
UCHWAŁA NR XXXVIII/237/13
RADY GMINY RADZIECHOWY-WIEPRZ

z dnia 28 listopada 2013 r.

w sprawie nadania statutu Gminnego Centrum Kultury, Promocji, Turystyki Radziechowy - Wieprz

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(tj. Dz. U. z 2013, poz. 594 ze zmianami) oraz art. 13 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu 
i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r., poz. 406 ze zmianami), 

Rada Gminy Radziechowy - Wieprz uchwala, co następuje; 

§ 1. Nadaje się statut Gminnego Centrum Kultury, Promocji, Turystyki Radziechowy - Wieprz w brzmieniu 
określonym w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2. Traci moc Statut Gminnego Centrum Kultury, Promocji, Turystyki Radziechowy - Wieprz nadany 
uchwałą Nr VIII/66/07 z dnia 29 maja 2007 r. zmienionego uchwałą nr XIX/124/12 z dnia 28 czerwca 2012 r. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radziechowy - Wieprz. 

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

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Radziechowy - Wieprz 

Marian Motyka

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 10 grudnia 2013 r.

Poz. 7418



 

Załącznik do Uchwały nr XXXVIII/237/13 

Rady Gminy Radziechowy - Wieprz 

z dnia 28 listopada 2013 r. 

 

STATUT 

GMINNEGO CENTRUM KULTURY, PROMOCJI, TURYSTYKI 

RADZIECHOWY – WIEPRZ 

 

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

§1.1. 

Gminne Centrum Kultury, Promocji, Turystyki Radziechowy – Wieprz, zwane dalej GCKPT, 

jest gminną jednostką organizacyjną prowadzącą działalność w formie samorządowej 

instytucji kultury, między innymi na podstawie: 

1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2013 r. poz. 594 

ze zm.), 

2. Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności 

kulturalnej (t.j. Dz. U. Z 2012 r., poz 406 – tekst jednolity),  

3. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t.j. Dz U. Z 2009 r. Nr 

157, poz 1240 z późn. zm.), 

4. Niniejszego statutu. 

5. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. 2013.330 – tekst 

jednolity) 

§1.2. 

Organizatorem GCKPT jest Gmina Radziechowy – Wieprz. 

§1.3. 

GCKPT posiada osobowość prawną.  

§1.4. 

Gminne Centrum Kultury, Promocji, Turystyki może używać nazwy skróconej w brzmieniu: 

GCKPT. 
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§2 

Siedziba GCKPT mieści się w Urzędzie Gminy Radziechowy – Wieprz, pod adresem: Wieprz 

700, 34-381 Radziechowy, a jego terenem działania jest obszar Gminy Radziechowy – 

Wieprz.  

§3.1. 

GCKPT z urzędu podlega wpisowi do gminnego rejestru instytucji kultury prowadzonego 

przez organizatora czyli Gminę Radziechowy – Wieprz. 

§3.2. 

Organizator zapewnia GCKPT właściwe warunki działalności i rozwoju odpowiadające jego 

zadaniom.  

§3.3. 

GCKPT używa pieczęci podłużnej w pełnym brzmieniu, z adresem siedziby, numerem NIP 

 i REGON o następującej treści: Gminne Centrum Kultury, Promocji, Turystyki Radziechowy 

– Wieprz, Wieprz 700, 34-381 Radziechowy, REGON 072933520, NIP 5532308830. 

 

Rozdział II 

 

Cele i przedmiot działania 

Gminnego Centrum Kultury, Promocji, Turystyki Radziechowy - Wieprz 

 

§4.1. 

GCKPT realizuje działania w dziedzinie upowszechniania regionalnej, narodowej i światowej 

kultury oraz sztuki, edukacji kulturalnej i rekreacji. 

 

§4.2. 

GCKPT współdziała w zakresie realizacji swoich zadań ze stowarzyszeniami, organizacjami 

społecznymi, placówkami oświatowymi, instytucjami kultury i sztuki, związkami 

wyznaniowymi, a także osobami fizycznymi i prawnymi oraz jednostkami nie posiadającymi 

osobowości prawnej w zakresie rozwijania i zaspokajania potrzeb kulturalnych  

i oświatowych.  
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§4.3. 

Podstawowym celem GCKPT jest umożliwienie mieszkańcom Gminy Radziechowy – 

Wieprz, osobom przebywającym na terenie Gminy oraz wszystkim innym chętnym 

uczestniczenia w kulturze, współtworzenia jej wartości oraz zaspokajanie potrzeb i aspiracji 

kulturalnych społeczeństwa. Celem GCKPT jest również wspieranie inicjatyw lokalnych. 

Działalność GCKPT skierowana jest między innymi do następujących grup docelowych: 

dzieci i młodzieży, osób dorosłych w tym emerytów rencistów, inwalidów, kombatantów 

wojennych, osób niepełnosprawnych, członków organizacji społecznych, kół gospodyń 

wiejskich, ochotniczej straży pożarnej etc. 

§5.1. 

Do podstawowych zadań GCKPT należy: 

1. Rozpoznawanie i rozbudzanie potrzeb i zainteresowań kulturalnych dzieci, młodzieży  

i dorosłych, 

2. Tworzenie, ochrona i udostępnianie różnorodnych wartości i dóbr kultury, 

3. Organizacja uczestnictwa w kulturze między innymi poprzez stworzenie 

odpowiednich warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, 

4. Kultywowanie i rozwijanie regionalnych tradycji, twórczości ludowej oraz folkloru,  

5. Kształtowanie aktywnych form uczestnictwa w życiu kulturalnym Gminy,  

6. Organizowanie imprez kulturalnych w postaci koncertów, przeglądów, przedstawień 

teatralnych, wystaw, konkursów itp. 

7. Organizacja życia kulturalnego między innymi przez tworzenie kół i sekcji 

zainteresowań, zespołów amatorskich, a także organizowanie kursów, zajęć 

praktycznych, nauki języków obcych itp. 

8. Upowszechnianie lokalnych tradycji i historii oraz popularyzacja wiedzy o zabytkach, 

9. Prowadzenie i organizowanie działalności zespołów muzycznych, tanecznych  

i folklorystycznych, 

10. Promocja Gminy Radziechowy – Wieprz oraz działalności własnej, 

11. Promowanie kultury oraz twórców ludowych, 

12. Edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę, 

13. Doskonalenie i dokształcanie pracowników i społecznych animatorów życia 

kulturalnego,  

14. Propagowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego,  

15. Prowadzenie innej działalności niż kulturalna (działalność gospodarcza), z której 

dochód przeznaczony będzie na realizację celów statutowych oraz pokrycie kosztów 

własnej działalności,  

16. Prowadzenie biuletynu informacyjnego, 

17. Tworzenie warunków dla innowacyjnych pomysłów, wspierających rozwój gminy, 

rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb w zakresie integracji 

mieszkańców gminy, 

18. Organizowanie imprez promujących jej walory i wartości, 

19. Upowszechnianie i rozwój turystyki wśród mieszkańców Gminy 

20. Organizowanie rajdów np. turystycznych, krajoznawczych, rowerowych, 

21. Tworzenie i udostępnianie materiałów dotyczących turystyki 

22. W szczególnie uzasadnionych przypadkach GCKPT może udzielić pomocy w zakresie 

działalności kulturalnej osobom fizycznym, osobom prawnym oraz podmiotom nie 

posiadającym osobowości prawnej.  
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§5.2. 

GCKPT może prowadzić działalność gospodarczą, z której dochód przeznaczony będzie na 

realizacje celów statutowych m.in. przez:  

1. Organizowanie kursów, 

2. Wynajem i dzierżawę pomieszczeń, 

3. Wynajem sprzętu np. nagłośnieniowego, oświetleniowego, muzycznego, 

4. Realizacje imprez zleconych, 

5. Prowadzenie sprzedaży artykułów użytku kulturalnego i dzieł sztuki, 

6. Prowadzenie małej gastronomii oraz drobnego handlu, 

7. Prowadzenie działalności promocyjnej i reklamowej,  

8. Prowadzenie działalności poligraficznej i wydawniczej, 

9. Świadczenie usług fotograficznych, plastycznych, 

10. Spadków, zapisów i darowizn od osób fizycznych i prawnych, 

11. Pobieranie wstępów i opłat za udział w wystawach, koncertach, projekcjach filmów, 

przedstawieniach teatralnych, imprezach artystycznych i rozrywkowych, 

12. Świadczenie drobnych usług dla ludności np.: kserowanie, drukowanie.  

 

§5.3. 

GCKPT może świadczyć bezpłatną usługę sprzętową i merytoryczna imprez kulturalnych 

organizowanych przez stowarzyszenia, organizacje społeczne oraz placówki oświatowe i inne 

podmioty działające na terenie Gminy.  

 

Rozdział III 

Organizacja i zarządzanie 

§6.1. 

Organem zarządzającym GCKPT jest Dyrektor, który kieruje jego działalnością i reprezentuje 

go na zewnątrz.  

§6.2. 

1. Dyrektora powołuje i odwołuje oraz ustala jego wynagrodzenie Wójt Gminy.  

2. Dyrektor może być wyłoniony w drodze konkursu. O przeprowadzeniu konkursu 

decyduje i jego regulamin ustala Wójt Gminy. 

3. Wójt wykonuje wobec Dyrektora czynności z zakresu prawa pracy i jest jego 

zwierzchnikiem służbowym. 

§6.3. 

Dyrektor GCKPT działa jednoosobowo, podejmuje decyzje samodzielnie i w granicach 

przewidzianych przepisami prawa.  
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§6.4. 

Do dokonywania czynności prawnych w imieniu GCKPT upoważniony jest Dyrektor lub jego 

pełnomocnik działający w granicach upoważnienia. Jeżeli czynność prawna obejmuje 

rozporządzenie mieniem lub może spowodować powstanie zobowiązania finansowego,  

do ważności oświadczenia woli konieczna jest kontrasygnata Głównego Księgowego.  

 

§6.5. 

Organizację wewnętrzną GCKPT określa Regulamin Organizacyjny nadawany przez 

Dyrektora po zasięgnięciu opinii Wójta Gminy. 

 

§6.6. 

GCKPT działa na podstawie rocznego planu pracy ustalanego przez Dyrektora. Roczny plan 

pracy obejmuje najważniejsze zamierzenia i przedsięwzięcia do zrealizowania w danym roku.  

§6.7. 

Roczny plan pracy i sprawozdanie z działalności merytorycznej, Dyrektor GCKPT w terminie 

do 31 marca, przekłada Radzie Gminy. 

 

Rozdział IV 

 

Majątek i finanse 

Gminnego Centrum Kultury, Promocji, Turystyki Radziechowy – Wieprz 

 

§7.1. 

GCKPT gospodaruje samodzielnie częścią mienia jaką jest lokal użytkowy o wymiarach 51 

m
2
 znajdujący się pod adresem 34-381 Radziechowy, ul. Św. Marcina 23 oraz prowadzi 

samodzielną gospodarkę finansową, w ramach posiadanych środków, kierując się zasadą 

efektywności ich wykorzystania, na podstawie przepisów określonych w ustawie o 

organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz ustawie 

 o rachunkowości. 
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§7.2. 

Instytucja kultury może zbywać środki trwałe. Przy zbywaniu środków trwałych stosuje się 

odpowiednio przepisy dotyczące przedsiębiorstw państwowych.  

§7.3. 

Wartość majątku instytucji kultury odzwierciedla fundusz instytucji kultury, który odpowiada 

wartości mienia wydzielonego dla instytucji kultury.  

§7.4. 

Działalność GCKPT jest finansowana ze środków publicznych, na które składają się: 

1. Dotacja podmiotowa organizatora, 

2. Dotacje celowe z budżetu Państwa, 

3. Dotacje celowe z budżetu Gminy, 

4. Fundusze celowe. 

§7.5. 

Źródłami środków finansowych GCKPT są również: 

1. Przychody z odpłatnej działalności kulturalnej, 

2. Przychody ze sprzedaży składników majątku, 

3. Przychody z reklam,  

4. Przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, 

5. Wpływy z działalności gospodarczej, 

6. Darowizny, spadki, 

7. Kredyty bankowe, odsetki z lokat bankowych, 

8. Inne źródła. 

§7.6. 

Wysokość dotacji rocznej dla GCKPT ustala Rada Gminy w uchwale budżetowej. 

§7.7. 

Organizator przekazuje instytucji kultury środki finansowe w formie dotacji: 

1. Podmiotowej na finansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań 

statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów, 

2. Celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji, 

3. Celowej na realizację wskazanych zadań i programów.  

§7.8. 

Podstawą działalności finansowej GCKPT jest roczny plan finansowy, zatwierdzony przez 

Dyrektora z zachowaniem dotacji z budżetu Gminy. 
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§7.9. 

GCKPT sporządza plan finansowy zgodnie z przepisami z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  

o finansach publicznych.  

§7.10. 

Dyrektor GCKPT sporządza roczne sprawozdanie finansowe corocznie w terminie  

do 3 miesięcy po dniu bilansowym i przedstawia je Wójtowi Gminy.  

§7.11. 

Roczne sprawozdanie finansowe GCKPT podlega zatwierdzeniu przez Radę Gminy. 

 

Rozdział V 

Postanowienia końcowe 

 

§8.1. 

Statut GCKPT nadaje Rada Gminy Radziechowy – Wieprz. 

§8.2. 

Zmiany niniejszego statutu mogą być dokonane uchwałą Rady Gminy, w trybie właściwym 

dla jego nadania.  
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