
   Załącznik do Uchwały nr III/10/10 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 30 grudnia 
2010 roku i uchwały nr V/56/11 Rady Miejskiej w Zakliczynie w sprawie zmiany uchwały 
nr III/10/10 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 30 grudnia 2010 z p. zmianami.  

STATUT
Zakliczyńskiego Centrum Kultury

Rozdział I.

Postanowienia ogólne.

§ 1.

Zakliczyńskie Centrum Kultury, zwane dalej „Centrum”  działa na podstawie: 

1. Ustawy z dnia 25 października 1991 roku O organizowaniu i prowadzenia
    działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. nr 13 poz. 123 z późn. zm.) 

     2. Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  O samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
         nr 142, poz. 1591 z p. zm.)
     3. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku O finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r.
         nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) 

4. Ustawy z dnia 29 września 1994 roku  O rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. nr
   152 poz. 1223 z późn. zm.) 
5.  Niniejszego statutu. 

§ 2.

1.Centrum  jest  gminną  jednostką  organizacyjną  wpisaną  do  Rejestru  Instytucji 
Kultury Urzędu Miejskiego w Zakliczynie.

3.Centrum posiada osobowość prawną.
6.Centrum obejmuje swoją działalnością teren Miasta i Gminy Zakliczyn, jednakże 

może współpracować z instytucjami kultury oraz organizować imprezy kulturalne, 
sportowe i rekreacyjne, także poza terenem Gminy.

7.Siedzibą Centrum jest zakliczyński ratusz – ul. Rynek 1 w Zakliczynie.

    § 3.

         Organizatorem Centrum jest Gmina Zakliczyn.



Rozdział II.

Cele i zadania Centrum 

§ 4.

     Celami Centrum są :

1. Upowszechnianie kultury – w tym prowadzenie placówek upowszechniania 
kultury. 

2. Upowszechnianie sportu i rekreacji  w ramach współpracy ze stowarzyszeniami i 
klubami sportowymi.

3. Popularyzacji walorów turystycznych w ramach współpracy z podmiotami 
prawnymi zajmującymi się działalnością turystyczną na terenie Gminy. 

§ 5.
Do zadań Centrum należy:

1)Prowadzenie  wielokierunkowej  działalności  uwzględniającej  indywidualne 
i zbiorowe formy uczestnictwa w sferze kultury,

2)Promocja dziedzictwa  kulturowego Miasta i Gminy Zakliczyn,
3)Ochrona dorobku i rozwój potencjału kulturowego Miasta i Gminy Zakliczyn,
5)Podejmowanie  przedsięwzięć  lokalnych,  krajowych  i  międzynarodowych  w 

procesie integracji europejskiej w zakresie działalności statutowej,
6)Współdziałanie  z  samorządami,  placówkami  oświatowymi,  instytucjami  oraz 

stowarzyszeniami  w  celu  włączenia  ich  oferty  w  system  promocji  walorów 
kulturowych oraz usług sfery czasu wolnego,

       6)   Rozwój lokalnego systemu komunikacji społecznej poprzez organizację
             Własnych wydawnictw i lokalnych mediów informacyjnych,

7)  Organizacja imprez rozrywkowych, turystycznych  i gospodarczych w gminie 
     Zakliczyn, 
8)  Organizowanie spektakli, konferencji, wystaw, wernisaży, kursów, konkursów, 
9)  Działania na rzecz profilaktyki antyalkoholowej i promowanie zdrowego stylu
     Życia  poprzez organizację przedsięwzięć popularyzujących aktywny sposób
     wypoczynku i uczestnictwa w ofercie kulturalnej 
10) Popularyzacja sztuki filmowej i fotografii artystycznej,  
11) Kultywowanie tradycji i zwyczajów ludowych oraz postaw patriotycznych
      w społeczeństwie,
12) Realizacja usług w zakresie; reklamy, kultury, oświaty, poligrafii, internetu,



      rozrywki i kultury fizycznej, gastronomii, porządku publicznego, handlu
      artykułami spożywczymi, papierniczymi i książkami, 
13) Działanie na rzecz turystycznego wizerunku gminy Zakliczyn poprzez
      wydawnictwa turystyczne, stwarzanie warunków do uprawiania turystyki
      aktywnej oraz organizacja  informacji turystycznej o Gminie Zakliczyn,
14) Mecenat nad lokalnym ruchem artystycznym oraz pomoc dla kół i klubów
      zainteresowań

Rozdział III

Organizacja Centrum.

§ 6.

1. Organem zarządzającym Centrum jest dyrektor. 
2. Dyrektor reprezentuje Centrum na zewnątrz. 
3. Dyrektora Centrum powołuje Burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn, po zasięgnięciu 

opinii właściwych związków zawodowych działających w Centrum oraz stowarzyszeń 
zawodowych i twórczych.

4. Burmistrz określa  zakres obowiązków i kompetencji Dyrektora Centrum.
5. Organem doradczym i opiniującym działalność Centrum jest Społeczna Rada 

Programowa powoływana przez dyrektora po konsultacji z Burmistrzem Miasta i 
Gminy 

§ 7.
Strukturami organizacyjnymi Centrum są:

1) Dom Kultury „Ratusz”.
2) Klub „Spytko”. 
3) Gminne Centrum Rekreacji.
4) Świetlice kulturalno – profilaktyczne .  

§ 8.

Szczegółową  strukturę  organizacyjną  Centrum  oraz  stanowiska  pracy  i  zakres  ich 
czynności określają regulaminy; organizacyjny, pracy i wynagradzania nadawane przez 
Dyrektora,  po  zasięgnięciu  opinii  Burmistrza  Miasta  i  Gminy  Zakliczyn  oraz  opinii 
działających w Centrum organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.



Rozdział IV.

Gospodarka majątkowa i finansowa Centrum.

§ 9.

Centrum zarządza mieniem nieruchomym i ruchomym nabytym w drodze kupna 
i  przekazywanym  mu  w  zarząd  lub  użytkowanie  albo  na  podstawie  innego  tytułu 
prawnego wydanego przez  Burmistrza  Miasta  i  Gminy Zakliczyn lub Radę Miejską w 
Zakliczynie w zależności od kompetencji.   

§ 10.

Kompetencje dyrektora Centrum w zakresie zarządzania przekazanym mieniem gminy 
określa pełnomocnictwo udzielone mu przez Burmistrza Miasta i Gminy Zakliczyn. Do 
wykonania  czynności  przekraczających  zakres  pełnomocnictwa  potrzebna  jest  zgoda 
Burmistrza.

§ 11.

Działalność  Centrum  finansowana  jest  ze  środków  własnych,  dotacji  przyznanej 
w budżecie gminy,  a także środków uzyskanych w wyniku:

1.Wynajmu powierzonego przez Radę Miejską lub Burmistrza Centrum mienia
2.Prowadzenia przez Centrum działalności usługowej i gospodarczej
3.Środków uzyskiwanych od osób fizycznych i prawnych
4.Środków uzyskiwanych z programów pomocowych krajowych  i zagranicznych

§ 12.

Centrum  prowadzi  działalność  usługową  i  gospodarczą  w  oparciu  o  obowiązujące 
przepisy, a uzyskane z tego tytułu dochody przeznacza na cele statutowe.

§ 13.

Centrum posiada odrębny rachunek bankowy

§ 14.



Podstawą  gospodarki  finansowej  Centrum  jest  roczny  plan  finansowy.  Gospodarkę 
finansową Centrum wykonuje  dyrektor  przy  pomocy  Głównego  Księgowego,  którego 
kompetencje i zadania określają odrębne przepisy

Rozdział V.

Postanowienia końcowe.

§ 15.

1.Statut nadaje Rada Miejska w Zakliczynie.
2.Zmian Statutu dokonuje się w trybie właściwym dla jego nadania.

§ 16.

   Likwidacja Centrum następuje na podstawie uchwały Rady Miejskiej z zachowaniem 
wymogów formalnych określonych obowiązującymi przepisami Ustawy O organizowaniu 
i prowadzeniu działalności kulturalnej. 

§ 17.

1.Centrum używa pieczęci podłużnej o treści zawierającej w pełnym brzmieniu nazwę i 
adres uzupełniony nadanym Regonem i Numerem Identyfikacji Podatkowej.

2.Jednostki organizacyjne Centrum mogą używać pieczątek o treści stosownej do § 7.


