STATUT
Centrum Kultury i Sportu w Skawinie
ROZDZIAŁ I
Definicje pojęć
§1
Ilekroć w niniejszym Statucie mowa jest o:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Centrum
Organizatorze
Gminie
Radzie
Burmistrzu
Dyrektorze

- rozumie się przez to Centrum Kultury i Sportu w Skawinie;
- rozumie się przez to Gminę;
- rozumie się przez to Gminę Skawina;
- rozumie się przez to Radę Miejską w Skawinie;
- rozumie się przez to Burmistrza Miasta i Gminy Skawina;
- rozumie się przez to Dyrektora Centrum.
ROZDZIAŁ II
Postanowienia Ogólne
§2

1. Centrum jest samorządową instytucją kultury, posiadającą osobowość prawną, wpisaną
do rejestru instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina.
2. Centrum działa na podstawie stosownych przepisów prawa, a w szczególności:
1) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej (tekst jednolity: Dz.U. 2020 poz. 194 z późn. zm.);
2) ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jednolity: Dz.U. 2020 poz. 1133
z późn. zm.);
3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U.
z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.);
4) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r.
poz. 351 z późn. zm.);
5) niniejszego Statutu.
§3
1. Terenem działania Centrum jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Dla pełnej realizacji celów statutowych Centrum może prowadzić działalność poza
granicami Rzeczypospolitej Polskiej, a także przystępować do związków i stowarzyszeń
o charakterze lokalnym, regionalnym oraz ogólnopolskim, których zakres działania jest
merytorycznie zgodny z jego celami i zadaniami.
3. Siedzibą Centrum jest miasto Skawina.
4. Centrum używa skrótu CKiS.
5. Wobec Centrum Organizatorem, w rozumieniu ustawy, o której mowa w § 2 ust. 2 pkt 1,
jest Gmina.
6. Funkcję Organizatora wobec Centrum wykonuje Burmistrz.

ROZDZIAŁ III
Zakres działalności
§4
1. Centrum prowadzi działalność kulturalną, sportową, rekreacyjną i turystyczną
w szczególności na terenie i na rzecz mieszkańców Gminy.
2. Podstawowym celem działalności Centrum jest upowszechnianie kultury, edukacja
kulturalna i wychowanie przez sztukę oraz dbałość o prawidłowy rozwój psychofizyczny
i zdrowie mieszkańców Gminy przez wychowanie fizyczne, sport, rekreację i turystykę,
w szczególności poprzez:
1) organizowanie zaplecza kadrowego do prowadzenia zajęć kulturalnych, sportowych,
rekreacyjnych i turystycznych;
2) organizowanie zajęć i imprez artystycznych i kulturalnych oraz udział w koncertach,
przeglądach, festiwalach i innych imprezach;
3) prowadzenie zajęć i organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych
oraz udział w rozgrywkach i zawodach sportowych;
4) tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego;
5) pomoc w tworzeniu, utrzymaniu i udostępnianiu bazy artystyczno-kulturalnej oraz
sportowo-rekreacyjnej i turystycznej znajdującej się na terenie Gminy;
6) współpracę z instytucjami i organizacjami oświatowymi, kulturalnymi oraz sportowymi,
a także z innymi gminami, organizacjami społecznymi i gospodarczymi;
7) podejmowanie innych inicjatyw na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców
Gminy.
ROZDZIAŁ IV
Organy zarządzające i sposób ich powołania
§5
1. Dyrektor zarządza i reprezentuje Centrum na zewnątrz.
2. Dyrektor podejmuje decyzje samodzielnie i ponosi za nie odpowiedzialność.
3. Dyrektora powołuje i odwołuje Burmistrz w trybie i na zasadach określonych
w ustawie, o której mowa w § 2 ust. 2 pkt 1).
4. Kandydata na stanowisko Dyrektora można wyłonić w drodze konkursu.
5. Zasady przeprowadzenia konkursu, o którym mowa w ust. 4 ustala Organizator.
6. Czynności z zakresu prawa pracy wobec Dyrektora, w tym ustalenia warunków płacy,
wykonuje Burmistrz.
7. Dyrektor może powołać trzech zastępców z zastosowaniem przepisów art. 68-72 Kodeksu
pracy. Odwołanie zastępcy następuje w tym samym trybie.
8. Na wniosek Dyrektora Burmistrz może powołać Radę Programową Centrum, w skład
której wchodzi od 3 do 5 osób mogących występować z głosem doradczym. Tryb
powoływania i sposób funkcjonowania określa regulamin nadany przez Dyrektora.
§6
1. Dyrektor może honorować osoby i podmioty wyróżniające się działaniami wspierającymi
Centrum, w tym w szczególności zasłużone dla sfery kultury i sportu, poprzez nadawanie
im odznaczeń, wyróżnień i tytułów.

2. Tryb i przesłanki nadawania oraz rodzaje odznaczeń, wyróżnień i tytułów określa
stosowny regulamin nadawany przez Dyrektora.
ROZDZIAŁ V
Źródła finansowania
§7
1. Organizator zapewnia Centrum środki niezbędne do prowadzenia działalności statutowej.
2. Działalność statutowa Centrum może być wspierana przez organizacje pozarządowe na
zasadach określonych w odrębnych przepisach.
3. Centrum pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów.
4. Przychodami Centrum są przychody z prowadzonej działalności, w tym ze składników
majątku ruchomego, przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, dotacje
z budżetu państwa lub budżetu Gminy, środki otrzymywane od osób fizycznych i prawnych
oraz innych źródeł.
5. Organizator przekazuje Centrum środki finansowe w formie dotacji:
1) podmiotowej na dofinansowanie 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.
6. Centrum gospodaruje samodzielnie składnikami majątku ruchomego oraz nieruchomościami
pozostającymi we władaniu Centrum oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach
posiadanych środków, kierując się zasadami celowości, oszczędności, efektywności,
terminowości i zgodności z zaciągniętymi zobowiązaniami ich wykorzystania.
7. Podstawą gospodarki finansowej Centrum jest plan finansowy ustalony przez Dyrektora
z zachowaniem wysokości dotacji określonej w stosownej uchwale Rady.
8. Centrum sporządza plan finansowy zgodnie z przepisami ustawy, o której mowa w § 2
ust. 2 pkt 3).
9. Centrum posiada odrębny rachunek bankowy.
10. Organizator nie odpowiada za zobowiązania Centrum, z zastrzeżeniem art. 24 i 25
ustawy, o której mowa w § 2 ust. 2 pkt 1).
§8
1. W celu pozyskania środków finansowych na prowadzenie działalności statutowej
Centrum może prowadzić także odpłatną działalność dodatkową inną niż działalność, o
której mowa w § 4, w tym w szczególności poprzez:
1) organizowanie spektakli, koncertów, wystaw, odczytów, targów;
2) impresariat artystyczny;
3) organizowanie i współorganizowanie imprez kulturalnych, rozrywkowych, sportowych
i turystycznych;
4) prowadzenie kina;
5) świadczenie usług z zakresu kultury, sportu, rekreacji, turystyki i rehabilitacji;
6) wynajmowanie obiektów lub ich części;
7) działalność wydawniczą;
8) działalność radiową, produkcję filmową i telewizyjną;
9) usługi marketingowe;
10) wypożyczanie kostiumów, sprzętu technicznego i innych;

11) realizowanie imprez zleconych;
12) sprzedawanie artykułów użytku kulturalnego, sprzętu sportowego, rekreacyjnego,
turystycznego i rehabilitacyjnego;
13) działalność służącą poprawie kondycji fizycznej, zdrowia i urody;
14) obsługę administracyjną i finansową instytucji kultury oraz stowarzyszeń i innych
podmiotów działających w dziedzinie kultury i sztuki oraz sportu;
15) usługi poligraficzne;
16) naukę języków obcych;
17) działalność usługową związaną z wyżywieniem.
2. Centrum może prowadzić aukcje, kwesty i akcje na cele charytatywne po uzyskaniu
zezwoleń wymaganych przepisami prawa.
ROZDZIAŁ VI
Zarządzanie i Organizacja
§9
1. Organizację wewnętrzną Centrum określa Regulamin organizacyjny nadawany przez
Dyrektora na podstawie Struktury Organizacyjnej, po zasięgnięciu opinii Burmistrza oraz
działających w Centrum organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.
2. Strukturę Organizacyjną ustala Dyrektor.
3. Regulamin pracy i Regulamin wynagradzania nadaje Dyrektor, po zasięgnięciu opinii
Burmistrza.
4. Rada i jej Komisje dokonują oceny działalności Centrum w oparciu o roczne plany
i sprawozdania Centrum.
ROZDZIAŁ VII
Postanowienia końcowe
§ 10
1. Zmiany w Statucie Centrum mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego
nadania.
2. Przekształcenia, podziału lub likwidacji Centrum może dokonać Rada na podstawie
uchwały podjętej w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.

