h, i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) i art. 9 ust. 1 i 2, art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r.
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 i 1608) uchwala się,
co następuje:
§ 1. 1 Gminny Ośrodek Kultury w Tolko otrzymuje nazwę Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji
Gminy Bartoszyce.
§ 2. Statut samorządowej instytucji kultury pod nazwą Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji
Gminy Bartoszyce otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bartoszyce.
§ 4. Z dniem wejścia w życie statutu, o którym mowa w §2, traci moc statut samorządowej instytucji
kultury p.n. Gminny Ośrodek Kultury w Tolko przyjęty uchwałą Nr XI/68/2003 Rady Gminy Bartoszyce z dnia
19 listopada 2003 r. w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Kultury w Tolko oraz nadanie mu statutu
(j.t. Dz. Urz. Województwa Warmińsko- Mazurskiego z 2015 r. poz. 176), zmieniony uchwałą
Nr XX/243/2016 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 28 październik 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmiany
do statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Tolku ( Dz. Urz. Województwa Warmińsko-Mazurskiego poz. 4500)
i uchwałą Nr XXV/301/2017 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian
do statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Tolku ( Dz. Urz. Województwa Warmińsko-Mazurskiego poz. 1503).
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Warmińsko-Mazurskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2019 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Iwański
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Załącznik do uchwały Nr VI/41/2019
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 27 marca 2019 r.
STATUT CENTRUM KULTURY, SPORTU I REKREACJI GMINY BARTOSZYCE
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Gminy Bartoszyce, zwane w dalszej części statutu
CKSTiR jest gminną samorządową instytucją kultury i działa na podstawie:
1. Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz.U.
z 2018 r. poz. 1983 z późn. zm.).
2. Ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz.U z 2007r. Nr 226, poz.1675 z późn. zm.).
3. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.).
4. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.).
5. Ustawy z dnia 19 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 351).
6. Uchwały Nr XI/68/2003 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 19 listopada 2003 roku w sprawie utworzenia
Gminnego Ośrodka Kultury w Tolku oraz nadanie mu statutu (tj. Dz. Urz. Województwa WarmińskoMazurskiego z 2015 r. poz. 176).
§ 2. 1. CKSTiR posiada osobowość prawną.
2. CKSTiR podlega wpisaniu do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora.
§ 3. 1. Organizatorem CKSTiR jest Gmina Bartoszyce.
2. Terenem działania CKSTiR jest obszar Gminy Bartoszyce.
3. CKSTiR może realizować swoje działania także na obszarze kraju i poza jego granicami.
4. Siedzibą CKSTiR jest miejscowość Bezledy 47.
5. W CKSTiR tworzy się oddziały:
- Dom Kultury w Bezledach,
- Dom Kultury w Łabędniku,
- Dom Kultury w Rodnowie,
- Dom Kultury w Wojciechach.
§ 4. CKSTiR używa pieczęci podłużnej zawierającej w swojej treści:
1. Nazwę instytucji w pełnym brzmieniu.
2. Adres.
3. Numer telefonu.
4. NIP i Regon.
Rozdział 2.
Cel i zakres działania.
§ 5. 1. CKSTiR zajmuje się zaspokajaniem potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczeństwa poprzez
tworzenie i upowszechnianie różnych dziedzin kultury oraz sztuki profesjonalnej i amatorskiej.
2. CKSTiR realizuje zadania w dziedzinie upowszechniania kultury, sztuki, wiedzy i nauki; wychowania
i edukacji: sportu, rekreacji i turystyki, których celem jest pobudzenie mieszkańców gminnych do aktywności
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uczestniczenia w życiu kulturowym, sportowym, rekreacyjnym i współtworzenia jego wartości, a także
promowania Gminy Bartoszyce w kraju i poza granicami.
§ 6. Do zakresu działań CKSTiR w szczególności należy:
1. W zakresie upowszechniania kultury i sztuki działania obejmują:
1) edukację kulturalną i wychowanie przez sztukę,
2) tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury,
3) tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, rękodzielniczego i amatorskiego ruchu artystycznego,
4) udzielanie pomocy organizacyjnej przy realizacji kulturalnych inicjatyw mieszkańców,
5) organizowanie w miarę możliwości różnorodnych zajęć dla mieszkańców gminy (dzieci, młodzieży
i dorosłych) służących rozbudzaniu i pogłębianiu ich zainteresowań i aktywności twórczej,
6) organizowanie imprez kulturalnych, rozrywkowych, świąt lokalnych i narodowych, turniejów, wystaw,
pokazów i plenerów artystycznych,
7) zlecenie prowadzenia działalności kulturalnej i edukacyjnej innym podmiotom.
2. W zakresie wychowania i edukacji działania obejmują:
1) tworzenie kół naukowych, języków obcych, tanecznych, teatralnych, muzycznych, technicznych,
plastycznych, fotograficznych, śpiewaczych, folklorystycznych i innych,
2) organizowanie różnych form edukacji muzycznej, teatralnej i plastycznej,
3) tworzenie kół, klubów hobbistycznych i dyskusyjnych.
3. W zakresie działalności sportowej, rekreacyjnej i sportowej działania obejmują:
1) organizowanie imprez o charakterze sportowym, rekreacyjnym i turystycznym,
2) tworzenie warunków do organizowania rekreacji i wypoczynku dzieci i młodzieży,
3) tworzenie kół, zespołów sportowych i turystycznych,
4) promowanie zabytków i walorów przyrodniczych Gminy Bartoszyce.
4. W zakresie działań promujących Gminę Bartoszyce w kraju i poza granicami działania obejmują:
1) nawiązywanie współpracy z instytucjami kultury lub instytucjami o podobnym zakresie działania,
2) tworzenie projektów o szerszym zasięgu terytorialnym,
3) redagowanie strony internetowej,
4) organizowanie imprez środowiskowych, rocznicowych, narodowych, okolicznościowych, konkursów,
przeglądów, festiwali i innych wydarzeń artystycznych promujących Gminę Bartoszyce.
§ 7. 1. Do zadań CKSTiR należy troska o powierzoną bazę materialną, przeprowadzanie modernizacji
i remontów, nadzorowanie jej eksploatacji i pozyskiwanie środków zewnętrznych na wyżej wymienione cele.
2. Do zadań CKSTiR należy prowadzenie świetlic wiejskich na terenie Gminy Bartoszyce.
§ 8. CKSTiR może prowadzić działalność gospodarczą, z której przychody przeznaczane są na realizację
celów statutowych i pokrywanie kosztów działalności bieżącej, a w szczególności polegającej na:
1. wynajmowaniu obiektów i lokali:
a) na prowadzenie małej gastronomii, z wyłączeniem napojów alkoholowych (w tym piwo),
b) na prowadzenie drobnego handlu z wyłączeniem napojów alkoholowych ( w tym piwo),
c) na organizowanie zawodów, turniejów sportowych,
2. obsłudze technicznej imprez,
3. świadczeniu usług kserograficznych,
4. organizowaniu imprez kulturalnych, edukacyjnych, okolicznościowych,
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5. organizowaniu imprez sportowo-rekreacyjnych.
§ 9. CKSiR GB nieodpłatnie udostępnia obiekt hali sportowej i pomieszczeń sali sesyjnej na potrzeby gminy.
Rozdział 3.
Organizacja, zarządzanie.
§ 10. 1. Działalnością CKSTiR kieruje Dyrektor.
2. Dyrektora powołuje i odwołuje Wójt Gminy Bartoszyce, zgodnie z przepisami Ustawy .
Do zakresu działania Dyrektora należy w szczególności:
1) kierowanie bieżącą działalnością,
2) reprezentowanie CKSTiR na zewnątrz,
3) zarządzanie majątkiem CKSTiR,
4) zatrudnianie i zwalnianie pracowników,
5) wydawanie zarządzeń, instrukcji i poleceń służbowych,
6) ustalanie regulaminu organizacyjnego CKSTiR po zasięgnięciu opinii organizatora, a w przypadku działających
w CKSTiR organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców, także po zasięgnięciu ich opinii,
7) ustalenie rocznego planu działalności oraz rocznego planu finansowego,
8) ustanawianie i odwoływanie pełnomocników,
9) wydawanie upoważnień i ich odwoływanie,
10) sporządzanie sprawozdań z działalności oraz z wykonania planu finansowego,
11) występowanie z wnioskami do Gminy Bartoszyce o udzielenie dotacji na realizację bieżących zadań.
§ 11. 1. Przy CKSTiR może działać Rada Programowa jako organ opiniodawczo – doradczy.
2. Rada Programowa składa się z 3 członków powołanych w drodze zarządzenia przez wójta Gminy
Bartoszyce na okres 5 lat.
3. Rada Programowa wybiera ze swego grona przewodniczącego.
4. Wójt Gminy Bartoszyce stwierdza wygaśnięcie mandatu członka Rady Programowej przed upływem
kadencji w przypadku:
1) złożenia przez członka pisemnej rezygnacji,
2) skazanie członka prawomocnym orzeczeniem sądu,
3) śmierci członka,
4) złożenie przez Przewodniczącego Rady Programowej pisemnego wniosku o odwołanie z powodu
nieusprawiedliwionej absencji na trzech kolejnych posiedzeniach Rady Programowej.
5. Pierwszemu posiedzeniu Rady Programowej zwołuje i przewodniczy Wójt Gminy Bartoszyce.
6. Rada Programowa:
1) opiniuje przedłożony przez Dyrektora projekt rocznego planu działania wraz z planem finansowym, może
zgłaszać własne propozycje zmian planów,
2) opiniuje propozycje zmian statutu w terminie 14 dni od otrzymania, może zgłaszać własne propozycje
zmian statutu.
7. Rada Programowa opracowuje i uchwala regulamin pracy.
8. Sprawy sporne między Radą Programową a Dyrektorem rozstrzyga Wójt Gminy Bartoszyce.
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Rozdział 4.
Gospodarka finansowa.
§ 12. 1. CKSTiR gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielnie
gospodarkę finansową, w ramach posiadanych środków, na zasadach określonych w art. 27 – 29 ustawy z dnia
25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz w oparciu o aktualne
przepisy o rachunkowości, przepisy o finansach publicznych i przepisach o zamówieniach publicznych.
2. CKSTiR prowadzi gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków, kieruje się zasobami
oszczędności i efektywności ich wykorzystania.
3. Za gospodarkę finansową CKSTiR odpowiedzialny jest Dyrektor.
§ 13. Główny księgowy odpowiada
z obowiązującymi przepisami.

za

politykę

rachunkową

prowadzoną

w CKSTiR zgodnie

§ 14. 1. Podstawą gospodarki finansowej CKSTiR jest plan finansowy ustalony przez Dyrektora
z uwzględnieniem dotacji od Gminy Bartoszyce.
2. Przydzielane CKSTiR są:
1) przychody z prowadzonej działalności, w tym
a) ze sprzedaży składników majątkowych,
b) z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
2) dotacje celowe i podmiotowe z budżetu Gminy Bartoszyce, budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego,
3) darowizny otrzymanych od osób fizycznych i prawnych,
4) środki otrzymane z innych źródeł.
3. Gmina Bartoszyce przekazuje CKSTiR środki finansowe w formie:
1) dotacji podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie zadań statutowych, w tym na
utrzymanie i remont obiektów,
2) dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów modernizacji, realizacji inwestycji,
3) dotacji celowej na realizację wskazanych zadań i programów.
4. Przychody z działalności przeznaczone są na cele statutowe CKSTiR.
§ 15. 1. Dyrektor CKSTiR przedkłada Wójtowi Gminy Bartoszyce projekt planu działania wraz
z projektem planu finansowego na rok następny do dnia 15 października każdego roku.
2. Wójt Gminy Bartoszyce zatwierdza przedłożone przez dyrektora CKSTiR do 31 stycznia każdego roku
za rok ubiegły, roczne sprawozdanie finansowe CKSTiR.
3. Dyrektor CKSTiR przedkłada Radzie Gminy Bartoszyce sprawozdanie z działalności do końca lutego
każdego roku za rok ubiegły.
Rozdział 5.
Postanowienia końcowe.
§ 16. 1. Statut CKSTiR nadaje Rada Gminy Bartoszyce.
2. Wszystkie zmiany niniejszego statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego uchwalenia.
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Uzasadnienie
Stosownie do art. 9 i art. 13 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu
działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1983), jednostki samorządu terytorialnego organizują
działalność kulturalną tworząc samorządowe instytucje kultury. Instytucje te działają na podstawie aktu o ich
utworzeniu oraz statutu nadanego przez organizatora. Konieczność uchwalenia nowego statutu instytucji
kultury wynika z faktu dokonania zmiany nazwy dotychczasowego Gminnego Ośrodka Kultury w Tolko na
Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Gminy Bartoszyce oraz konieczności poszerzenia
dotychczasowego zakresu działalności. Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu
działalności kulturalnej, statut samorządowej instytucji kultury powinien określać: nazwę, teren działania
i siedzibę instytucji kultury, zakres działalności, organy zarządzające i doradcze oraz sposób ich powoływania,
określenie źródeł finansowania, zasady dokonywania zmian statutowych, postanowienia dotyczące
prowadzenia działalności innej niż kulturalna, jeżeli instytucja zamierza działalność taką prowadzić.
Przedłożony projekt w całości wypełnia zakres delegacji ustawowej do nadania statutu instytucji kultury. W tej
sytuacji podjęcie uchwały jest niezbędne i uzasadnione.

