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Podla.2005.262.3018
2006.11.25

zm.

Podla.2006.267.2654

§1

UCHWAŁA NR 176/XXIX/05
RADY MIEJSKIEJ W CIECHANOWCU
z dnia 29 listopada 2005 r.
w sprawie nadania Statutu Ciechanowieckiemu Ośrodkowi Kultury i Sportu.
(Białystok, dnia 19 grudnia 2005 r.)
Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i
prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123; z 2002 r. Nr 41,
poz. 364; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, Nr 96, poz. 874, Nr 213, poz. 2081; z 2004 r. Nr
11, poz. 96, Nr 261, poz. 2598; z 2005 r. Nr 131, poz. 1091, Nr 132, poz. 1111) uchwala
się, co następuje:
§ 1. Nadaje się Statut Ciechanowieckiemu Ośrodkowi Kultury i Sportu w brzmieniu
stanowiącym załącznik do uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała Nr 186/XXV/01 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 26 marca
2001 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Ciechaowcu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Podlaskiego.
ZAŁĄCZNIK

(1)

STATUT
CIECHANOWIECKIEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.
§ 1. Ciechanowiecki Ośrodek Kultury i Sportu zwany w dalszych postanowieniach
niniejszego Statutu "COKiS" jest gminną samorządową instytucją kultury działającą na
podstawie:
1) ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123; z 2002 r. Nr 41, poz. 364; z 2003 r. Nr 162,
poz. 1568, Nr 96, poz. 874, Nr 213, poz. 2081; z 2004 r. Nr 11, poz. 96, Nr 261, poz.
2598; z 2005 r. Nr 131, poz. 1091, Nr 132, poz. 1111);
2) niniejszego Statutu;
3) innych aktów prawnych.
§ 2. 1. Siedziba COKiS mieści się w Ciechanowcu, pod adresem: ul. 11 Listopada 5a.
2. Terenem działalności COKiS jest obszar gminy Ciechanowiec.
§ 3. 1. Organizatorem COKiS jest Gmina Ciechanowiec.
2. Nadzór nad działalnością COKiS sprawuje Burmistrz Ciechanowca.
§ 4. COKiS posiada osobowość prawną.
II. ZAKRES DZIAŁANIA
§ 5. 1. COKiS realizuje zadania w dziedzinie wychowania, edukacji i upowszechniania
kultury, kultury fizycznej i turystyki oraz rozwijania i zaspokajania potrzeb kulturalnych
społeczeństwa.
2. Celem nadrzędnym COKiS jest pozyskiwanie i przygotowanie społeczeństwa do
aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz współtworzenia jej wartości.
1)
2)

§ 6. Do podstawowych zadań COKiS należy:
edukacja i wychowanie przez sztukę;
tworzenie warunków amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą
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i sztuką;
3) kultywowanie tradycji i tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła
artystycznego i ludowego;
4) rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych
społeczeństwa;
5) gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury;
6) kształtowanie wzorów aktywnego uczestnictwa w kulturze;
7) realizowanie zadań w dziedzinie socjoterapii dzieci i młodzieży w wieku szkolnym;
8) realizowanie zadań w zakresie sportu, turystki, rekreacji i wypoczynku:
a) tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi turystyki na terenie miasta i gminy,
b) zaspokajanie potrzeb w zakresie turystyki, sportu i rekreacji dzieci, młodzieży i osób
dorosłych,
c) rozwój kultury fizycznej wszystkich grup wiekowych.
§ 7. Zadania statutowe COKiS realizuje przede wszystkim przez:
1) organizowanie:
a) różnorodnych form uczestnictwa w kulturze,
b) form indywidualnej aktywności kulturalnej,
c) form socjoterapii grupowej
d) imprez kulturalnych,
e) imprez sportowych, turystycznych i sportowo-rekreacyjnych,
zainteresowań, sekcji sportowych, turystycznych i rekreacyjnych;
2) współpracę z organizacjami i stowarzyszeniami prowadzącymi
charakterze kulturalnym i kulturalno-oświatowym.

stałych

form

działalność

o

§ 8. COKiS może realizować zadania dodatkowe, a w szczególności:
1) organizować spektakle, koncerty, wystawy, odczyty;
2) organizować imprezy artystyczne, rozrywkowe, turystyczne i sportowe;
3) prowadzić impresariat artystyczny;
4) prowadzić działalność artystyczną;
5) świadczyć usługi poligraficzne, fonograficzne, fotograficzne i filmowe;
6) prowadzić wypożyczalnie kostiumów, rekwizytów, sprzętu technicznego, audio-video
i innego;
7) prowadzić sprzedaż giełdową, detaliczną i antykwaryczną dzieł sztuki i artykułów
użytku kulturalnego;
8) wyświetlać filmy fabularne i oświatowe;
9) organizować imprezy zlecone, okolicznościowe, rodzinne i obrzędowe;
10) świadczyć usługi gastronomiczne;
11) prowadzić działalność gospodarczą wynikającą z potrzeb środowiska;
12) organizowanie zajęć w zakresie profilaktyki uzależnień oraz wychowania
zdrowotnego.
§ 9. Realizując zadania określone w § 8 COKiS ma obowiązek uzyskania zezwoleń
wymaganych przepisami prawa.
III. ORGANIZACJA COKIS
§ 10. Strukturę i zadania poszczególnych stanowisk COKiS określa Regulamin
Organizacyjny nadany przez Dyrektora po zasięgnięciu opinii Burmistrza Ciechanowca.
IV. NADZÓR I ZARZĄDZANIE
§ 11. Dyrektora powołuje i odwołuje Burmistrz Ciechanowca.
§ 12. 1. Dyrektor zarządza, reprezentuje na zewnątrz i jest odpowiedzialny za
działalność instytucji, a w szczególności za powierzone mienie.
2. Na czas nieobecności, Dyrektor wyznacza swego zastępcę pisemnie informując o
powyższym Burmistrza.
§ 13. Zwierzchnikiem służbowym Dyrektora jest Burmistrz.
V. ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ
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§ 14. COKiS jest samorządową instytucją kultury prowadzącą gospodarkę finansową
na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej.
§ 15. COKiS prowadzi rachunkowość według zasad określonych w powszechnych
przepisach o rachunkowości.
§ 16. 1. Przychodami COKiS są:
a) dotacja z budżetu Gminy Ciechanowiec,
b) środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych,
c) wpływy z działalności własnej,
d) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
e) inne źródła.
2. Wysokość rocznej dotacji COKiS ustala Rada Miejska.
§ 17. Podstawą gospodarki finansowej COKiS jest plan działalności instytucji,
zatwierdzony przez Dyrektora z zachowaniem wysokości rocznej dotacji określonej przez
Radę Miejską.
§ 18. Do składania oświadczeń w imieniu COKiS w zakresie jego praw i obowiązków
majątkowych, wymagane jest współdziałanie dwóch osób tj. Dyrektora i Głównego
Księgowego.
§ 19. 1. COKiS gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz
prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami
efektywności ich wykorzystania.
2. COKiS może zbywać środki trwałe. Przy zbywaniu środków trwałych stosuje się
odpowiednio przepisy dotyczące przedsiębiorstw państwowych.
VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 20. Zmiany
uchwalenia.
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§ 21. Połączenia, podziału lub likwidacji COKiS może dokonać Rada Miejska w
Ciechanowcu w trybie przewidzianym ustawą o organizowaniu i prowadzaniu działalności
kulturalnej.
1)

Załącznik zmieniony przez § 1 uchwały nr 207/XXXVIII/06 z dnia 26 października 2006
r. (Podla.2006.267.2654) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 25 listopada 2006 r.
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