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STATUT

CBNTRUM SPORTU I KULTURY W GAI{WOLINIE
Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1

1. Centrum Sportu i Kultury w Garwolinie, zwanę datej Centrum,

jcst
salllorządo\.vą instytucją kultLlry wpisaną pod pozycją nr 1 clo rejestru instytucji
kultury prowadz()nego pruez Burmistrza Miasta Garwolin.
2. Centrutn posiada osobowoścprawną.

i.

2.

3.
4.

§2

Siu,dzibą Cetrtrum iest niasto Garwolirr.
Teletren-r działania Centrum iest teren miirsta GarwolinA, teren wojewotlztwa
lrrazowieckiego oraz całej Polski.
Centrunr n:rożę działać takżę poza granicalni laaju.
Organizatorem Centrum iest Miasto Garwolin.

Rozdział II
cęle i zakręs działania

§3

Cęlcm Centrum jest prow adzęnlę wielokierunkowej działalnościrozwijającej
potrzeby kulturowe mieszkaiiców oraz upowszechniarrie i promocja kultury, a
takżę realizacja zadań z zabęsu sporfu i rekleacj i.
2. Dt> podstawowego zakresu działalrrościCentrulx nalezy:
1) orgarlizowanie róznorodnych tbrm edukacji kulturalnej i wychowanie prZeZ
l.

sztukę,
2) StWil
stwarzanie
Ldl|Ię WarunkóW
WarunKOW {Jzla(anla
działania clla
Ola amatorskiego
amatorsKtego ruchu
ruchu artystycznego, koł,
kół,
kltrbow zainteresowa/l, sekcji, zespołów oraz warunków dla rozwtl,ju sportu
wyczynowego,

3) organizacia spektakli, korrcertów, l'estiwali, wystaw, oclczytów, imprez

4)
5)

artvst,/cznych, rozrywkowych, turystycznych i sporto,wo -rekreacyjnych,
tlzialalnośćinstruktazowo - metody czna,w tym prowaclzenie kuisów,
koorclynacja działalnościw zakresie organizacji imprez kulturalrryclr,

6) wsPÓĘraca z instytucjami i organizacjami społecznymi w zakresie |epszego

zaspokajania potrzeb kulturalnych, rekreacyjnych

i

sportowych
mieszkańców, zę szczęgolnym uwzględnieniem szkół i przedszkoli,
7) udostępnianie bazy Centrum szkołom t przedszkolom miejskim na realizację
zadań programo}vych w zakresie kultury ftzycznej,
B) udostępnianie bazy Centrum innym podmiotom na podstawie umów,
9) koordynowanie i prowadzęnię międzyszkolnych rozgrywęk sportowych
zgodnie z miejskim kalendarzem imprez,
lO)organizacja zajęó, zawodów i irnprez o charakterze sportowym i
rekreacyj ny m oraz rehabilitacyjnym,

ll)prowadzenię zajęć sportowo rekreacyjnych stosownie

do

potrzeb i

zainteresowania mieszkańców miasta,
I})prowadzenie współpracy kulturaLnej, sportowej i rekreacyjnej z zagranicą
zwłaszcza z miastami partnerskimi,
l3)gosPodarowanie powierzonym mieniem zgodnie z zasadami prawidłowej
gosPodarkt oraz zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie odpowiednimi
uregulowaniami.

§4

ntrum r e alizuje zadania statutowe :
1) samodzielnie,
2) na podstawie porozumień,
3) poprzez zlecanię zadań innym podmiotom w trybie umów cywilno
prawnych.
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§5

centrum możę prowadzic działalnośćwe wszystkie dn i tygcldnia.
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§6

I. DziałalnościąCentrum kieruje Dyrektor powoływany i odwoływ any przęz
Burmistrza Miasta Garwolin.
2. Dyrektor jest wyłaniany w drodze konkursu organizowanego ptzęz
Burmistrza Miasta Garwolin.

§7

Do kompetencji Dyrektora należy w szczególności:
1) kierowanie, zarządzanię inadzorowanie statutowej działalnościCentrum oraz
reprezentowanie go na zewnątrz,

z rccznymplanem finansowym
ponoszenie
i
odpowiędzialnościza prawidłowe wykorzystanie środków
budzetowych,
3) organizowanie obsługi administracyjnej i finansowej,
4) planowanie i ręalizowanie prac remontowych i inwestycyjnych w ramach
posiadanych środków i zgodnie zplanem finansowyffi,
5) zatrudnianie i zwalnianie pracowników oraz wykonywarrie zadańpracodawcy
wobec osób zatrudnionych.
2) prowadzęnie gospodarki finansowej zgodnie

W razię nieobecności Dyrektora
ptzęz niego pracownik.

§B

Centrum Jego obowiązki pełni wyznaczony

§9

Dyrektor ponosi jednoosobową odpowiedzialnośó za prawidłowe zarządzanie
Centrum.

Dyrektor opracowuje

i

§10

przedstawia do zaopiniowania Burmistrzowi Miasta
Regulamin Orgarizacyjny Centrum, uwzględniający j.go organizację
wewnętrzną strukturę wraz z etaĘzacją oraz obowiązki, uprawnienia i
o dpowi ed zialno śćprac owników.

2.

§11

doradczymcentrum jest społeczna Rada programowa.
Społeczną Ru{ę Programową powołuje Dyrektor Centrum w ilościod 5 do 9

1. organem

osób.

3. Dyrektor Centrum informuje Burmisttza Miasta

o powołaniu Społe cznej

Rady Programowej.
4. społecznaRada programowa działa na podstawie opracowanego i
zatwlerdzonego przęz siebie regulaminu pracy obejmującego w szczególności:
1) opracowywanie kierunków rozwoju sportu, rekreacji i kultury,
2) opiniowanie planów pracy Centrum,
3) anaIizę bieżącej działalnościC entrum.

Rozdział IV
Gospodarka finansowa

I.

§12

Dochodami Centrum sąw szczególności wpĘwy z:
1) dotacji na działalnośćstatutową Centrum w wysokościustalonej przez
Radę Miasta Garwolin,

2) prowad zony ch w ar sztatów, szkoleń, kurs ów i pr ow adzenia pracowni

specjalistycznych,
3) organizacji imprez zlecanychprzez inne insĘrtucje i zal<łady,
4) wypożyczania sprzętu akustycznego, audio -wizualnego, sportoworekreacyjnego, rekwizytów, strojów itp.,
5) wynajmu pomieszc zęń i powierzchni,
6) sprzedaży blletów na irnptezy własne,
7) sptzedażyblletów na Impręzy obce,
B) sprzedaży blletow na seanse filmowe,
9) dotacji i darowizn osób fizycznych i prawnych,
10) refundacji za prowadzenie zajęć sportowo - rekreacyjnych,
11) opłat zakorzystanie z usfug Centrum,
12) promocji firm na imprezach organizowanych ptzez Centrum,
13) odsetek od środków na rachunkach bankowych,
14) innych usług zw!ązanych z działalnościąstatutową.
2. Dochody z działalnościcentrum służąwyłączniedo ręalizacji zadań
statutowych.

Rozdział VII

postanowienia końcowę

§13
C entrum prowadzi dokumentacj ę finansową
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Zmiany
nadania.
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ącymi przepisami.

§14

or ganizacyj ną

Statucie mogą być dokonywane

w trybie

i archiwaln ą zgo dnie

określonym dla jego

