
Załącznik do Uchwały Nr VII/42/2015

Rady Gminy Szaflary

z dnia 30 marca 2015 r.

Statut Gminnego Centrum Kultury, Promocji i Turystyki
w Szaflarach

(dalej: „Statut”)

I. PRZEPISY OGÓLNE

§ 1. 

Gminne Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Szaflarach z siedzibą w Szaflarach zwane dalej „GCKPiT”  
jest samorządową instytucją kultury, która realizuje zadania własne Gminy Szaflary w dziedzinie prowadzenia 
działalności kulturalnej.

§ 2. 

Podstawą prawną działania GCKPiT jest:

1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. 
Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późn. zmian.)

2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r.poz. 594 z późn. zmian. )

3. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2013 poz 330)

5. Statut Gminnego Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Szaflarach.

§ 3. 

1. Gminne Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Szaflarach jest gminną jednostką organizacyjną wpisaną 
do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Gminę Szaflary .

2. Gminne Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Szaflarach posiada osobowość prawną, którą nabywa 
z chwilą wpisu do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Gminę Szaflary .

3. Siedzibą Gminnego Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Szaflarach jest budynek Urzędu Gminy 
w Szaflarach, ul. Zakopiańska 18, 34-424 Szaflary

3a. GCKPiT prowadzi swoją działalność w siedzibie oraz na terenie Gminy Szaflary.

4. Organizatorem Gminnego Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Szaflarach jest Gmina Szaflary.

5. GCKPiT prowadzi samodzielną gospodarkę finansową.

§ 4. 

1. GCKPiT w Szaflarach obejmuje swoim zasięgiem teren Gminy Szaflary.

2. Organizację wewnętrzną GCKPiT określa „Regulamin organizacyjny” nadany przez Dyrektora, po 
zasięgnięciu opinii Wójta Gminy Szaflary i działających w GCKPiT związków i stowarzyszeń twórców.

3. GCKPiT prowadzi swoją działalność na zasadach określonych dla instytucji kultury.

4. Gminne Centrum Kultury,Promocjii Turystyki w Szaflarach posługuje się skrótem GCKPiT.

5. Gminne Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Szaflarach  używa podłużnej pieczęci z nazwą w pełnym 
brzmieniu, adresem siedziby oraz numerem NIP
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II . CEL,  PRZEDMIOT I FORMY DZIAŁANIA

§ 5. 

Przedmiotem działalności GCKiP  jest tworzenie, upowszechnianie i krzewienie kultury oraz promocja Gminy 
Szaflary.

§ 6. 

1. Podstawowymi zasadami GCKPiT jest prowadzenie działalności w dziedzinie upowszechniania kultury, 
sztuki profesjonalnej oraz amatorskiej.

2. Podstawowym elementem GCKPiT jest pozyskiwanie i przygotowanie społeczności gminnej  do aktywnego 
uczestnictwa w kulturze oraz współtworzenie tych wartości.

3. GCKPiT świadczy usługi w dziedzinie kultury, prowadzi też zadania związane z promocją Gminy Szaflary 
oraz współdziałania z innymi instytucjami i jednostkami kultury.

§ 7. 

Do zadań GCKPiT należy w szczególności:

a) rozpoznanie i rozbudzanie zainteresowań oraz potrzeb kulturalnych;

b) przygotowanie do tworzenia i odbioru wartości kulturalnych;

c) kształtowanie wzorów i nawyków aktywnego uczestnictwa w kulturze;

d) zapewnienie warunków tworzenia i odbioru wartości kulturalnych;

e) inicjowanie czynnego wypoczynku po pracy;

f) rozwijanie indywidualnych zdolności i zainteresowań w dziedzinie kultury;

g) organizowanie imprez kulturalnych;

h) promocja Gminy Szaflary.

§ 8. 

1. Formą działalności GCKPiT może być:

a) udostępniania własnych obiektów do organizacji imprez kulturalnych i okolicznościowych;

b) urządzanie cyklicznych koncertów, przeglądów i prezentacji, a także: spektakli, wystaw, wieczorów autorskich, 
spotkań, odczytów oraz zawodów i turniejów;

c) prowadzenie pracowni artystycznych;

d) prowadzenie działalności wydawniczej;

2. Inną działalnością GCKPiT może być:

a) prowadzenie reklamy na obiektach własnych i innych;

b) organizowanie i prowadzenie imprez zleconych (okolicznościowych, rodzinnych).

III . ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA

§ 9. 

1. Organamii Gminnego Centrum Kultury Promocji i Turystyki  są Dyrektor i Rada Programowa.

2. Dyrektor GCKPiT podlega bezpośrednio Wójtowi Gminy Szaflary.

3. Dyrektora powołuje i odwołuje Wójt  Gminy Szaflary, stosownie do postanowień ustawy o organizowaniu 
i prowadzeniu działalności kulturalnej. Odwołanie następuje w tym samym trybie.

Id: 35AC6607-D646-4411-A062-E0353E7EA905. Podpisany Strona 2



4. Dyrektor kieruje całokształtem działalności, zarządza GCKPiT, a także reprezentuje go na zewnątrz.

5. Dyrektor jest zwierzchnikiem służbowym w stosunku do pozostałych pracowników oraz wykonuje 
względem nich czynności pracodawcy.

6. Wynagrodzenie pracowników GCKPiT ustalane są na podstawie Regulaminu wynagradzania pracowników 
GCKPiT.

7. Stukturę organizacyjną Ośrodka Kultury określa regulamin organizacyjny ustalony przez Dyrektora 
GCKPiT.

§ 10. 

1. Dyrektor  ponosi pełną odpowiedzialność za mienieGCKPiT i zarządza nim.

2. Jeżeli czynność prawna Dyrektora obejmuje rozporządzanie mieniem lub powoduje zaciągnięcie 
zobowiązania finansowego GCKPiT, to do skuteczności wymagana jest kontrasygnata Głównego 
KsięgowegoGCKPiT.

§ 11. 

1. Rada Programowa jest organem doradczym GCKPiT.

2. W skład Rady Programowej wchodzi Przewodniczący i czterech członków.

3. Radę Programową powołuje Wójt Gminy Szaflary.

4. Kadencja Rady Programowej trwa 4 lata.

5. Rada Programowa w szczególności:

a) opiniuje przedłożony przez Dyrektora projekt rocznego planu działania wraz z planem finansowym oraz wnioski 
o udzielenie dotacji na realizacje i dofinansowanie zadań własnych,

b) ocenia co najmniej raz w roku działalność GCKPiT oraz sprawozdanie roczne z jego działalności.

c) opiniuje propozycje zmian Statutu, a także może zgłaszać własne propozycje w tym zakresie.

6. Szczegółowy tryb pracy Rady Programowej określa uchwalony przez nią regulamin.

MAJĄTEK I FINANSE

§ 12. 

GCKPiT jako instytucja kultury prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na zasadach określonych 
w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

§ 13. 

1. GCKPiT gospodaruje samodzielnie swym mieniem oraz prowadzi samodzielną gospodarkę finansową 
w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami określonymi w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu 
działalności kulturalnej.

2. Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan działalności GCKPiT zatwierdzany przez Radę Gminy 
Szaflary, uwzględniający wysokość dotacji z budżetu Gminy Szaflary.

3. Dotacja, o której mowa w § 13 ust. 2 Statutu, przyznawana jest i rozliczana na podstawie odrębnych 
przepisów.

4. Plan, o którym mowa w § 13 ust. 2 Statutu obejmuje plan usług, przychodów i kosztów, remontów 
i konserwacji środków trwałych oraz plan inwestycji.

5. GCKPiT zobowiązane jest do składania rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury do dnia 
31 stycznia każdego roku za rok poprzedni, odnotowanego w rejestrze prowadzonym przez Gminę Szaflary.

6. Gminne Centrum Kultury Promocji i Turystyki posiada odrębny rachunek bankowy.
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§ 14. 

1. Działalność Gminnego Centrum Kultury, Promocji i Turystyki  finansowana jest z:

1) dotacji podmiotowej, celowych, z prowadzonej działalności gospodarczej, darowizn otrzymanych od osób 
fizycznych i prawnych,

2) pozyskanych środków zewnętrznych, w tym środków unijnych,

3) dochodów własnych,

4) środków z innych źródeł dopuszczalnych prawem.

1. a GCKPiT  może prowadzić działalności gospodarczą niekolidującą z realizacją zadań statutowych w celu 
pozyskiwania dodatkowych środków na realizację celów statutowych i pokrywanie kosztów działalności bieżącej.

2. Gminne Centrum Kultury, Promocji i Turystyki może w szczególności pozyskiwać dochody pochodzące z:

a) wpływów z koncertów własnych zespołów,

b) organizacji imprez artystycznych, rozrywkowych i sportowych zleconych przez inne instytucje, zakłady, osoby 
prawne i fizyczne,

c) promocji firm na imprezach organizowanych przez GCKPiT;;

d) prowadzenie kiermaszy prac uczestników kół zainteresowań i sekcji artystycznych;

e) prowadzenia warsztatów, szkoleń, kursów językowych, kursów tańca, kursów fotograficznych, zajęć 
sportowych;

f) sprzedaży biletów wstępu na organizowane imprezy;

V. NADZÓR

§ 15. 

1. Nadzór nad działalnością GCKPiT sprawuje Wójt Gminy Szaflary.

2. Nadzór merytoryczny nad GCKPiT sprawuje Małopolski Ośrodek Kultury w Krakowie.

3. Dyrektor  GCKPiT zobowiązany jest do przedstawienia Wójtowi Gminy Szaflary do końca trzeciego 
kwartału roku poprzedzającego, programu działania GCKPiT na każdy kolejny rok kalendarzowy i uzyskania 
akceptacji tego programu.

4. Dyrektor GCKPiT w terminie  do 31 stycznia każdego roku zobowiązany jest do złożenia Wójtowi Gminy 
Szaflary sprawozdania z wykonania programu za rok ubiegły.

VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 16. 

1. Statut nadaje Rada Gminy Szaflary.

2. Zmiany statutu mogą być dokonane w trybie właściwym dla jego ustalenia.

§ 17. 

Likwidacja Gminnego Centrum Kultury Promocji i Turystyki może nastąpić na podstawie uchwały Rady 
Gminy Szaflary. O zamiarze likwidacji Gminnego Centrum Kultury i Promocji Rada Gminy podaje informację do 
publicznej wiadomości na sześć miesięcy przed wydaniem aktu o likwidacji. Akt o likwidacji Ośrodka Kultury 
stanowi podstawę do wykreślenia go z rejestru.

§ 18. 

W sprawach nieuregulowanych w statucie zastosowanie mają przepisy ustawy o organizowaniu i prowadzeniu 
działalności kulturalnej oraz innych ustaw.
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