UCHWAŁA NR XXXVI/350/2013
RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE
z dnia 30 listopada 2013 r.
w sprawie nadania nowego Statutu Sztumskiego Centrum Kultury
Na podstawie art. 18 ust.1 i art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013,
poz. 594) w związku z art. 13 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu
działalności kulturalnej (tj. Dz. U. z 2012, poz. 406) Rada Miejska w Sztumie uchwala co następuje:
§1
Nadaje się Sztumskiemu Centrum Kultury nowy Statut stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały.
§2
Traci moc Uchwała Nr XV/116/1999 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 28 października 1999 roku w sprawie
zmiany statutu Sztumskiego Centrum Kultury, Uchwała Nr XXIII/194/2000 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia
08 lipca 2000 roku w sprawie zmiany statutu Sztumskiego Centrum Kultury, Uchwała Nr XXVII/194/2008 Rady
Miejskiej w Sztumie z dnia 30 sierpnia 2008 roku w sprawie zmiany statutu Sztumskiego Centrum Kultury,
Uchwała Nr XLIX/385/2010 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 28 sierpnia 2010 roku w sprawie zmiany statutu
Sztumskiego Centrum Kultury, Uchwała Nr XVII/158/2012 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 27 kwietnia
2012 roku w sprawie zmiany statutu Sztumskiego Centrum Kultury oraz Uchwała Nr XXIV/325/2013 Rady
Miejskiej w Sztumie z dnia 30 sierpnia 2013 roku w sprawie zmiany statutu Sztumskiego Centrum Kultury.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum.
§4
Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie
14 dni od daty ogłoszenia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/350/2013
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 30 listopada 2013 r.
STATUT
Sztumskiego Centrum Kultury
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§1
Sztumskie Centrum Kultury zostało utworzone mocą uchwały Nr XXVIII/96 Rady Miejskiej z dnia
14 października 1996 roku.
§2
1. Sztumskie Centrum Kultury (SCK) jest wpisane do Rejestru Instytucji Kultury Miasta i Gminy Sztum pod poz.
Nr 1 prowadzonego przez organizatora.
2. Sztumskie Centrum Kultury posiada osobowość prawną i działa na podstawie:
1) Ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz
przepisów aktów prawnych wykonawczych,
2) ustawy o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997 roku,
3) niniejszego statutu.
§3
Siedzibą Sztumskiego Centrum Kultury jest miasto Sztum, budynek przy ulicy Reja 13,
a terenem działania obszar Rzeczypospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem terenu miasta i gminy
Sztum.
Rozdział 2.
Cel i zadania
§4
1. Działalność
Sztumskiego
Centrum
Kultury
polega
na
tworzeniu,
i upowszechnianiu kultury, turystyki oraz sportu i prowadzona jest w formie ośrodka kultury.

ochronie

2. Podstawowym celem Sztumskiego Centrum Kultury jest pozyskanie i przygotowanie społeczeństwa do
aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz współtworzeniu jej wartości.
3. Przedmiotem działalności SCK jest realizacja zadań w zakresie kultury duchowej, materialnej i fizycznej mająca
na celu szeroko rozumianą edukację, wychowanie oraz jej upowszechnianie na rzecz mieszkańców miasta i gminy
Sztum.
4. Upowszechnianie turystyki kulturowej poprzez rozwój świadomości społeczności regionalnej oraz stworzenie
regionalnego punktu informacji turystycznej.
§5
Do podstawowych zadań Sztumskiego Centrum Kultury należy:
1. Edukacja kulturalna i wychowawcza przez sztukę.
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2. Gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnienie dóbr kultury.
3. Gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych służących rozwijaniu czytelnictwa oraz zaspokajaniu
potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych.
4. Pełnienie funkcji ośrodka informacji publiczno – bibliograficznej, opracowywanie i publikowanie bibliografii
regionalnych.
5. Udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie wymiany
międzybibliotecznej.
6. Organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych ludziom chorym i niepełnosprawnym.
7. Tworzenie i udostępnianie
i faktograficznych.

własnych

komputerowych

baz

danych:

katalogowych,

bibliograficznych

8. Udzielanie pomocy metodycznej, organizowanie szkoleń i doskonalenia zawodowego oraz sprawowanie
nadzoru merytorycznego nad prawidłowym realizowaniem zadań statutowych przez biblioteki publiczne na terenie
powiatu.
9. Organizowanie i prowadzenie form pracy z czytelnikami, służących popularyzowaniu sztuki, nauki oraz
upowszechnianiu dorobku kulturalnego gminy i powiatu.
10. Badanie stanu i stopnia zaspokajania potrzeb użytkowników, analizowanie stanu organizacji i rozmieszczenia
bibliotek w gminie i powiecie oraz formułowanie i przedstawianie organizatorom propozycji zmian w tym
zakresie.
11. Współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami i organizacjami w zakresie rozwijania czytelnictwa
i zaspokojenia potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczności gminy i powiatu.
12. Tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowanie sztuką i wiedzą.
13. Tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego.
14. Rozpoznanie, rozbudzenie i zaspokojenie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych.
15. Tworzenie dzieciom i młodzieży szkolnej warunków dla wszechstronnego rozwoju osobowości, rozwijania
zainteresowań i uzdolnień artystycznych w czasie wolnym od zajęć szkolnych.
16. Rozwój wrażliwości estetycznej dzieci i młodzieży.
17. Tworzenie warunków dla rozwoju uzdolnień utalentowanych dzieci i młodzieży przez organizację kół, sekcji,
klubów miłośników, pracowni.
18. Upowszechnianie w formie koncertów, wystaw i imprez artystycznych prezentujących dorobek kół, sekcji,
pracowni w środowisku i na forum ogólnokrajowym.
19. Dbałość o prawidłowy rozwój psychofizyczny wszystkich mieszkańców, w tym zwłaszcza dzieci i młodzieży
szkolnej poprzez:
wychowanie fizyczne,
sport,
rekreacją ruchową.
20. Organizacja, przygotowanie i prowadzenie kampanii promocyjnych.
§6
Sztumskie Centrum Kultury może również na zasadach określonych w odrębnych przepisach:
1) organizować spektakle, koncerty, wystawy, odczyty,
2) prowadzić naukę języków obcych,
3) prowadzić impresariat artystyczny,
4) organizować imprezy rozrywkowe i turystyczne oraz sportowe,
5) prowadzić działalność wydawniczą,
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6) świadczyć
usługi
i inne z zakresu kultury,

poligraficzne,

fonograficzne,

fotograficzne,

filmowe,

plastyczne

7) prowadzić ogniska artystyczne,
8) prowadzić wypożyczalnię kostiumów, rekwizytów, sprzętu technicznego i innego,
9) prowadzić sprzedaż dzieł sztuki i artykułów użytku kulturalnego,
10) realizować imprezy zlecone /okolicznościowe, rodzinne, obrzędowe/,
11) świadczyć usługi gastronomiczne i hotelarskie,
12) świadczyć usługi turystyczne,
13) świadczyć usługi reklamowe.
Rozdział 3.
Zarządzanie i organizacja
§7
Sztumskie Centrum Kultury samodzielnie opracowuje plany swojej działalności.
§8
1. Nadzór nad działalnością Sztumskiego Centrum sprawuje Burmistrz Miasta i Gminy Sztum.
2. Burmistrz Miasta i Gminy w Sztumie po konsultacji z resortową komisją Rady Miejskiej określa ogólne zadania
i kierunki działalności oraz zasady finansowania, przy zachowaniu samodzielności w wyborze metod i sposobu
realizacji tych zadań przez Dyrektora Sztumskiego Centrum Kultury.
3. Sztumskie Centrum Kultury współpracuje z instytucjami kultury, oświaty i sportu, organizacjami rządowymi,
pozarządowymi i samorządowymi oraz jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej jak
również osobowości fizycznej.
§9
1. Sztumskim Centrum Kultury zarządza i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor.
2. Dyrektora powołuje i odwołuje Burmistrz Miasta i Gminy Sztum po zasięgnięciu opinii związków zawodowych
działających w Sztumskim Centrum Kultury.
3. Zastępców Dyrektora może powołać i odwołać Burmistrz Miasta i Gminy w Sztumie, zgodnie z regulaminem
organizacyjnym, na wniosek Dyrektora Sztumskiego Centrum Kultury.
4. Organem doradczym Sztumskiego Centrum Kultury jest Rada Programowa, składająca się z trzech osób
wyznaczonych przez Dyrektora Sztumskiego Centrum Kultury.
5. Rada Programowa zwoływana jest według potrzeb na wniosek Dyrektora SCK lub Przewodniczącego Rady
Programowej na podstawie pisemnego powiadomienia osób wchodzących w skład Rady Programowej.
6. Za udział w pracach Rady Programowej nie przysługują diety, ani zwrot kosztów.
§ 10
1. Komórki organizacyjne Sztumskiego Centrum Kultury, ich zadania, strukturę oraz zasady i tryb tworzenia
określa regulamin organizacyjny Sztumskiego Centrum Kultury opracowany przez Dyrektora a zatwierdzony przez
Burmistrza Miasta i Gminy.
2. Sztumskie Centrum Kultury może powoływać oddziały za zgodą organizatora.
Rozdział 4.
Źródła Finansowania
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§ 11
1. Sztumskie
Centrum
Kultury
prowadzi
gospodarkę
finansową
na
zasadach
w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, o której mowa w § 2 Statutu.

określonych

2. Sztumskie Centrum Kultury pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów.
3. Przychodami SCK są wpływy z prowadzonej działalności, w tym najmu i dzierżawy składników majątkowych,
dotacje podmiotowe i celowe z budżetu państwa lub j.s.t., środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz
innych źródeł.
4. Wysokość rocznej dotacji z wydzielonym budżetem dla działu Bibliotek określa Rada Miejska w Sztumie.
5. Środki uzyskane z innej działalności niż kulturalna, Sztumskie Centrum Kultury przeznacza na cele statutowe.
§ 12
Podstawą gospodarki finansowej Sztumskiego Centrum Kultury jest roczny plan finansowy zatwierdzony przez
Dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji gminy.
Rozdział 5.
Postanowienia końcowe
§ 13
1. Statut nadaje organizator.
2. Zmiany statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego ustalenia.
§ 14
Sztumskie Centrum Kultury może używać pieczęci okrągłej zawierającej pośrodku wizerunek orła, a w otoku napis
z nazwą Sztumskie Centrum Kultury.
§ 15
W sprawach nieuregulowanych statutem maja zastosowanie przepisy ustawy z dnia 25 października 1991 roku
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. DZ. U. 2012, poz. 406)
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Uzasadnienie
W związku ze złożonym w dniu 21 marca 2013r. przez Sztumskie Centrum Kultury pismem dotyczącym prośby
o zmianę statutu w związku z możliwością otrzymania dofinansowania dla Biblioteki, zaistniała konieczność
zmiany Statutu SCK poprzez wprowadzenie odpowiednich zapisów dotyczących zakresu działania Sztumskiego
Centrum Kultury. Ponadto mając na uwadze zmianę ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej Statut SCK został dostosowany do obowiązujących przepisów prawa.
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