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RADYMIEJSKIEI
w szrrivm

z DNrA28.ttau4Q AoAorc?4

w sprawiezmianystatutuSztumskiegoCentrumKultury
Na podstawie art. 18 ust.l ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz4dzie gminnym
fiednolity tekst Dz.U. z 2001 Nr 142, poz. l59l ze zmianami) w zwiqzku z art. 13 ustawy
z dnia 25 pa1dziernika 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu dzialalnoSci kulturalnej
(ednolity tekst Dz.U. z200lr. Nr 13. poz. 123 ze zmianar:;ti)Rada Miejska w Sztumie
uchwala co nastppuje:

$1
Zmianieulegatre56UchwalyNr XXVII/194/08 RadyMiejskiej w Sztumiez dnia30 sierpnia
2008 roku w sprawienadaniastatutuSztumskiemuCentrumKultury poprzezwprowadzenie
nastppuj4cych
zmianw treScizal4cznikapn.,,StatutSztumskiegoCentrumKultury":
W rozdzialeII Cel i zadaniaw $ 5 dopisujesipust. 11 w brzmieniu:
i prowadzeniekampaniipromocyjnych".
,,Przygotowanie
$2
Ustalasigjednolity tekst statutuSztumskiegoCentrumKultury, kt6ry stanowiZaNqcznik
nr I
do niniejszejuchwaly.
$3
Wykonanieuchwalypowierzasig BurmistrzowiMiastai Gminy Sztum.

$4
Uchwala wchodzi w 2ycie z dniem podjEcia.
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STATUT
SztumskiegoCentrum Kultury

Ftozdziall
Postanowieniaog6lne

I

$1
SztumskieCentrumKultury zostaloutworzonemoc4uchwalyNr XXVIII/96 Rady Miejskiej
z dnia 14 pu2dziernikaI 996 roku.
$2
1. Sztumskie Centrum Kultury (SCK) jest wpisane do rejestru instltucji kultury
prowadzonego przez or ganizatora.
v

prawn4i dzialanapodstawie:
2. SztumskieCentrumKultury posiadaosobowoSd
1) Ustawy z drua 25 puldziernika 1991 roku o organizowaniui prowadzeniu
dzialalnoScikulturalnejoraz przepis6wakt6wprawnychwykonawczych,
2) ustawyo bibliotekachzdnia27 czerwca1997roku,
3) niniejszegostatutu.
$3
Siedzib4 SztumskiegoCentrum Kultury jest miasto Sztum, budynek przy ulicy Galla
Anonima 16, a terenem dzialania obszar RzeczpospolitejPolskiej ze szczeg6lnym
uwzglgdnieniemterenumiastai gminy Sztum.
Rozdzial II
Cel i zadania

$4
1. DzialalnoSi

Sztumskiego Centrum Kultury

polega na

tworzeniu,

ochronie

i upowszechnianiukultury, turystyki oraz sportu (kultury frzycznej).
2. Podstawowym celem Sztumskiego Centrum Kultury jest pozyskanie i przygotowanie
spoleczeristwa do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz wsp6hworzeniu jej
wartoSci.
3. Przedmiotem dzialalno5ci SCK jest realizacja zadan w zakresie kultury duchowej,
materialnej i fizycznej maj4ca na celu szeroko rozumianq edukacjg, wychowanie oraz
jej upowszechnianienarzecz mieszkaric6wmiastai gminy Sztum.
4. Upowszechnianie turystyki kulturowej poprzez rozw6j SwiadomoSci spolecznoSci
regionalnej oraz stworzenie regionalnegopunktu informacj i turystycznej.

$s
Do podstawowych zadafi Saumskiego Centrum Kultury nale2y
1. Edukacja kulturalna i wychowawczaprzez sztukg.
2. Gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostgpnienie d6br kultury ze

li

szczeg6lnymuwzglgdnieniem material6w bibliotecznych.
3. Tworzenie

warunk6w

dla

rozwoju

amatorskiego ruchu

artystycznego oraz

zainteresowaniesztuk4 i wiedzq.
4. Tworzenie warunk6w

dla

rozwoju

folkloru,

a

tak2e rgkodziela ludowego

i artystycznego.
5. Rozpoznanie,rozbudzeniei zaspokojeniepotrzeb orazzainteresowaf kulturalnych.
6. Tworzenie dzieciom i mlodzie2y szkolnej warunk6w dla wszechstronnegorozwoju
osobowo3ci, rozwijania zainteresowaf i uzdolnieri artystycznychw czasie wolnym od
zajgi szkolnych.

v

7. Rozw6j wrazliwoSci estetycznejdzieci mlodziezy.
8. Tworzenie warunk6w dla rozwoju uzdolnief utalentowanych dzieci i mlodzie2y przez
or ganizacjgk6l, sekcji, klub6w miloSnik6w, pracowni.
9. Upowszechnianiew formie koncert6w, wystaw i imprez artystycznychprezentujqcych
dorobek k6l, sekcji, pracowni w Srodowiskui na forum og6lnokrajowym.
10. Dbato5d o prawidtowy rozw6j psychofizyczny wszystkich mieszkaric6w, w tym
zwlaszcza dzieci i m\o dzie2y szkolnej poprzez:

\-.

.

lvychowanie fizyczne,

.

sport,

.

rekreaci4ruchow4.

ll.Przygotowanie i prowadzeniekampanii promocyjnych.

$6
Sztumskie Centrum Kultury moze r6wnie2 nazasadachokreSlonychw odrEbnychprzepisach:
1) organizowai spektakle,koncerty, wystawy, odczyty,
2) prowadzi6naukpjgzyk6w obcych,
3) prowadzii impresariat artystyczny,
4) organizowa(,imprezy rozrywkowe i turystyczne oraz sportowe,
5)

prowadzii dzialalnoil, wydawniczq

6) Swiadczyi uslugi poligraficzne, fonografrczne, fotograficzne, filmowe, plastyczne
i inne z zak<resu
kultury,
7) prowadzil ogniska artystyczne,
8) prowadzii wypo?yczalnip kostium6w, rekwizyt6w, sprzptutechnicznegoi innego,

9) prowadzid sprzedazdziel sztuki i artykul6w uZytku kulturalnego,
10) realizow a(, impr ezy zlecone /okoliczno Sciowe,rodzinne, obrzqdowe/,
1l) Swiadczydustugi gastronomicznei hotelarskie,
12) Swiadczyi uslugi turystyczne,
13) Swiadczy6uslugi reklamowe.

RozdzialIII
Zarzqdzaniei or ganizacja
$7
Sztumskie Centrum Kultury samodzielnie opracowuje plany swojej dzialalno6ci.

$8
\,

1. Nadz6r nad dzialalnoSci4Sztumskiego Centrum sprawuje Burmistrz Miasta i Gminy
Saum.

2 . Burmistrz Miasta i Gminy w Sztumie po konsultacji z resortow4 komisj4 Rady
Miejskiej okreSla og6lne zadania i kierunki dzialalnoSci oraz zasady finansowania,
przy zachowaniu samodzielno3ci w wyborze metod i sposobu realizacji tych zadan
przez dyrektora SztumskiegoCentrum Kultury.

3 . Sztumskie Centrum Kultury wsp6lpracuje z inst5rtucjami kultury, oSwiaty i sportu,
organizacjami rz4dowymi, pozarz4dowymi i samorz4dowymi oraz jednostkami
organizacyjnymi nieposiadaj4cymi osobowoSci prawnej jak r6wnieZ osobowoSci
frzycznej.

$e
1 . SztumskimCentrumKultury kierujeDyrektor.
2 . Dyrektora powoluje i odwoluje Burmistrz Miasta i Gminy Sztum po zasiggnigciu
opinii resortowejkomisji RadyMiejskiej oraz stowarzyszeri
zawodolvychi tw6rczych.
a
J.

ZastEpc6wDyrektoramo2epowolai i odwola6BurmistrzMiastai Gminy w Sztumie,
zgodniez regulaminemorganizacyjnym,na wniosekDyrektoraSzumskiegoCentrum
kultury.

$10
1 . Kom6rki orgarizacyjneSztumskiegoCentrum Kultury, ich zadania,struktureoraz
zasady i tryb tworzenia okre6la regulamin organizacyjny SztumskiegoCentrum
Kultury opracowanyprzez Dyrektora a zatwierdzonyprzez Burmistrza Miasta
i Gminy.
2 . SztumskieCentrumkultury mozepowolywad oddzialyza zgodqor garizatora.

RozdzialIV
Finanse
$ 11
1. Sztumskie Centrum Kultury prowadzi gospodarkqfinansow4 nazasadachokreSlonych
w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu dzialalnoSci kulturalnej, o kt6rej mowa
w $ 2 Statutu.
2. Saumskie Centrum Kultury pokrywa koszty bielqcej dzialalnoSci i zobowiqzania
z uzyskiwanych przychod6w.
3. Przychodami SCK s4 wplywy z prowadzonej dzialalnoSci,w tym najmu i dzieraawy
skladnik6w maj4tkowych, dotacje z budzetu, Srodki otrzymane od os6b frzycznych
i prawnych oraz innych 2rbdel.
k-

4. WysokoSi rocznej dotacji okreSlaRada Miejska w Sztumie.
5. Srodki uzyskane z innej dzialalnoSci niz kulturalna, Sztumskie Centrum Kultury
przeznaczana cele statutowe.
$12
Podstawq gospodarki finansowej Sztumskiego Centrum Kultury jest roczny plan finansowy
zatwierdzony przez Dyrektora zzachowaniem wysoko6ci dotacji gminy.

RozdzialY
Postanowienia kofcowe

$13
\

1. Statut nadaje orgarizator.
2. Zmiarry statutu mog4by6 dokonywane w trybie wlaSciwym dla jego ustalenia.
$14
Sztumskie Centrum Kultury mo2e u?ywa(, pieczEci okr4glej zawierajqcej poSrodku
wizerunek orla, a w otoku napis z nazwqsztumskie Centrum Kultury.
$15
W sprawach nieuregulowanych statutem maja zastosowanieprzepisy ustawy z dnia 25
pa1dzierr:rikal99l roku o organizowaniu i prowadzeniu dzialalno3ci kulturalnej (DZ.IJ.
2 0 0 l , N r 1 3 ,p o z . I 2 3 )

UZASADNIENIE

W zwi4zkt z rozszerzonym zakresem prowadzonej przez Sztumskie Centrum
Kultury

dzialalnoSci zaistniala koniecznoSi

wprowadzenie

zapisu

zmiany

dotycz4cego przygotowania i

Statutu SCK

poprzez

prowadzenia kampanii

promocyjnych. Jestto zxiqzane z potrzebqi oczekiwaniami naszej spolecznojci.
Majqc na wzglgdzie szeroko pojgte dobro mieszkaric6w oraz ich potrzeby
podjgcieniniejszejuchwaty uznaje sigza zasadne.
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