UCHWAŁA NR XXXVI/293/2009
RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z
dnia 28 maja 2009 r.
w sprawie: założenia Centrum Kultury „Scena to dziwna” przy ul. Roosevelta 42 w
Gnieźnie.
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 7, art. 12 pkt 8 lit. „i” oraz pkt 11 ustawy z dnia 5
czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz.1592 ze zmianami) i art. 9, art. 11, art. 13 ustawy z dnia 25 października 1991 r.
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 13,
poz. 123 ze zmianami) Rada Powiatu Gnieźnieńskiego uchwala, co następuje:
§.1
Zakłada się z dniem 1 września 2009 roku Centrum Kultury „Scena to dziwna” z
siedzibą przy ul. Roosevelta 42 w Gnieźnie jako instytucję kultury.
§2.
Organizację instytucji kultury określa statut stanowiący załącznik do niniejszej
uchwały.
§3.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gnieźnieńskiego.
§4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2009 roku.

Przewodnicząca Rady Powiatu
Danuta Winiarska

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XXXVI/293/2009
RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z
dnia 28 maja 2009 r.
Powołanie Centrum Kultury „Scena to dziwna” ma na celu poszerzenie oferty
skierowanej do dzieci i młodzieży oraz umożliwienie uzupełnienia oferty zajęć
pozalekcyjnych

proponowanych

przez

szkoły

podstawowe,

gimnazjalne

i

ponadgimnazjalne powiatu gnieźnieńskiego.
Jednocześnie dodać należy, że wchodząca reforma programowa oświaty
nakłada na dyrektorów szkół obowiązek ścisłej współpracy w zakresie realizowania
szeroko pojętej edukacji kulturalnej ze szczególnym uwzględnieniem wyszukiwania,
kształcenia

i

promowania

talentów

uczniów

oraz

współorganizowania

specjalistycznych zajęć fakultatywnych.
Wobec przedstawionych argumentów utworzenie Centrum Kultury „Scena to
dziwna” pozwoli zarówno na realizację polityki edukacyjnej powiatu jak i założeń
reformy oświatowej.
W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.

Załącznik do
Uchwały nr XXXVI/293/2009
Rady Powiatu Gnieźnieńskiego
z dnia 28 maja 2009 r.

STATUT
Centrum Kultury „Scena to dziwna”
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1.
Centrum Kultury „Scena to dziwna” w Gnieźnie, zwane dalej „Centrum”, jest samorządową
instytucją kultury działającą na podstawie:
•

Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej tekst jednolity (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 ze zmianami),

•

Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr
142, poz.1592 ze zmianami)

•

niniejszego statutu.
§2.

Centrum mieści się w Gnieźnie, przy ulicy Roosevelta 42, a terenem jego działania jest
obszar powiatu gnieźnieńskiego.
§3.
1. Organizatorem Centrum jest Powiat Gnieźnieński.
2. Nadzór nad Centrum sprawuje Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego.
3. Centrum posiada osobowość prawną i jest wpisane do rejestru instytucji kultury
prowadzonego przez organizatora.
4. Centrum używa pieczęci podłużnej zawierającej nazwę Centrum i jego adres.

Rozdział II
Zakres działania Centrum
§4.
Do zakresu działania Centrum należy:

1. rozpoznawanie, rozwijanie i zaspokajanie potrzeb i zainteresowań kulturalnych
mieszkańców powiatu gnieźnieńskiego oraz integracja działań na rzecz rozwoju kultury,

2. edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i
młodzieży,
3. tworzenie ofert spędzania czasu wolnego,
4. wspieranie amatorskiej twórczości artystycznej oraz promocja wartościowych dokonań i
inicjatyw kulturalnych,
5. ochrona tradycji i dziedzictwa kulturowego,
6. organizacja imprez masowych,
7. organizowanie stałych form prezentacji dorobku i osiągnięć amatorskiego ruchu
artystycznego oraz promowanie najbardziej wartościowych dokonań twórców i zespołów,
8. wypracowywanie i upowszechnianie nowych form i metod pracy w kulturze,
9. współdziałanie w zakresie krajowej i zagranicznej wymiany kulturalnej,
10. prowadzenie działalności informacyjno – wydawniczej.

Rozdział III
Organizacja Centrum
§5.
1. Centrum zarządza Dyrektor.
2. Dyrektora powołuje i odwołuje Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego.
3. Do zadań Dyrektora należy w szczególności:
•
•

reprezentowanie Centrum na zewnątrz,
prowadzenie działalności zgodnie ze statutem,

•

tworzenie warunków do realizacji zadań statutowych,

•
•

dbałość o mienie i właściwa gospodarkę tym mieniem oraz środkami finansowymi,
zatwierdzanie planów działalności Centrum,

•

zawieranie i rozwiązywanie umów o prace z pracownikami oraz umów cywilno –
prawnych
§6.

Organizację wewnętrzną Centrum określa regulamin organizacyjny nadawany przez
Dyrektora, po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego oraz działających w
Centrum związków zawodowych.

Rozdział IV

Gospodarka finansowa Centrum
§7.
1.
Centrum prowadzi gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków oraz na
podstawie planu działalności Centrum, kierując się zasadą efektywności ich wykorzystania.
2.
Przychodami Centrum są: dotacje budżetowe przyznawane przez Radę Powiatu
Gnieźnieńskiego, wpływy z prowadzonej działalności, darowizny i zapisy osób fizycznych i
osób prawnych, środki otrzymane z innych źródeł.
3.
Koszty bieżącej działalności i zobowiązania Centrum pokrywa z uzyskanych
przychodów.
4.
Centrum prowadzi rachunkowość wg zasad określonych w odrębnych przepisach o
rachunkowości.
5.
Odpowiedzialność za gospodarkę finansowa Centrum ponoszą Dyrektor i w zakresie
mu powierzonym główny księgowy.
§8.
1. Centrum może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
2. Dochód z działalności gospodarczej Centrum służy realizacji celów statutowych.

Rozdział V
Postanowienia końcowe
§9.
1. Centrum zatrudnia pracowników merytorycznych i administracyjno – gospodarczych.
2. Wymagania kwalifikacyjne i zasady wynagradzania pracowników Centrum określają
odrębne przepisy.
§10.
Wszelkie sprawy nie uregulowane niniejszym Statutem określa Regulamin Centrum Kultury
„Scena to dziwna” oraz odrębne przepisy.
§11.
Zmiany niniejszego Statutu wymagają uchwały Rady Powiatu Gnieźnieńskiego.
§12.
Statut Centrum Kultury „Scena to dziwna” wchodzi w życie z dniem 1 września 2009 roku.

