
UCHWAŁA NR 1 77lXxIiI/2012
RADYMiEJSKIEJ SIERPCA

z dnia 30 marca Ż0 l2 r.

w sprawie zmiany statutu jednostki kultury pod nazwą ,,Dom Kultury w Sierpcuoo.

Na podstawie art. 40 ust. 2 pl<l.2 uslawy z dnia 8 marca ]990r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2001r', Nr I42, poz. 159I ze zm.) t art. 13 ustawy z dnta 25 października ]99]r.
o organizowąniu i prowadzeniu działalności kalturalnej (Dz.U. z 2001r. Nr 13,poz. 123
ze zm.) Rada Miejska Sierpca uchwala' co następuje:

$1.

Jędnostcę kultury funłcj onuj ącej doĘchczas pod nazwą ,pom Kultury w Sierpcu''
nadaje się nowy statut, co związane jest m.in. ze zmianąnazwy tej jednostki na ,,Cęntrum
Kulrury i Sztuki w Sierpcu".

$2.

Wykonanie uchwĄ powierza się Burmistrzowi Miasta Sierpc.

Traci moc uchwała Nr 140/XWI/2004 RaĄ Miejskiej w Sierpcu z dnia 30 czerwca 2004
r. w sprawie uchwalenia Statutu Domu Kultury w Sierpcu.

Uchwała wchodziw Ęcie w 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Woj ewództwa Mazowieckiego.

PRZEWODNlczĄcY
RADY MtEJqKtEJ

Marek Chaóńewcki

$3.

$4.



Załącznik do uchwaĘ Nr 177
LYIII/2 0 1 2 RM z 3 0. 0 3. 20 I 2r.

STATUT

CENTRUM KTILTURY I SZTUKI W SIERPCU

p(oZDZIAŁl

Postarrowienia ogólne

$1.
Centrum Kultury i SZfuki w Sierpcu, zwane dalej ,,CKiSz'', jest samorządową instytucją
k-ultury' a jego prowadzenie jest Zadaniem własnym gminy.

$2.

CKiSz działa na podstawie obowiązuj ących przepisów prawa' a w szczególności w
oparciu o ust.twę z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu
dziąłalnoś ci kulturalnej oraz postanowienia niniej szego stafutu.

$3.

1. CKiSz mieŚci się w Sierpcu, w budyŃu przy ul. Piastowskiej 39' a terenem działania
jest miasto Sierpc i powiat sierpecki.
2. CkiSz może równteż działaó na terenie całego kraju, a także pozajego granicami.
3. CKiSz użrywa pieczęci podfuznej z r.az:ołą w pełnym brzmieniu, adresem, numerem
teiefonu, numerem REGON i numerem NIP .

$4.
organizatorem CKiSz jest Gmina Miasto Sierpc, natomiast bezpośredni nadzór nad
działalnością jednostki pełni Burmistrz Miasta.



$s.

CKiSz jest wpisany do rej estru insry'tucji kultury prowadzonego przez Burmistrza,
posiada osobowość prawną i samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową.

P(0ZDZIAŁ||

Cel i zakres dzialania

$6.
1. Podstawowym celem działań CKiSz jest pozyskiwanie oraz przygotowanie
społecmości do akt1'wnego uczęstnictwa w kulfurzę i jej współtrvorzeniu.
2. CKiSz realizuje zadania w zakręsie wychowania przez sztlkę, edukacji l,'r-rltura1nej,

tworzenia warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu arĘsĘczn ego oraz zainteresowań
wiedzą i sztuką. Prowa dzi równteż działalność impresaryjną a przede wszystkim _

rozpozraje i zaspakaja potrzeby oruz zainteresowania kulturalne.
3. CKiSz prowadzi wielokięrunkową działa1ność zgodnie z założęntami polĘki
kulfuralnej państwa i orgwizatora, realizując Wieloletni Program Działania
zatwierdzony p rzez Burmistrza Miasta.

$7.

1' Powyższę zadania CKiSz rea1izuje poprzez'.
a)organizowanie spektakli teatralnych, koncertów, wystaw, plenerów

plastycmych, odcą'tów;

b) organizowanie i prowadzenie zespołów arĘsĘcmych orazkół
zainteresowań,

c) organizowanie i prowadzenię warsŹatów, kursów, szkoleń,

d) prowadzenie działalności kinowej'

e) organizowanie imprez rozrywkowych, okolicmościowych, turystycznych-
2. CKiSz współpracuj e z insĘ'tucjami upowszechniarria kultury, organizacjami
pozarządowymi, a takżę placówkami oświatowymi przy organizowarriu przedsięwzięć
kulturalnych.
3. Wybrane zadania, określone w cofocmym Planie pracy CKiSz, realizowane są Za

odpłatnością i na zasadach us talonych przez dyrektora.
4. CKiSz może podejmować irrrre, niż wymienione powyżej, działafia wynikaj ące z
potrzeb środowiska lokalnego i poliĘki kulturalnej organizatora.



RoZDZIAŁ I]I

Zarządzanie Centrum Kultury i Sztuki

$8.
1. CKiSz jest kierowane przez dyrektora' który zarządza instytucją i reprezentuje ją na
zęwnątrz.
2. Kandydat na dyrek1ora CKiSz na 4Jetnią kadencję jest wyłaniany w drodze konkursu
w oparciu o Zasady określone przez niego w regulaminie konkursu.
2a. Wyłonienie kandydata na dyrektola w drodze bezkonkursowej wymaga zgody Rady
Miejskiej.
2b. Zwietzchnlkiem służbowym dyrektora jest Burmistrz Miasta.
3. Dyrektor CKiSz sporzCza:

1) Regulamin organizacyjny CKiSz określaj ący szczegółową strukfurę CKiSz.
2) Regulamin Wynagradzania Pracowników CKiSz.
3) Regulamin Zakładowego Funduszu Swiadczeń Socjalnych
4) Wieloletni Program Działania CKiSz obejmujący okres 4 lat budżetowych.
5) Roczny Plan Działania wraz z Planem Finansowym.
6) Plan Pracy na rok szkolny.
7) Tygodniowy rozkład określający organizację zajęć stĄch.

Zmiany w Regulaminie Orguizacyjrym, Regulaminie Wynagradzania, Regulaminie
Zakładowego Funduszu Swiadczeń Socjalnych i Wieloletnim Programie Działania
CKiSz inicjuje dyrektor CKiSz.
4. Dyrektor wykonuje swoje zadania przy pomocy głównego księgowego' którego
kompetencje i odpowiedzia|ność za podejmowane decyzje i skutki działań określone są w
Re gul aminie O r ganiz a cyj nym.
5. Dyrek1or CKiSz, po uzyskaniu zgody Burmistrza,InoŻę utworzyó stanowisko zastępcy
dyrektora:

a) zastępca dyreldora powoĘłvany jest na czas określony, ale nie dfuzszy niż okręS
kadencji dy'rektora, spośród pracowników zatrudnionych w CKiSz,

b) powierzenia stanowiska i odwołania z riego dokonuje dyrektor CKiSz, po
uzyskaniu pozyĘ'wnej opinii Burmistrza Miastą

c) zakres działania zastęylcy dyrektora ol<reśla Regulamin organizacyjny CKiSz.

$e.
1. Burmistrz Miasta sprawuj e nad Centrum Kultury i szfuki nadzór w zakresie spraw

finansowych, administracyjnych i dotyczących bezpieczeństwa.
2. W zakresie w1łrnienionym w ust. 1 nadzorowi podlega w szczególności:

a) prawidłowość dysponowania przym:anymi środkami budżetowymi oraz
gospodarowania mieniem,

b) przestrzeganie obowiązujących przepisów doĘczących organizacji pracy i
spraw pracowniczych,

c) przęstrzęganie przepisów bezpieczeństwa.
3. W celu przeprowadzenia czynności nadzorczych, Burmistrz ma plawo wydelegować

imiennie pracowników Urzędu Miejskiego w Sierpcu, którzy w obowiązkach
sfużbowych mają powierzone Sprawy kulfury' finansów i bezpieczeństwa.

4. osoby, o Ltórych mowa w ust.3 mająprawo:



a) wstępu do CKiSz w godzinach otwarcia,
b) wglądu do dokumentacji dotyczącej przedmiotu nadzoru.

5 Z przeprowadzonych czynności nadzorczych sporządzany jest protokół, l(óry
podpisuje osoba je przeprowadzająca oraz d1rektor. Dyrektor ma prawo wnosić o
sprostowania i uzupełnienia, a w przypadku ich niędokonania - odmówić podpisania
protokołu.
6. TreśÓ protokofu, wraz ze starrowiskiem dyrektora Tozpatruj e Burmistrz Miasta,
wydając stosownę zlecenia.
7. Ciałem doradczym dla CKiSz jest Społeczna Rada Kulfury, którą powołuje i odwołuje

Rada Miasta Sierpca.
'7a. Zatręs i zasady działania Społecznej Rady Kultury określi Regulamin zatwierdzony
przez Radę Miasta.

RoZDZIAŁIv
or9anizac1a Cęntrum Kultrrry i szfuki

$10.
W CKiSz zatrudnia się pracowników działalności podstawowej, administracji i obsfugi.
W miarę potrzeb w jednostce mogą być zatrudnieni specjaliści z róinych dziedzin
zvłiązanych
z pracą placówki.

$11.
1. Dyrektor oraz pracownicy administracji i obsfugi CKiSz posiadają odpowiednie do
zajmowanych stanowisk lovalifikacje.
2. o tym czy posiadane kwalifftacj e umożliwiają zatrudnienie na stanowisku pracolr'nika
kadry podstawowej - instrukt ora rozslrzyga Dyrelctor biorąc pod uwagę ukończone przez
kandydata kursy specjalistycme, posiadane przygotowanie pedagogiczne,
udokumentowane osiągnięcia axtystyczne bądż w praay z amatorskim ruchem
artystycznym,, umiejęhrości i predyspozycje.
3- Wynagrodzenia pracowników CKiSz ustalane są na podstawie zasad wynagradzula
pracowników ins$.tucji kultury kształtowanych w oparciu o rozporząózenia ministra
właściwego do spraw kultury i ministra do spraw pracy oraz Regulamin Wynagradzania.

$ 12.

1. CKiSz, jako placówka o charakterze kulturalno-oświatowym zajęcia organizuje w
ry'tmie roku szkolnego, również w okresie ferii zimowych oraz fęrii letnich.
2. Na podstawie zatwierdzone go Planu pracy CKlSz dyrektor wtata Tygodniowy rozkład
okreŚlający organizacj ę zajęć stĄch oraz ustala czas ptacy na poszczegóLnych
stanowiskach pracy. okres rozliczeniowy czasu pracy pracowników CKiSz regulują
odrębne przepisy.
3. Szczegółową orgulizację wewnętrmą CKiSz oraz zakres jego działania ustala dyrektor
w Regulaminie Organizacyjnym i przedstawia go Burmistrzowi Miasta celem
z'at\^łięrdzenia.



ą0ZDZIAŁv
Gospodarka finansowa

$ 13.

1 . CKiSz jest finansowane z budżetu Miasta Sierpc, z dochodów własnych i innych
źródeł.

2. CKiSz prowadzi gospodarkę finansową na zasadach obowiązujących insĘltucje
kultury, gospodaruje samodzięlnie przydzieloną i naby.tą bzęścią mienia oraz prowadzi
samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych Środków kierując się zasadami
elektywności ich wykorzystania.
3 ' Podstawą gospodarki finansowej CKiSz jest Plan Finansowy uwzględniający
wysokość rocznej dotacji organizatoru na działalność tej insĘtucj i.
4. CKiSz moŻe prowadzić takŻę inną niz kulfuralna działalność zbieżną ze swoją
działalnością podstawową a środki uzyskane z przychodów przeznaczyć na pokrycie
kosztów bieŻącej działalności i zobowiązań.

5. Pozyskiwanie środków f,tnansowych odbywa się m.in. poprzęz:

a) sprzeduż biletów wstępu na konceĘ, spektakle i filmy,
b) prowadzenie odpłatnych warsztatów, szkoleń, lekcji, kursów, wykładów i zajęć
arfysrycznych,
c) pobieranie opłat wnoszonychw związktt z organizacją konlrursów, fęstiwali,
przeglądów., plenerów plasĘcznych, sierpeckiego uniwersytefu trzeciego wieku,

d) wypoĄczanie odpłatne rekwizytów i kostiumów,

e) organizowanie imprez zleconych przez insłtucje, zakJady, osoby fizyczne i prawne,
f) aplikowanie o środki z funduszy europejskich i innych na plzygotowyvane proj eĘ w
zakręsie działalności kultulalnej,

g) sprzeduŻ dzieł sztuki oraz arłkułów uży'tku kulturalnego,

h) odsetki od środków na rachunku bieżącym i zgromadzonych na lokatach,

i) darowizny, zapisy, spadki,

$ 14.

1. CKiSz tworzy zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na zasadach określonych w
odrębnych przepisach. Zasady gospodarowania funduszęm ofueśla Regulamin funduszu.2' CKiSz może tworzyć fundusz nagród z przemaczeniem na wypłatę nagród
indy'r,vidualnych dla pracowników za szczególne osiągnięcia w pracy. Zasady
gospodarowania frrnduszem określa Regulamin wynagradzania.

$ 1s.
CKiSz przygotowuje i przedstawia ofertę odpłatny ch zajęĆ i kursów, do prowadzenia
L1órych zatrudniać może osoby 2 zelvnątrz jako instrrrktorów godzinowych, na zasadach
okeślonych przez Dyrektora placówki.



RoZDZLAŁw
Zmiana statutu

{i16'
1. Projekt zmiany statutu może zgłosić z własnej inicjatywy Dyrektor lub organizator
CKiSz.
2. Projekt zmian statutu wlaz z uzasadnieniem Dyrektor przedstawia za pośrednictwem
Burmistrza Miasta przewodniczącemu Rady Miejskiej Sierpca z wnioskiem o
skierowanie go pod obrady sesji i podjęcie uchwĄ w sprawie zmiany statufu.
3' Wszelkie zmiany w statucie mogą być dokonywane w Ębie jego uchwalenia i
posiadaj ą formę nowelizacj i.

P(0ZDZIAŁ\'I
Postanowienia końcowe

$ 17.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie odpowiednie
przepi sy powszechnie obow iązuj ące.

$ 18.

organizator może dokonać połączenla, podziału lub likwidacji insĘtucji kultury zgodnie
z ustawą z dnią 25 października 199I r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej.
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