Załącznik
do Uchwały Nr .............................
Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim
z dnia .............................................

STATUT
GMINNEGO ZESPOŁU INSTYTUCJI KULTURY
w KOŹMINIE WIELKOPOLSKIM

I.

PRZEPISY OGÓLNE
§ 1

Gminny Zespół Instytucji Kultury w Koźminie Wielkopolskim zwany dalej „ Zespołem „
działa na podstawie:
1/ ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
/ Dz. U. z 2001 r. Nr 13 poz. 123 z późn. zm. /,
2/ ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591
z późn. zm. /,
3/ ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach /Dz.U.z 2001r. Nr 129, poz.1440 z późn. zm./,
4/ niniejszego Statutu.
.

§2

1. Zespół Instytucji Kultury jest komunalną instytucją kultury, której organizatorem jest Rada
Miejska.
2. Siedzibą Gminnego Zespołu Instytucji Kultury jest miasto Koźmin Wielkopolski a terenem
jego działania jest obszar gminy Koźmin Wlkp.
3. Zespół Instytucji Kultury podlega wpisowi do rejestru prowadzonego przez Organizatora.
4. Nadzór nad Zespołem Instytucji Kultury sprawuje Organizator.
5. Zespół Instytucji Kultury uŜywa pieczęci podłuŜnej z nazwą Gminny Zespół Instytucji
Kultury w Koźminie Wielkopolskim

II.

CELE I ZADANIA GMINNEGO ZESPOŁU INSTYTUCJI KULTURY
w KOŹMINIE WIELKOPOLSKIM
§3

1. Zespół jest instytucją realizującą zadania w dziedzinie wychowania, edukacji
i upowszechniania kultury.
2. Zespół prowadzi wielokierunkową działalność zgodnie ze społecznym zapotrzebowaniem,
opierając się na załoŜeniach polityki kulturalnej miasta i gminy Koźmin Wlkp.
3. Programy i plany swej działalności Zespół opracowuje samodzielnie wykorzystując wnioski
i opinie pochodzące od:
a/ instytucji samorządowych gminy,
b/ organizacji, towarzystw, stowarzyszeń i związków działających na terenie gminy
Koźmin Wielkopolski.
c/ animatorów Ŝycia kulturalnego.

§4
Do zadań Zespołu naleŜy:
1/ rozwój i podnoszenie Ŝycia kulturalnego mieszkańców miasta i gminy,
2/ rozwijanie zainteresowań umysłowych i artystycznych,
3/ prowadzenie działalności inicjującej i popularyzującej rozwój amatorskiego ruchu
artystycznego i hobbystycznego,
4/ rozwijanie społecznej i samorządowej aktywności kulturalno-wychowawczej,
5/ koordynowanie działalności kulturalnej na terenie miasta i gminy Koźmin Wielkopolski,
6/ gromadzenie i udostępnianie materiałów repertuarowych i metodycznych oraz prowadzenie
dokumentacji działalności kulturalno-wychowawczej na terenie miasta i gminy,
7/ pomoc instrukcyjno-metodyczna i organizacyjna placówkom upowszechniania kultury na
terenie miasta i gminy Koźmin Wielkopolski. oraz społecznemu aktywowi kulturalnemu,
8/ prowadzenie działalności wydawniczej propagującej przeszłość historyczną i współczesność
środowiska koźmińskiego,
9/ gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych słuŜących obsłudze
potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych zwłaszcza dotyczących wiedzy
o własnym regionie oraz dokumentujących jego dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy,
10/ kierowanie doborem materiałów bibliotecznych do bibliotek filialnych oraz oddziałów
i punktów bibliotecznych,
11/ udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu i na zewnątrz,
12/ organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych ludziom
niepełnosprawnym, obsługa biblioteczna pacjentów w szpitalach oraz innych publicznych
zakładach opieki zdrowotnej,
13/ organizowanie obiegu wypoŜyczeń międzybibliotecznych oraz gromadzenie materiałów
bibliograficznych dotyczących gminy, a takŜe innych materiałów informacyjnych
o charakterze regionalnym,
14/ współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami oświatowo – wychowawczymi,
instytucjami upowszechniania kultury oraz organizacjami społeczno – politycznymi
i młodzieŜowymi w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych
społeczeństwa.
§ 5
Zespół realizuje na zasadach określonych w odrębnych przepisach inne zadania,
a w szczególności:
1/ organizuje koncerty, wystawy, odczyty, projekcje filmowe,
2/ organizuje imprezy rozrywkowe,.
3/ organizuje wyjazdy na imprezy rozrywkowe ,
4/ świadczy usługi kserograficzne, bindowanie, laminowanie,
5/ prowadzi czytelnię internetową,
6/ rozpowszechnia wydawnictwa regionalne.

III. ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE
§6
Zespół jest instytucją samodzielną, samorządną i finansowaną w trybie i na zasadach
określonych w niniejszym Statucie i innych obowiązujących przepisach.

§7
1. Zespołem kieruje Dyrektor, którego zatrudnia i zwalnia Burmistrz Miasta i Gminy
Koźmin Wielkopolski.
2. W Zespole zatrudnia się pracowników merytorycznych w liczbie zaleŜnej od potrzeb
i moŜliwości Zespołu, pracowników administracyjno-biurowych oraz pracowników
obsługi posiadających odpowiednie kwalifikacje,
3. Pracowników Zespołu zatrudnia i zwalnia Dyrektor.

IV. ZASADY FINANSOWANIA
§8
1. Zespół prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie z dnia
25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
/Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm./,
2. Zespół gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi
samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków kierując się zasadami efektywności
ich wykorzystania,
3. Podstawą gospodarki finansowej Zespołu jest roczny plan finansowy Zespołu ustalony
przez Dyrektora,
4. Zespół pokrywa koszty bieŜącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów,
5. Przychodami Zespołu są wpływy z prowadzonej działalności, w tym m.in. ze sprzedaŜy
składników majątku ruchomego oraz najmu i dzierŜawy składników tego mienia,
ze świadczonych usług, dotacje z budŜetu Gminy, środki otrzymane od osób fizycznych
i prawnych oraz z innych źródeł,
6. Wysokość rocznej dotacji na działalność Zespołu ustala Rada Miejska w Koźminie
Wielkopolskim.

V. PRZEDSTAWICIELSTWO
§9
1. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Zespołu upowaŜniony jest Dyrektor
i inne osoby działające na podstawie udzielonego przez Organizatora pisemnego
pełnomocnictwa,
2. JeŜeli czynność prawna moŜe spowodować powstanie zobowiązań pienięŜnych, do jej
skuteczności potrzebny jest podpis księgowego Zespołu lub osoby przez niego uprawnionej.

VI. GOSPODARKA MAJĄTKIEM
§ 10
1. Zespół gospodaruje wydzielonym mu i nabytym mieniem oraz zapewnia jego ochronę,
2. Zespół wykonuje wszelkie uprawnienia w stosunku do mienia komunalnego będącego
w jego dyspozycji z wyjątkiem uprawnień wyłączonych przepisami ustawowymi,
3. Zespół odpowiada za Swoje zobowiązania.

VII. PRZEPISY KOŃCOWE
§ 11
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszego Statutu mogą być dokonane w trybie określonym
dla jego nadania.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie zastosowanie mają przepisy ustawy
z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
/Dz. U. z 2001r. Nr 13 poz. 123 z późn. zm/, ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ ustawy z dnia
27 czerwca 1997 r. o bibliotekach /Dz. U. z 2001 r. Nr 129 poz 1440 z późn. zm./,
niniejszego Statutu.

