
UCHWAŁA NR III/9/2018
RADY GMINY SZYDŁÓW

z dnia 14 grudnia 2018 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr V/ 21/ 2007 Rady Gminy Szydłów z dnia 22 stycznia 2007  r. w sprawie 
utworzenia Gminnego Centrum Kultury w Szydłowie oraz uchwalenia Statutu Miejsko - Gminnego 

Centrum Kultury w Szydłowie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „h”, art. 40 ust. 2 pkt. 2, art. 41 ust. 1 ustawy            z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2018 roku poz. 994, 1000, 1349, 1432), oraz art. 9 , 
art. 21 ustawy  o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (jednolity tekst Dz.U. z 2018 r. 
poz. 1983) Rada Gminy Szydłów uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W Uchwale  Nr V/ 21/ 2007 Rady Gminy Szydłów z dnia 22 stycznia 2007 r.                       
w sprawie utworzenia Gminnego Centrum Kultury w Szydłowie, zmienia się nazwę samorządowej instytucji 
kultury na Miejsko - Gminne Centrum Kultury w Szydłowie.

2. Uchwala się statut Miejsko - Gminnego Centrum Kultury w Szydłowie, stanowiący załącznik do 
niniejszej Uchwały.

§ 2. Tracą moc:

1. Paragraf 4 Uchwały Nr V/21/2007 Rady Gminy Szydłów z dnia 22 stycznia 2007 r.                            
w sprawie utworzenia Gminnego Centrum Kultury w Szydłowie,

2. Uchwała Nr X/ 49/ 2011 Rady Gminy Szydłów z dnia 29 czerwca 2011 r.      w sprawie zmiany statutu 
Gminnego Centrum Kultury w Szydłowie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się  Wójtowi Gminy Szydłów.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Świętokrzyskiego

 

Przewodniczący Rady Gminy

Katarzyna Skuza
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Załącznik Nr 1 

do Uchwały Rady Gminy Szydłów 

nr III/9/ 2018 z dnia 14 grudnia 2018roku 

 

Statut 

Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Szydłowie 

 

Postanowienia ogólne, zadania i cele. 

§1. 

Miejsko - Gminne Centrum Kultury w Szydłowie zwane dalej „Centrum”, jest gminną instytucją 

kultury . 

Miejsko -Gminne Centrum Kultury w Szydłowie  zwane dalej „Centrum” zostało utworzone na mocy 

Uchwały Nr V/ 21 /2007 Rady Gminy Szydłów  z dnia 22 stycznia  2007r. w sprawie utworzenia 

Gminnego Centrum Kultury w Szydłowie  i działa na podstawie: 

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

kulturalnej( tekst jednolity: Dz.U. z 2018r. Nr 13, poz.1983.) 

2. Ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity:  tj. Dz. U. z 2018 

r. poz. 994 z późn. zm.) 

3. Postanowień niniejszego statutu. 

 

 

Organizatorem Miejsko -Gminne Centrum Kultury  jest Gmina Szydłów. 

Miejsko -Gminne Centrum Kultury mieści się w Szydłowie przy ul. Targowej nr 3. 

MGCK może prowadzić działalność statutową także poza terenem gminy, w kraju i za granicą. 

 

§2. 

1. Miejsko -Gminne Centrum Kultury  podlega wpisaniu do rejestru instytucji kultury 

prowadzonego przez Gminę Szydłów, a z chwilą wpisu nabywa osobowość prawną. 

2. Miejsko -Gminne Centrum Kultury używa pieczęci podłużnej zawierającej w swej treści 

nazwę, adres, nr telefonu i NIP. 

3. Miejsko -Gminne Centrum Kultury samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową. 
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§3. 

 

1. Miejsko -Gminne Centrum Kultury  prowadzi działalność kulturalną, polegającą na rozwijaniu 

i zaspokajaniu potrzeb   i aspiracji kulturalnych mieszkańców gminy, upowszechnianiu i 

promocji kultury lokalnej oraz sportu. 

2. Podstawowymi zadaniami Miejsko -Gminne Centrum Kultury  są w szczególności: 

a) edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę, 

b) tworzenie warunków do rozwoju i upowszechniania kultury zwłaszcza rozwoju amatorskiego 

ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką, 

c) rozbudzanie zainteresowań i potrzeb kulturalnych wśród mieszkańców gminy 

d) tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego     i artystycznego, 

e) sprawowanie opieki nad zabytkami, nadzór nad ruchem turystycznym w Szydłowie,  

               oprowadzanie turystów i wycieczek,  

f) prezentacje dorobku regionalnych twórców, 

g) promocję gminnej kultury i sztuki, 

h) współpracę z placówkami oświatowo - wychowawczymi działającymi na terenie gminy  

                oraz z innymi instytucjami i ośrodkami kultury, 

i) wykształtowanie nawyków do korzystania z dziedzictwa i dóbr kultury narodowej oraz  

                regionalnej,  

j) upowszechnienie i promocję kultury lokalnej w kraju i zagranicą 

k) wspieranie inicjatyw kulturalnych i sportowych.  

l) organizowanie konkursów artystycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych.  

 

       3. Powyższe cele realizowane są między innymi poprzez: 

a) organizowanie  wystaw, przeglądów, koncertów, pokazów, wieczorów literackich, festiwali,  

               rajdów, wycieczek, konkursów w różnych dziedzinach sztuki, 

b) prowadzenie ognisk artystycznych i kół zainteresowań, 

c) organizowanie różnych form rozrywki i zabaw dla dzieci, młodzieży i dorosłych 
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d)    organizowanie i obsługę gminnych imprez o różnorodnym charakterze, 

 e)     prowadzenie działalności wydawniczej i promocyjnej 

  f)    prowadzenie działalność instruktażowej  i metodycznej, 

 g)          promowanie twórców, idei mecenatu i popularyzacji kultury, 

 h)    organizowanie wydarzeń kulturalnych i sportowych, 

   i)  koordynacja działalności w zakresie organizacji wydarzeń kulturalnych i sportowych na    

terenie  Miasta i Gminy Szydłów, 

j)         współdziałanie z innymi organizacjami, również zagranicznymi, w zakresie lepszego  

            zaspokajania  potrzeb kulturalnych i sportowych, 

   k)        udostępnianie posiadanych obiektów dla organizacji wydarzeń kulturalnych, sportowych, 

              szkoleniowych i prezentacji, 

   l) gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, promocja, ochrona i udostępnienie dóbr kultury  

  ł)          sprawowanie opieki nad zabytkami, nadzór nad ruchem turystycznym w Szydłowie,  

                oprowadzanie  turystów i wycieczek  

§ 4. 

 

1. Miejsko -Gminne Centrum Kultury  prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych we 

właściwych przepisach prawa, w tym w szczególności w Ustawie z dnia 25 października 1991 r. o 

organizowaniu  i prowadzeniu działalności kulturalnej (j.t.  Dz. U. z 2018 r poz. 1983.) oraz Ustawie           

z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (j.t.Dz. U. z 2017r.  poz. 2077).  

2.Gminne Centrum Kultury może prowadzić działalność gospodarczą, z której przychody 

przeznaczone są na realizację celów statutowych i pokrywanie kosztów działalności bieżącej                 

–w szczególności polegającej na: 

a) wynajmowaniu pomieszczeń Centrum na cele kulturalne, handlowe, zebrania, pokazy, 

prezentacje, imprezy okolicznościowe, itp. 

b) świadczeniu usług: obsługi i organizacji zebrań, spotkań, uroczystości, imprez kulturalnych, 

wycieczek turystycznych, itp., 

c) organizowaniu bali i zabaw, szkoleń kursów, pokazów,  wycieczek, 

d) oprowadzanie wycieczek po zabytkach gminy, sprzedaży biletów , pamiątek, produktów 

      lokalnych,  
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3.Działalność Miejsko -Gminne Centrum Kultury  finansowana jest z dotacji organizatora, który 

zapewnia środki niezbędne do prowadzenia działalności kulturalnej oraz do utrzymania obiektów 

gminnych,    w których działalność taka jest prowadzona, z dochodów własnych, ze środków 

otrzymywanych od osób prawnych                 i fizycznych. 

4.Środków otrzymanych z innych źródeł  zewnętrznych,  funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,  

funduszy krajowych oraz innych .  

5. Centrum może pozyskiwać dochody z:  

a. prowadzenia warsztatów i kół zainteresowań, szkoleń, kursów, prowadzenia pracowni 

specjalistycznych, itp.  

b. sprzedaży pamiątek  turystycznych , produktów lokalnych i regionalnych, własnych wydawnictw 

c. organizacji imprez,  

d. zawodów  i konkursów sportowych, wycieczek, obozów,  

e. wypożyczania sprzętu akustycznego, audio-wizualnego, rekwizytów, strojów, itp.  

f. wynajmu i dzierżawy własnych pomieszczeń, 

g. prowadzeniem działalności gastronomicznej, handlowej i innej niż kulturalna zgodnej                          

z działalnością statutową  

h. koncertów własnych zespołów na zlecenie innych podmiotów,  

i. sprzedaży biletów za zawiedzenie obiektów zabytkowych na terenie Szydłowa  oraz na imprezy 

własne oraz współorganizowane z innymi podmiotami, 

j. promocji przedsiębiorców-sponsorów na imprezach organizowanych przez Miejsko -Gminne 

Centrum Kultury,  

k .usług reklamowych,  

l .innych usług związanych z działalnością statutową. 

 

§ 5. 

 

Miejsko -Gminne Centrum Kultury  może prowadzić także inną niż kulturalna i sportowa działalność w 

zakresie zbieżnym z jego działalnością podstawową, a środki uzyskane z tej działalności 

wykorzystywać na cele statutowe.  

Działalność gospodarcza Miejsko -Gminne Centrum Kultury  nie może kolidować z realizacją zadań 

statutowych. 
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Gospodarka finansowa 

 

§6. 

 

1. Gminne Centrum Kultury jest gminną instytucją kultury prowadzącą gospodarkę finansową 

na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej i ustawy z 

24 czerwca 1994 o rachunkowości 

 

2. Podstawą gospodarki finansowej Miejsko -Gminne Centrum Kultury  jest roczny plan 

finansowy.  

3 Przychodami finansowymi Miejsko -Gminne Centrum Kultury  są: 

1) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, 

3) dotacje z budżetu gminy, 

4) darowizny, spadki, zapisy, 

5) kredyty bankowe, 

6) odsetki od lokat bankowych, 

7) przychody ze sprzedaży biletów i pamiątek, 

8) inne dozwolone prawem. 

 

4. Dochód z działalności Miejsko -Gminne Centrum Kultury  służy realizacji jego celów 

statutowych. 

5. Ogólny nadzór nad działalnością finansową Miejsko -Gminne Centrum Kultury , sprawuje 

Organizator. 

 

§7. 

 

1. Miejsko Gminnym Centrum Kultury kieruje dyrektor, który zarządza jednostką i reprezentuje 

ją na zewnątrz. Dyrektor może zatrudnić swojego zastępcę. 

2. Dyrektora powołuje i odwołuje Burmistrz Miasta i Gminy stosownie do postanowień ustawy. 
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3.  Dyrektor i pracownicy Miejsko -Gminne Centrum Kultury  powinni posiadać odpowiednie do 

zajmowanych stanowisk kwalifikacje.   

4.    Wynagrodzenia dla pracowników Centrum ustalane są na podstawie Regulaminu Wynagradzania 

Pracowników Miejsko -Gminnego Centrum Kultury w Szydłowie    

5. Do zakresu działania dyrektora należy w szczególności: 

a) kierowanie bieżącą działalnością jednostki, 

b) zarządzanie mieniem Miejsko - Gminnego Centrum Kultury, 

c) zatrudnianie i zwalnianie pracowników oraz wykonywanie w stosunku do nich czynności   

              pracodawcy, 

d) wydawanie zarządzeń wewnętrznych i poleceń służbowych, 

e) ustalenie rocznego planu działalności zawierającego co najmniej plan usług, plan przychodów  

               i kosztów, plan remontów i konserwacji środków trwałych oraz plan inwestycji, 

f) sporządzanie rocznego sprawozdania z działalności, 

g) występowanie w zależności od potrzeb z wnioskami o udzielenie dotacji na realizację i 

dofinansowanie bieżących zadań własnych. 

 

Przepisy końcowe 

 

§8. 

 

Zmiana Statutu następuje w drodze Uchwały Rady Miejskiej. 
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Wykaz jawnego głosowania przez radnych 

Uchwały Nr ^i.(*&A$...z dnia AL4.1.,M4.$V, 

Lp. Nazwisko i imię Wynik głosowania 

1. Arendarski Mariusz 

2. Gałązka Sebastian 

3 Głogowski Zbigniew 

4. Gondek Łukasz 

5. Jastrząb Ireneusz 7XX^ 

6. Juszczak Agnieszka 1XD^ 

7. Karwata Damian 7 X X 

8. Prostak Robert 

9. Skuza Katarzyna 

10. Skuza Marek 

11. Sobiegraj Dawid - x x 

12. Stawecka Agnieszka 

13. Suchojad Joanna 

14. Wójcik Leszek 

15. 

Wynik głosowania za Wynik głosowania 

przeciw 

Wynik głosowania 

Wstrzymał sie 

Uwagi: 

* Oznaczenie imiennego glosowania 
Z - za 
P - przeciw 
W - wstrzymat(a) się od głosu 


