
 

 

UCHWAŁA NR XXI/301/16 

RADY GMINY ZGIERZ 

z dnia 31 maja 2016 r. 

w sprawie zmiany nazwy instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury w Dzierżąznej 

 i nadania jednostce nowego statutu 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2016 r. 

poz. 446) i art. 9, 11 i 13 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności 

kulturalnej (t.j.: Dz.U. z 2012 r. poz. 406, z 2014 r. poz. 423, z 2015 r. poz. 337, poz.1505) Rada Gminy Zgierz 

uchwala, co następuje: 

§ 1. Gminny Ośrodek Kultury w Dzierżąznej otrzymuje nazwę: Gminne Centrum Kultury, Sportu, Turysty-

ki i Rekreacji. 

§ 2. Nadaje się statut Gminnemu Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji, który stanowi załącznik 

do niniejszej uchwały. 

§ 3. Tracą moc: uchwała nr XXVI/271/00 Rady Gminy Zgierz z dnia 16 listopada 2000 r. w sprawie nada-

nia nazwy i statutu samorządowej instytucji kultury, uchwała nr IV/35/03 Rady Gminy Zgierz z dnia 30 stycz-

nia 2003 r. w sprawie zmiany siedziby Gminnego Ośrodka Kultury i zmian w statucie GOK, uchwała  

nr XI/108/03 Rady Gminy Zgierz z dnia 4 września 2003 r. w sprawie zmiany w Statucie Gminnego Ośrodka 

Kultury, uchwała nr XXII/210/04 Rady Gminy Zgierz z dnia 26 sierpnia 2004 r. w sprawie zmiany w Statucie 

Gminnego Ośrodka Kultury, uchwała nr XIII/114/11 Rady Gminy Zgierz z dnia 27 października 2011 r.  

w sprawie zmiany w Statucie Gminnego Ośrodka Kultury w Dzierżąznej oraz uchwała nr XVIII/264/16 Rady 

Gminy Zgierz z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie zmiany w Statucie Gminnego Ośrodka Kultury w Dzierżąz-

nej. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zgierz. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-

twa Łódzkiego. 

  

 Przewodniczący 

Rady Gminy Zgierz 

Marek Telenda 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 21 czerwca 2016 r.

Poz. 2725



Załącznik 

do uchwały nr XXI/301/16 

Rady Gminy Zgierz 

z dnia 31 maja 2016 r. 

STATUT GMINNEGO CENTRUM KULTURY, SPORTU, TURYSTYKI I REKREACJI  

Z SIEDZIBĄ W DZIERŻĄZNEJ 

Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

§ 1. Gminne Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji, zwane dalej Centrum jest samorządową insty-

tucją kultury, która działa na podstawie: 

1) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedno-

lity: Dz.U. z 2012 r. poz. 406, z 2014 r. poz. 423, z 2015 r. poz. 337, poz. 1505); 

2) ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 715, z późn. zm.); 

3) niniejszego statutu. 

§ 2. 1. Organizatorem Centrum jest gmina Zgierz. 

2. Instytucja kultury posługuje się nazwą: Gminne Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji. 

3. Siedzibą Centrum jest miejscowość Dzierżązna nr 4. 

4. Terenem działania Centrum jest obszar gminy Zgierz. 

5. Centrum może również działać na terenie województwa łódzkiego i całej Polski, a także poza jej grani-

cami. 

6. Centrum jest wpisane do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora, posiada osobo-

wość prawną od dnia wpisu do rejestru i samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową. 

7. Centrum używa pieczęci podłużnej z pełną nazwą instytucji i jej adresem. 

§ 3. W skład struktury organizacyjnej Centrum wchodzą: 

1) Gminna Biblioteka w Dzierżąznej wraz z filią w Ustroniu; 

2) Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy w Dzierżąznej; 

3) Obiekt Sportowo-Rekreacyjny im. Leszka Jezierskiego w Rosanowie; 

4) świetlice wiejskie. 

§ 4. Dotychczasowe mienie instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w postaci wyposażenia i środ-

ków trwałych stanowi własność Centrum. 

§ 5. Centrum działa z wykorzystaniem bazy lokalowej obiektów wymienionych w § 3. 

Rozdział 2 

Cel i zakres działalności 

§ 6. Celem działania Centrum jest prowadzenie wielokierunkowej działalności kulturalnej, rekreacyjnej  

i sportowej, rozwijającej i zaspokajającej potrzeby ludności oraz upowszechnianie, ochrona i promocja kultury, 

sportu, rekreacji i turystyki w kraju i za granicą oraz utrwalanie i rozwijanie zainteresowań kulturalnych, spor-

towych, rekreacyjnych i turystycznych społeczeństwa. 

§ 7. Do podstawowych działań Centrum należy w szczególności: 

1) organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę; 

2) stwarzanie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, kół i klubów zainteresowań, sekcji  

i zespołów; 
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3) organizowanie imprez artystycznych, sportowych i rekreacyjnych, okolicznościowych, rodzinnych i obrzę-

dowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym; 

4) prowadzenie działalności wydawniczej i promocyjnej; 

5) koordynowanie działalności na terenie działania Centrum w zakresie organizacji imprez kulturalnych, spor-

towych i rekreacyjnych; 

6) nadzorowanie i organizowanie działalności rozrywkowo-rekreacyjnej; 

7) prowadzenie współpracy i wymiany kulturalnej; 

8) współdziałanie na rzecz kultury i sportu z instytucjami, stowarzyszeniami, twórcami indywidualnymi; 

9) administrowanie powierzonymi obiektami i przydzielonym mieniem oraz utrzymywanie i udostępnianie 

bazy kulturalnej i sportowo-rekreacyjnej, zgodnie z odrębnymi przepisami. 

§ 8. Cele wymienione w § 6 Centrum realizuje w szczególności poprzez: 

1) rozbudzanie indywidualnej i zbiorowej aktywności kulturalnej i rekreacyjno-sportowej; 

2) organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej; 

3) organizację i wspieranie imprez kulturalnych, artystycznych, patriotycznych, rozrywkowych, rekreacyjno-

sportowych i turystycznych o zasięgu lokalnym, ponadlokalnym i międzynarodowym, w szczególności: 

wystaw, odczytów, prelekcji, wieczorków, konferencji, zebrań, spotkań dyskusyjnych, zabaw tanecznych, 

festynów, loterii, aukcji; 

4) prowadzenie i koordynowanie działalności sekcji i kół zainteresowań, w tym sekcji sportowych, zespołów 

folklorystycznych, zespołów instrumentalnych i wokalnych, chórów, zespołów tanecznych dla dzieci, mło-

dzieży i dorosłych na terenie gminy Zgierz oraz zapewnienie odpowiednich warunków, potrzebnych do ich 

funkcjonowania; 

5) koordynowanie działalności amatorskiego ruchu artystycznego; 

6) współpracę z sołectwami, organizacjami społecznymi, organizacjami sportowymi, twórcami i artystami, 

sportowcami i innymi podmiotami w zakresie rozbudzania aktywności kulturalnej, sportowej i rekreacyj-

nej; 

7) udostępnianie księgozbioru bibliotecznego, czasopism i innych materiałów bibliotecznych oraz prowadze-

nie działalności informacyjnej w bibliotekach; 

8) prowadzenie działalności wydawniczej i promocyjnej, w tym sprzedaż wydawnictw i pamiątek regional-

nych; 

9) współorganizowanie przedsięwzięć mających na celu promocję gminy Zgierz; 

10) prowadzenie współpracy z zagranicą, zwłaszcza z miastami partnerskimi gminy Zgierz; 

11) udostępnianie w miarę istniejących możliwości pomieszczeń (sal) znajdujących się w budynkach Centrum 

dla samoistnie zorganizowanych grup lub dla grup zorganizowanych w celu odbycia zajęć kulturalnych; 

12) organizowanie imprez amatorskiego ruchu artystycznego, w szczególności koncertów, przeglądów, festiwa-

li, konkursów, spotkań, prezentacji, recitali i innych form; 

13) organizowanie imprez estradowych i artystycznych z udziałem artystów profesjonalnych; 

14) organizowanie szkoleń i warsztatów dla instruktorów zespołów amatorskiego ruchu artystycznego oraz ich 

członków; 

15) prowadzenie działalności kulturalnej w świetlicach wiejskich; 

16) zleconą działalność techniczną polegającą na zapewnieniu sceny, oświetlenia, nagłośnienia sceny lub deko-

racji; 

17) organizowanie imprez zleconych- okolicznościowych i innych; 

18) organizowanie zbiorowych wyjazdów na ważne wydarzenia kulturalne; 
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19) udzielanie doradztwa, pomocy merytorycznej i organizacyjnej stowarzyszeniom i organizacjom prowadzą-

cym działalność kulturalną. 

§ 9. Centrum prowadzi również działalność inną niż kulturalna, m.in. w zakresie: 

1) tworzenia warunków do wypoczynku, turystyki, rekreacji i rozrywki, m.in. poprzez: 

a) organizowanie imprez turystyczno-krajoznawczych, 

b) organizowanie wycieczek, rajdów pieszych i rowerowych, 

c) tworzenie form aktywności turystyczno-krajoznawczych, 

d) organizowanie zajęć o tematyce krajoznawczo-turystycznej, 

e) współpracę z organizacjami, stowarzyszeniami krajoznawczo-turystycznymi i klubami sportowymi dzia-

łającymi na terenie: gminy Zgierz, województwa łódzkiego, kraju oraz za granicą; 

2) organizowania turniejów i imprez sportowo-rekreacyjnych, m.in. poprzez: 

a) organizowanie imprez sportowo- rekreacyjnych, w tym zawodów sportowych, 

b) organizowanie zajęć sportowych, rekreacyjnych oraz zakup sprzętu do prowadzenia tych zajęć, 

c) zapewnienie kadry instruktorów i trenerów, 

d) udostępnianie stadionu do prowadzenia zajęć oraz imprez organizowanych przez różne organizacje, gru-

py samoistnie zorganizowane oraz grupy zorganizowane; 

3) promocji jednostki i gminy Zgierz, m.in. poprzez: 

a) prowadzenie Punktu Informacji Turystycznej, organizowanie koncertów poza terenem Gminy dla zespo-

łów amatorskiego ruchu artystycznego i grup sportowych, 

b) dystrybucję wydawnictw i sprzedaż wyrobów artystycznych i innych artykułów promujących Gminę; 

4) organizowania działalności artystycznej i sportowo-rekreacyjnej; 

5) upowszechnianie dostępu do informacji i działalności edukacyjnej w tym zakresie; 

6) świadczenie usług najmu i dzierżawy składników majątkowych, m.in. wynajem sal, pomieszczeń i posia-

danych terenów na cele sportowo-rekreacyjne i handlowe oraz na doraźne potrzeby osób lub organizacji 

społecznych; 

7) prowadzenie innej działalności, pozwalającej na wspomaganie realizacji celów statutowych. 

§ 10. 1. Centrum może na mocy umów i porozumień współpracować z organizacjami społecznymi, osoba-

mi fizycznymi, stowarzyszeniami i fundacjami oraz innymi instytucjami w zakresie działalności statutowej. 

2. Realizując działalność określoną w ust. 1 Centrum może w szczególności: 

1) zatrudniać twórców, wykonawców oraz innych specjalistów; 

2) współdziałać z organizacjami społecznymi działającymi w dziedzinie kultury, instytucjami kulturalnymi, 

oświatowymi i sportowymi, fundacjami oraz organizatorami festiwali, konkursów i innych przedsięwzięć; 

3) prowadzić działalność impresaryjną; 

4) organizować kursy, seminaria, warsztaty i wystawy lub w nich uczestniczyć; 

5) organizować działalność artystyczną i sportową. 

§ 11. Centrum może podejmować również inne działania wynikające z potrzeb środowiska lokalnego 

wspomagające działalność statutową. 

Rozdział 3 

Zarządzanie i organizacja 

§ 12. 1. Całokształtem działalności Centrum kieruje Dyrektor bądź wyłoniona w drodze przepisów ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - osoba fizyczna lub prawna, pełniąca funkcję za-

rządcy Centrum. 
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2. Dyrektora centrum powołuje i odwołuje Wójt Gminy Zgierz w drodze zarządzenia. 

3. Podmiot zarządzający wyłaniany jest w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień pu-

blicznych. 

4. Podmiot kierujący Centrum może za zgodą Wójta Gminy Zgierz powołać Radę Programową jako swój 

organ doradczy. 

5. Organizację wewnętrzną Centrum określa regulamin organizacyjny nadany przez podmiot kierujący 

Centrum po zasięgnięciu opinii Wójta Gminy Zgierz. 

§ 13. Do zadań podmiot kierującego Centrum należy w szczególności: 

1) opracowanie programu działania Centrum; 

2) organizacja i kierowanie bieżącą pracą Centrum; 

3) organizacja pracy i nadzór nad placówkami wymienionymi w § 3; 

4) reprezentowanie Centrum na zewnątrz; 

5) zatrudnianie i zwalnianie pracowników Centrum oraz podejmowanie innych decyzji wynikających ze sto-

sunku pracy; 

6) wydawanie regulaminów i zarządzeń; 

7) zarządzanie majątkiem Centrum; 

8) udzielanie pełnomocnictw; 

9) planowanie wykorzystania środków finansowych (plan finansowy instytucji); 

10) zawieranie umów cywilno-prawnych zapewniających prawidłową realizację zadań Centrum; 

11) sporządzanie rocznego sprawozdania z działalności. 

§ 14. 1. Centrum prowadzi działalność podczas całego roku kalendarzowego. 

2. Godziny pracy Centrum ustala podmiot kierujący. 

3. Godziny zajęć dostosowane są do potrzeb środowiska lokalnego i mogą być korygowane w trakcie roku. 

§ 15. Podmiot kierujący jest zobowiązany do przedstawienia rocznego harmonogramu działania na dany 

rok do 15 grudnia roku poprzedzającego, w celu zaopiniowania go przez Organizatora, w imieniu którego dzia-

ła Wójt Gminy Zgierz. 

Rozdział 4 

Gospodarka finansowa 

§ 16. 1. Centrum prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie z dnia 25 październi-

ka 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. 

2. Podstawą gospodarki finansowej Centrum jest roczny plan działalności instytucji ustalony przez podmiot 

kierujący. 

3. Plan działalności, o którym mowa w ust. 2, zawiera w miarę potrzeb: plan usług, plan przychodów  

i kosztów, plan remontów i konserwacji środków trwałych, plan inwestycji, w tym inwestycji kapitałowych. 

4. Działalność Centrum jest finansowana z dotacji podmiotowej i celowej z budżetu gminy, przychodów  

z prowadzonej działalności, dochodów własnych, środków otrzymanych od osób fizycznych i prawnych oraz  

z innych źródeł. 

5. Centrum może uzyskiwać dochody przeznaczone na sfinansowanie działalności statutowej i pokrywanie 

kosztów działalności bieżącej w szczególności z: 

1) prowadzenie szkoleń, warsztatów, kursów tańca, itp.; 

2) organizacji imprez zleconych przez inne instytucje i zakłady pracy; 

3) wypożyczania sprzętu akustycznego, audio-wizualnego, rekwizytów, strojów; 
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4) koncertów własnych zespołów na zlecenie innych podmiotów; 

5) prowadzenia usług ksero; 

6) sprzedaży biletów na imprezy własne; 

7) promocji firm na imprezach organizowanych przez Centrum; 

8) usług reklamowych; 

9) podnajmu nieruchomości dzierżawionych lub użytkowanych na podstawie innych tytułów prawnych,  

w tym od gminy Zgierz; 

10) innych usług związanych z działalnością statutową. 

§ 17. 1. Poza źródłami finansowania określonymi w § 16, Centrum może pozyskiwać przychody, m.in. 

środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych (darowizny, spadki, zapisy, itp.), z najmu i dzierżawy skład-

ników majątkowych oraz inne określone w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. 

2. Centrum może w szczególności na zasadach określonych w odrębnych przepisach: 

1) organizować spektakle, koncerty, wystawy, odczyty, wypożyczanie książek i dzieł sztuki; 

2) prowadzić naukę języków obcych; 

3) prowadzić impresariat artystyczny; 

4) świadczyć usługi poligraficzne, fotograficzne, filmowe, plastyczne oraz inne usługi w zakresie kultury; 

5) prowadzić wypożyczanie kostiumów, rekwizytów, sprzętu technicznego i innego; 

6) świadczyć usługi gastronomiczne; 

7) prowadzić działalność gospodarczą w zakresie upowszechniania kultury; 

8) świadczyć inne usługi nie objęte niniejszym statutem. 

3. Zadania określone w ust. 2 Centrum może realizować na podstawie zezwoleń wydanych w oparciu o od-

rębne przepisy i zgodę Wójta Gminy Zgierz. 

4. Zasady wynagradzania pracowników Centrum określają odrębne przepisy. 

§ 18. Centrum może prowadzić działalność gospodarczą, w tym zawierać umowy cywilno-prawne jeżeli 

służy ona realizacji podstawowych zadań instytucji lub ją wspomaga, a dochód uzyskany z tej działalności jest 

w całości przeznaczony na wspieranie statutowych celów tej instytucji lub jej utrzymanie. 

Rozdział 5 

Postanowienia końcowe 

§ 19. Wszelkie zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego nadania. 

  

 Przewodniczący 

 Rady Gminy Zgierz 

Marek Telenda 

 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 6 – Poz. 2725


		2016-06-21T09:06:53+0000
	Polska
	Anna Siwińska; Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




