
 
UCHWAŁA NR XXXIV/239/17 

RADY GMINY KOBYLANKA 

z dnia 20 lipca 2017 r. 

w sprawie zmiany nazwy instytucji kultury i zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Kobylance 

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2016 roku poz. 446, poz. 1579, poz. 1948; z 2017 r. poz. 730, poz. 935), art. 13 ust. 1 ustawy 

z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity: Dz. U. 

2017 r. poz. 862) Rada Gminy w Kobylance uchwala, co następuje: 

§ 1. Zmienia się nazwę instytucji kultury „Gminny Ośrodek Kultury w Kobylance” na „Centrum Kultury 

i Rekreacji w Kobylance”. 

§ 2. Nadaje się nowy statut Centrum Kultury i Rekreacji w Kobylance stanowiący załącznik do niniejszej 

uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kobylanka. 

§ 4. W uchwale Nr XXXIII/216/2001 Rady Gminy w Kobylance z dnia 7 września 2001 r. w sprawie nadania 

statutu i nazwy Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Kobylance skreśla się § 1 ust. 2 oraz załącznik do uchwały. 

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXXIII/225/17 Rady Gminy Kobylanka z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie 

zmiany nazwy instytucji kultury i zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Kobylance. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Zachodniopomorskiego. 

 

 Przewodniczący Rady Gminy 

 

Mariusz Ilnicki 
 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 11 sierpnia 2017 r.

Poz. 3499



                                                                                            Załącznik do uchwały 

                                                                                                                 Nr XXXIV/239/17 

                                                                                             Rady Gminy Kobylanka 

                                                                                                                    

S T A T U T 

Centrum Kultury i Rekreacji  

w Kobylance 

 

ROZDZIAŁ I 

Postanowienia ogólne 

§1.1. Centrum Kultury i Rekreacji w Kobylance zwane dalej „CKiR” jest samorządową instytucją kultury, której 

Organizatorem jest Rada Gminy Kobylanka. 

2. CKiR działa na podstawie: 

a. Ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.      

z 2017r. poz 862), 

b. Statutu 

§2.1. CKiR posiada osobowość prawną od chwili wpisu do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez 

Organizatora 

2. Siedzibą CKiR jest Kobylanka, Ul. Jeziorna 6. 

3. Terenem działania CKiR jest Gmina Kobylanka. CKiR może prowadzić również działalność w granicach 

Rzeczpospolitej Polskiej, a także poza jej granicami.  

4. CKiR używa pieczęci: 

 

Centrum Kultury i Rekreacji 

Ul. Jeziorna 6, 73-108 Kobylanka 

NIP: 854-21-72-078, REGON: 812587821 

Tel. 915610356 

 
§3. Nadzór nad działalnością CKiR sprawuje Rada Gminy Kobylanka. 
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ROZDZIAŁ II 

Podstawowy zakres działalności 
§4. Podstawowym celem CKiR jest tworzenie, upowszechnianie i ochrona kultury. Podstawy programowe CKiR 

obejmują działania na rzecz rozwoju kultury w Gminie Kobylanka oraz wspomaganie procesu integracji sektora 

kultury i rekreacji, w tym w szczególności: 
 

a. Promocję i ochronę dziedzictwa kulturowego Gminy Kobylanka, 

b. Tworzenie warunków do odkrywania, poznawania i kształtowania własnej tożsamości mieszkańców 

Gminy Kobylanka, 

c. Wspieranie, promowanie i realizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i rekreacyjnej 

zwiększających szeroko rozumianą aktywność mieszkańców Gminy Kobylanka, 

d. Upowszechnianie sztuki profesjonalnej i nieprofesjonalnej w Gminie Kobylanka, w kraju i za granicą – 

udział w imprezach o charakterze międzynarodowym i ich organizację, 

e. Wspieranie i aktywizację lokalnych grup formalnych i nieformalnych działających na rzecz 

mieszkańców Gminy Kobylanka. 

 
§5. CKiR realizuje zadania w zakresie działalności statutowej poprzez: 
 

a. Realizację projektów własnych w zakresie kultury i rekreacji, 

b. Realizację własnych projektów z zakresu edukacji kulturalnej, 

c. Realizację własnych projektów z zakresu edukacji ekologicznej i rekreacyjnej, 

d. Monitorowanie wydarzeń kulturalnych w regionie, 

e. Prowadzenie doradztwa oraz szkoleń dla lokalnych grup formalnych i nieformalnych działających na 

rzecz mieszkańców, 

f. Tworzenie sieci i wymianę doświadczeń z przedstawicielami innych instytucji kultury i rekreacji            

w regionie, 

g. Prowadzenie działalności informacyjno-promocyjnej dotyczącej sektora kultury w Gminie Kobylanka, 

h. Tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, społeczno-kulturalnego                 

i twórczości ludowej na terenie Gminy Kobylanka, 

i. Wspieranie merytoryczne i organizowanie zewnętrznych inicjatyw kulturalno-rekreacyjnych,                 

w szczególności w zakresie zwiększania dostępu do kultury i rekreacji dzieci zagrożonych 

wykluczeniem społecznym, 

j. Organizację imprez kulturalnych, rekreacyjnych i rozrywkowych w celach charytatywnych, w tym m.in. 

aukcji, kwest, zbiórek, 

k. Realizację zadań zleconych przez Radę Gminy Kobylanka w ramach prowadzonej polityki kulturalno-

rekreacyjnej Rady. 

  

ROZDZIAŁ III 

Organy zarządzające i doradcze 
§6.1.  Organem zarządzającym CKiR jest Dyrektor. 
2. Dyrektor kieruje, organizuje działalność CKiR, reprezentuje CKiR na zewnętrz oraz ponosi odpowiedzialność 

za realizację zadań. 

3.  Dyrektor jest uprawniony do dokonywania samodzielnie czynności prawnych w imieniu CKiR. 

4. Dyrektor wykonuje wobec pracowników czynności pracodawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy. 

5. Dyrektor jest powoływany i odwoływany zgodnie z odrębnymi przepisami 
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6. W CKiR może działać Rada Programowa, jako organ doradczy i opiniotwórczy Dyrektora. 

7. Rada Programowa składa się z trzech członków: jedna osoba reprezentująca Organizatora oraz dwie osoby 

powołane przez Dyrektora CKiR. 

8. W skład Rady Programowej mogą wchodzić pracownicy CKiR, przedstawiciele lokalnego samorządu, 

oświaty, środowisk twórczych oraz sponsorów działalności kulturalnej. 

9.  Rada opiniuje sprawy związane z działalnością merytoryczną CKiR. 

10. Pracami rady Programowej kieruje przewodniczący wybrany wśród jej członków. 

11. Rada Programowa działa społecznie i jej członkowie nie pobierają z tego tytułu żadnego wynagrodzenia. 

 

ROZDZIAŁ IV 

Gospodarka finansowa 
§7.1. CKiR prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i 

prowadzeniu działalności kulturalnej. 
2. Podstawą działalności finansowej CKiR jest plan finansowy ustalony przez Dyrektora, z zachowaniem 

wysokości dotacji budżetowej Organizatora. 

3. CKiR prowadzi rachunkowość według zasad określonych w odrębnych przepisach. 

 

§8. Określa się źródła finansowania CKiR: 

1) Przekazywane przez Radę Gminy Kobylanka środki finansowe w formie dotacji: 

a. Podmiotowej – na finansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań 

statutowych , w tym na utrzymanie i remonty obiektów, 

b. Celowej – na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji oraz usług, 

c. Celowej – na realizację wskazanych zadań i programów, 

2)  Przychody z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątkowych, 

3) Przychody z najmu, dzierżawy i poddzierżawy składników majątkowych, 

4) Środki otrzymywane od osób fizycznych i prawnych oraz innych źródeł. 

ROZDZIAŁ V 

Działalność gospodarcza 

§9. 1. CKiR może prowadzić działalność gospodarczą, a w szczególności: 

a. Organizować imprezy zlecone 

b. Wypożyczać sprzęt 

c. Wynajmować sale, pomieszczenia i grunty dzierżawione 

d. Poddzierżawiać składniki majątkowe na rzecz innych podmiotów 

e. Świadczyć usługi wydawnicze 

f. Świadczyć usługi związane z nagłośnieniem imprez 

g. Świadczyć dodatkowe zajęcia wymagające odpłatności przez uczestników 

h. inne 

2. Dochody uzyskane z działalności gospodarczej przeznaczone są w całości na działalność statutową. 
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Rozdział VI 

Postanowienia końcowe 
§10. 1. Dyrektor CKiR lub Wójt Gminy może wnioskować do Rady Gminy Kobylanka o dokonanie zmian            

w statucie kierowanej przez siebie instytucji. 
2. Zmiany statutu dokonywane są uchwałą Rady Gminy. 
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