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UCHWAŁA NR LIII/518/2018
RADY MIEJSKIEJ W POŁCZYNIE-ZDROJU
z dnia 29 sierpnia 2018 r.
w sprawie statutu Centrum Kultury w Połczynie-Zdroju

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 152 ze zm.), Rada Miejska uchwala co następuje:
§ 1. Uchwala się nowy Statut Centrum Kultury w Połczynie-Zdroju.
§ 2. Statut stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXIV/284/2001 Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju z dnia 30 maja 2001 r.
w sprawie nadania statutu Centrum Kultury w Połczynie-Zdroju (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 30
z 10 września 2001, poz. 672).
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Połczyna-Zdroju.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
Przewodniczący Rady
Janusz Podpora
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Załącznik do uchwały Nr LIII/518/2018
Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju
z dnia 29 sierpnia 2018 r.
Statut Centrum Kultury w Połczynie-Zdroju
Rozdział 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. 1. Centrum Kultury w Połczynie-Zdroju, zwane dalej „Centrum” jest samorządową instytucją kultury.
2. Centrum posługuje się nazwą skróconą „CK Połczyn-Zdrój”.
3. Siedziba CK Połczyn-Zdrój mieści się w Połczynie-Zdroju przy ul. Wojska Polskiego 54.
§ 2. Centrum działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa i niniejszego statutu, w szczególności
na podstawie:
1. ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U.
z 2017 r poz. 862)
2. ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r . o bibliotekach publicznych (Dz. U. 2018 r. 574),
3. ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 2018 r. poz. 395),
4. uchwały Nr XXX/255/2001 Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju z dnia 31 stycznia 2001 roku w sprawie
utworzenia instytucji kultury pod nazwą „Centrum Animacji Kultury w Połczynie Zdroju”,
5. uchwały Nr XXXIV/283/2001 Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju z dnia 30 maja 2001 r. zmieniającej
uchwałę Nr XXX/255/2001 Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju z dnia 31 stycznia 2001 r. w sprawie utworzenia instytucji kultury pod nazwą „Centrum Animacji Kultury w Połczynie-Zdroju”.
§ 3. 1. Organizatorem Centrum w rozumieniu ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej jest Gmina Połczyn-Zdrój.
2. Organizator zapewnia Centrum warunki niezbędne do prowadzenia działalności i rozwoju oraz utrzymania obiektów, w których ta działalność jest prowadzona.
3. Nadzór nad działalnością Centrum sprawuje Rada Miejska w Połczynie-Zdroju za pośrednictwem Burmistrza Połczyna Zdroju.
§ 4. 1. Centrum wpisane jest do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Organizatora pod pozycją 2.
2. Centrum posiada osobowość prawną i prowadzi samodzielną gospodarkę finansową.
§ 5. 1. Terenem działania Centrum jest obszar Gminy Połczyn-Zdrój.
2. W ramach współpracy i wymiany z innymi podmiotami Centrum może prowadzić działalność na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
3. Centrum prowadzi swoją działalność w siedzibie oraz filiach na terenie Gminy Połczyn-Zdrój, znajdujących się w następujących obiektach:
a) Centrum Kultury, ul. Wojska Polskiego 54,
b) Biblioteka Publiczna im. J. Tuwima (zamek), ul. Zamkowa 7,
c) Kino Goplana, ul. Parkowa 4,
d) Amfiteatr w Parku Zdrojowym, ul. Solankowa,
e) Filia Biblioteczna w Gawrońcu, Gawroniec 30,
f) Filia Biblioteczna w Kołaczu, Kołacz 43,
g) Filia Biblioteczna w Popielewie, Popielewo 12,
h) Filia Biblioteczna w Redle, Redło 56,
i) Świetlica Wiejska w Borkowie, Borkowo 1,
j) Świetlica Wiejska w Bronowie, Bronowo 7,
k) Świetlica Wiejska w Bruśnie, Brusno 20a,
l) Świetlica Wiejska w Buślarach, Buślary 11,
ł) Świetlica Wiejska w Czarnkowiu, Czarnkowie 30,
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m) Świetlica Wiejska w Łęgach, Łęgi 21,
n) Świetlica Wiejska w Łośnicy, Łośnica 6,
o) Świetlica Wiejska w Ostrym Bardzie, Ostre Bardo 9,
p) Świetlica Wiejska w Popielewie, Popielewo 1,
r) Świetlica Wiejska w Szeligowie, Szeligowo 15,
s) Świetlica Wiejska w Zajączkówku, Zajączkówko 8.
4. Centrum może prowadzić działalność w innych obiektach komunalnych Gminy Połczyn-Zdrój na zasadach określonych odrębnymi umowami po uzyskaniu zgody Organizatora.
5. Centrum używa pieczęci podłużnej zawierającej w swej treści nazwę instytucji w pełnym brzmieniu i adres siedziby.
Rozdział 2
CELE I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI
§ 6. 1. Podstawowym celem statutowym Centrum jest prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspokajającej potrzeby kulturalne mieszkańców Gminy Połczyn-Zdrój.
2. Do podstawowych zadań Centrum należy w szczególności:
1) edukacja kulturalna i artystyczna oraz wychowanie poprzez sztukę dzieci i młodzieży;
2) tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego dzieci, młodzieży i dorosłych z uwzględnieniem tradycji regionu i folkloru;
3) rozwijanie zainteresowań wiedzą i sztuką;
4) inspirowanie środowisk kulturotwórczych, instytucji, zakładów pracy, stowarzyszeń do realizacji wspólnych przedsięwzięć kulturalnych;
5) łączenie działań kulturalnych z turystyką, ekologią, promocją regionu, rozwojem społeczno-gospodarczym,
sportem i rekreacją;
6) tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi twórczości i talentów twórczych także w zakresie rękodzielnictwa ludowego i artystycznego;
7) reprezentowanie i promowanie dorobku kulturalnego miasta i gminy;
8) ukazywanie i promocja dziedzictwa kulturalnego ziemi połczyńskiej;
9) realizacja przedsięwzięć kulturalnych o zasięgu regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym;
10) popularyzacja czytelnictwa w oparciu o posiadane zbiory biblioteczne;
11) upowszechnianie kultury filmowej;
12) prowadzenie i rozwój informacji i doradztwa kulturalno-turystycznego;
13) organizowanie i współorganizowanie szkoleń, konferencji, seminariów, sympozjów;
14) prowadzenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych i aktywizacji seniorów;
15) prowadzenie i promowanie szeroko rozumianej kultury zdrowotnej, działalności sportowo-rekreacyjnej
i wypoczynku;
16) prowadzenie działalności w zakresie ochrony środowiska i edukacji ekologicznej;
17) prowadzenie innych działań, uwzględniających specyfikę oraz możliwości techniczno-organizacyjne Centrum.
§ 7. 1. Zadania swoje Centrum realizuje poprzez:
1) działania edukacyjne z zakresu kultury i poszczególnych dziedzin sztuki dla nauczycieli, instruktorów,
animatorów życia kulturalnego, dzieci i młodzieży;
2) działalność zespołów amatorskiego ruchu artystycznego dzieci, młodzieży i dorosłych;
3) prowadzenie działalności inspirującej, rozwijającej i wykorzystującej formy amatorskiego ruchu artystycznego i folkloru;
4) prowadzenie działalności wystawienniczej propagującej pozytywne wzorce dydaktyczne i umożliwiającej
kontakt ze sztuką;
5) organizowanie imprez artystycznych, kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych i rozrywkowych dla mieszkańców, kuracjuszy i turystów;
6) organizowanie i prowadzenie kół, klubów i sekcji zainteresowań;
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7) skupianie wokół Centrum artystów – szczególnie mieszkańców miasta i gminy Połczyn-Zdrój oraz promowanie ich twórczości;
8) organizowanie współpracy i wymiany oświadczeń animatorów kultury, artystów, pedagogów, instytucji i stowarzyszeń kulturalnych i oświatowych;
9) prowadzenie i rozszerzanie działalności muzealnej;
10) działalność biblioteczną:
a) gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona zbiorów bibliotecznych,
b) udostępnianie książek, czasopism i innych materiałów bibliotecznych,
c) prowadzenie działalności informacyjnej zwłaszcza w zakresie informowanie o zbiorach własnych, innych
bibliotek, muzeów i ośrodków informacji naukowej a także współdziałanie w tym zakresie z archiwami;
11) prowadzenie działalności kinowej i teatralnej;
12) prowadzenie działalności informacyjnej i wydawniczej, gromadzenie i opracowywanie dokumentów życia
społecznego miasta, gminy i regionu;
13) współpracę z placówkami oświatowymi, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami pozarządowymi i społecznymi, jednostkami i zakładami budżetowymi, zakładami pracy, kościołami, radami sołeckimi, stowarzyszeniami oraz związkami twórczymi i twórcami indywidualnymi;
14) Organizację konkursów z różnych dziedzin, spotkań edukacyjnych, zajęć rekreacyjno-sportowych;
15) współpracę i wymiana kulturalna krajowa i zagraniczna;
16) prowadzenie galerii i działalności wystawienniczo-handlowej.
Rozdział 3
ORGANY ZARZĄDZAJĄCE I DORADCZE
§ 8. 1. Centrum kieruje Dyrektor, który zarządza całokształtem działalności, jest za nie odpowiedzialny i reprezentuje je na zewnątrz.
2 Organizację wewnętrzną Centrum określa regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora po zasięgnięciu opinii Burmistrza.
3. Centrum zatrudnia pracowników działalności podstawowej i obsługi, do których stosuje się przepisy Kodeksu Pracy oraz odrębne przepisy dotyczące czasu pracy w instytucjach kultury
4. Dyrektor wyznacza spośród pracowników osobę zastępującą go podczas jego nieobecności. Zastępstwa
tego nie można powierzyć głównemu księgowemu.
§ 9. Dyrektora Centrum powołuje i odwołuje Burmistrz Połczyna-Zdroju na zasadach i w trybie określonym w odrębnych przepisach.
§ 10. Do obowiązków Dyrektora należy w szczególności:
1) kierowanie działalnością podstawową i administracją;
2) nadzór nad składnikami majątkowymi placówki;
3) opracowanie planów rzeczowych i finansowych;
4) prowadzenie okresowej sprawozdawczości;
5) wydawanie regulaminów, zarządzeń i instrukcji wewnętrznych;
6) wykonywanie funkcji pracodawcy, w tym zatrudnianie i zwalnianie pracowników, ustalanie ich zakresu
czynności oraz trybu załatwiania powierzonych im spraw;
7) prowadzenie kontroli zarządczej i nadzorowania jakości pracy podległych pracowników.
§ 11. 1. Przy Centrum może działać Rada Programowa powoływana przez Dyrektora Centrum, jako organ
opiniodawczy i doradczy.
2. Udział w pracach Rady Programowej ma charakter społeczny.
3. Rada Programowa działa w oparciu o regulamin, który podlega zatwierdzeniu przez Dyrektora Centrum
Kultury.
Rozdział 4
GOSPODARKA FINANSOWA
§ 12. Centrum jest samorządową osobą prawną należącą do sektora finansów publicznych.
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§ 13. 1 Centrum prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz zgodnie z ustawą o rachunkowości.
2. Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy ustalony przez Dyrektora, z zachowaniem
wysokości dotacji Gminy Połczyn-Zdrój, sporządzony zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi finansów publicznych.
3. Plan działania Centrum uwzględnia roczny plan przychodów i kosztów, w miarę potrzeb i plan usług,
plan remontów i konserwacji środków trwałych oraz plan inwestycji.
§ 14. 1. Centrum gospodaruje samodzielnie powierzonym i nabytym mieniem oraz prowadzi samodzielną
gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami celowości i efektywności ich wykorzystania.
2. Dyrektor zarządza mieniem komunalnym przekazanym przez Gminę, ponosi odpowiedzialność za jego
stan i wykorzystanie do realizacji celów statutowych.
§ 15. Źródłami finansowania Centrum są:
a) wpływy z działalności statutowej i gospodarczej,
b) dotacje z budżetu gminy,
c) dotacje z innych jednostek samorządowych,
d) dotacje, subwencje z budżetu państwa,
e) dotacje, subwencje ze środków Unii Europejskiej
f) darowizny, spadki i zapisy,
g) odsetki od lokat bankowych,
h) przychody z najmu i dzierżawy,
i) przychody ze sprzedaży składników majątku i sprzedaży komisowej,
j) inne dozwolone prawem.
Rozdział 5
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
§ 16. Centrum może prowadzić szeroko pojętą działalność gospodarczą w granicach określonych prawem,
z której przychody przeznaczone są na realizację celów statutowych i pokrywanie kosztów działalności bieżącej.
§ 17. 1. Centrum może tworzyć zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
2. Centrum może tworzyć z zysku oraz innych środków przekazanych przez osoby prawne i osoby fizyczne
fundusz załogi, z przeznaczeniem na wypłatę nagród indywidualnych oraz inne fundusze. Zasady gospodarowania tymi funduszami określają regulaminy Centrum Kultury.
§ 18. Dyrektor składa Burmistrzowi sprawozdanie finansowe w terminach i formach ustalonych przez
Burmistrza oraz określonych w odrębnych przepisach.
Rozdział 6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 19. 1. Zmian w statucie Centrum dokonuje Rada Gminy Połczyn-Zdrój w trybie właściwym dla jego nadania.
2. Projekt zmiany statutu może zgłosić z własnej inicjatywy Dyrektor.
§ 20. Połączenie, podział lub likwidacja Centrum może nastąpić wyłącznie w trybie przewidzianym Ustawą
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

