
Uchwała Nr XXXIII/98/2016 

Rady Gminy Kosakowo 

z dnia 15 grudnia 2016 roku 

 
w sprawie: utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą „Kosakowskie 

Centrum Kultury”. 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 

(tj. Dz. U. z 2016r. poz. 446), w związku z art. 11 i 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 

1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz. U. z 2012r. poz. 406 ze 

zm.)  

 

Rada Gminy uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

 

1. Tworzy się z dniem 1 lutego 2017 roku samorządową instytucję kultury pod nazwą 

„Kosakowskie Centrum Kultury”, zwany w dalszej części KCK. 

2. Z dniem wpisu do gminnego rejestru instytucji kultury KCK uzyskuje osobowość prawną. 

 

§ 2 

Terenem działania KCK jest Gmina Kosakowo. 

 

§ 3 

Do zakresu działania KCK należy przede wszystkim prowadzenie działalności kulturalnej, 

w tym upowszechnianie i promocja kultury, organizacja imprez oraz świadczenie usług w tym 

zakresie. 

§ 4 

KCK działa na podstawie niniejszej uchwały oraz statutu stanowiącego załącznik do uchwały. 

 

§ 5 

KCK administruje gminnymi obiektami i urządzeniami kultury wykazanymi w załączniku 

do statutu. 

§ 6 

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

 
Prowadzenie działalności kulturalnej jest zadaniem własnym jednostek samorządu 

terytorialnego o charakterze obowiązkowym, realizowanym przez samorządowe instytucje 

kultury, dla których prowadzenie takiej działalności jest podstawowym celem statutowym.  

 

Zakłada się, że podstawowym celem statutowym Kosakowskiego Centrum Kultury będzie 

wykonywanie zadań własnych Gminy Kosakowo w zakresie upowszechniania kultury 

i organizowania działalności kulturalnej.   

 

Instytucja kultury jest odrębną od gminy jednostką organizacyjną i finansową, wyposażoną 

w osobowość prawną i prowadzącą samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków. 

 

Oprócz dotacji organizatora z budżetu gminy, instytucja kultury jako osoba prawna może 

pozyskiwać środki finansowe na prowadzenie swojej statutowej działalności, między innymi 

z wpływów z prowadzonej działalności gospodarczej, z tytułu wynajmu pomieszczeń, a także 

z funduszy celowych krajowych i zagranicznych, gdyż status instytucji kultury otwiera 

możliwość ubiegania się o takie dofinansowanie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Załącznik do Uchwały Nr XXXIII/98/2016 

Rady Gminy Kosakowo 

z dnia 15 grudnia 2016 roku 

 

 

STATUT 

Kosakowskiego Centrum Kultury 

 

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

Kosakowskie Centrum Kultury, zwany dalej KCK działa w szczególności na podstawie: 

1/ ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizacji i prowadzeniu działalności kulturalnej 

2/ ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 

3/ ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych 

4/ niniejszego statutu.  

§ 2 

1. Siedzibą KCK jest miejscowość Rewa, ul. Morska 56, a terenem działania Gmina 

Kosakowo. 

2. KCK jest samorządową instytucją kultury Gminy Kosakowo. 

3. KCK używa pieczęci podłużnej z nazwą i adresem. 

 

§ 3 

Nadzór nad KCK sprawuje Wójt Gminy Kosakowo. 
 

Rozdział II 

Zakres działalności  

 

§ 4 

1. KCK służy upowszechnianiu kultury oraz tworzy odpowiednie warunki materialno-

techniczne dla tej działalności.  

 

2. Do zakresu upowszechniania kultury oraz turystyki należy w szczególności: 

a) organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowywania przez sztukę, 

b) tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania 

wiedzą i sztuką, 

c) tworzenie warunków dla rozwoju folkloru i rękodzieła ludowego, rozwijanie zainteresowań 

i potrzeb kulturalnych w oparciu o zespoły artystyczne i koła zainteresowań, 

d) organizacja spektakli, festiwali, koncertów, wystaw, odczytów, imprez artystycznych, 

rozrywkowo-rekreacyjnych, turystycznych z ramienia Gminy oraz innych form, 

e) prowadzenie działalności instruktażowo-metodycznej, zabezpieczenie warunków 

aktywnego uczestnictwa w tworzeniu i upowszechnianiu amatorskiego ruchu artystycznego, 

f) współpraca z organizacjami pozarządowymi, działającymi na niwie kultury 

g) inicjowanie i promowanie innowacyjnych form uczestnictwa w kulturze, 

h) prowadzenie działalności wydawniczo-promocyjnej, 

i) koordynacja działalności na terenie gminy w zakresie organizacji imprez kulturalnych, 

j) współdziałanie z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami o podobnych celach 

i zadaniach, 

k) upowszechnianie i promocja lokalnej kultury w kraju i za granicą, 



l/ działanie na rzecz turystyki, zachowania dóbr kultury, walorów przyrodniczych i tworzenie 

na tej bazie produktu turystycznego, 

ł) wynajmowanie pomieszczeń na działalność usługową i na potrzeby imprez 

okolicznościowych. 

 

3. Dla zaspokojenia społecznych potrzeb mieszkańców KCK może podejmować inne 

działania w zakresie kultury, uzupełniające zadania wynikające z niniejszego statutu. 

 

Rozdział III 

Gospodarka finansowa   

 

§ 5 

1. Przychodami KCK są: 

1/ dotacje z budżetu Gminy, 

2/ wpływy z prowadzonej działalności gospodarczej, 

3/ środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych, 

4/ środki z innych źródeł.  

 

2. KCK może pozyskiwać dochody z: 

1) dotacji na zadania objęte mecenatem państwa, 

2) prowadzenia warsztatów, szkoleń, kursów, 

3) sprzedaży własnych wydawnictw, 

4) organizacji imprez zleconych przez inne instytucje i zakłady, 

5) wynajmu mienia, 

6) wypożyczeń sprzętu do obsługi imprez, 

7) koncertów własnych zespołów na zlecenie innych podmiotów, 

8) promocji firm na imprezach organizowanych przez KCK, 

9) innych usług związanych z działalnością statutową KCK. 

 

3. Środki uzyskane z działalności gospodarczej mogą być wykorzystane wyłącznie w celu 

finansowania działalności statutowej KCK.   

 

§ 6 

1. KCK prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków 

na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych. 

2. Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan działalności, sporządzony z zachowaniem 

wysokości dotacji organizatora, zatwierdzony przez Wójta Gminy. 

3. KCK pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów. 

4. Wysokość rocznej dotacji na działalność KCK ustala Rada Gminy. 

5. KCK posiada własny rachunek bankowy, z możliwością tworzenia subkont. 

 

§ 7 

KCK, dla skutecznego działania na rzecz swoich zadań, może prowadzić działalność 

gospodarczą według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach.  

 

 

§ 8 

1. Majątek w administracji  KCK może być wykorzystywany jedynie dla celów związanych 

z wykonywaniem statutowych zadań KCK i zgodnie z obowiązującym prawem. 



2. Majątek udostępniany jest nieodpłatnie na potrzeby organów Gminy Kosakowo, sołectw 

i jednostek gminnych, jeżeli nie jest zajęty w tym czasie w związku z działalnością KCK. 

 

Rozdział IV 

Zarządzanie i organizacja  

§ 9 

1. Na czele KCK stoi Dyrektor, który samodzielnie kieruje całokształtem działalności KCK, 

zgodnie ze statutem i obowiązującymi przepisami prawa oraz reprezentuje go na zewnątrz. 

2. Dyrektor jest odpowiedzialny za prawidłową działalność merytoryczną, finansową 

i gospodarczą instytucji. 

3. Dyrektora powołuje i odwołuje Wójt Gminy, będący jego zwierzchnikiem służbowym. 

 

§ 10 

1. Dyrektor opracowuje projekt planu finansowego i projekty jego zmian, realizuje plan 

finansowy oraz zapewnia ewidencję rachunkową i sprawozdawczą zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

2. Dyrektor przedstawia organizatorowi informacje z przebiegu prowadzonej działalności, 

wynikającej ze statutu: 

− za I półrocze do dnia 31 lipca danego roku, 

− za rok do dnia 31 marca roku następnego 

3. Roczne sprawozdanie finansowe KCK podlega zatwierdzeniu przez Wójta Gminy, 

nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia bilansowego. 

 

§ 11 

1. Pracowników KCK zatrudnia i zwalnia Dyrektor. 

2. Szczegółowe zakresy czynności poszczególnych pracowników i tryb załatwiania 

powierzonych im spraw ustala Dyrektor w wydanych przez siebie regulaminach 

i zarządzeniach. 

3. Organizację wewnętrzną KCK określa regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora. 

Regulamin podlega zatwierdzeniu przez Wójta Gminy przed jego wejściem w życie. 

Rozdział V 

Postanowienia końcowe  

 

 § 12 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie właściwe przepisy, 

a w szczególności przepisy o których mowa w § 1 statutu. 

2. Zmiany w niniejszym statucie mogą być dokonane w trybie określonym dla jego nadania. 

 
                                                                        

 

 

 

 

 

                                              

                        

 

 

 

 

 

 
 



Załącznik do Statutu Kosakowskiego Centrum Kultury 

przyjętego Uchwałą Nr XXXIII/98/2016 

Rady Gminy Kosakowo 

z dnia 15 grudnia 2016 roku 

 

 

 

 

GMINNE OBIEKTY I URZĄDZENIA 

KULTURY, SPORTU, TURYSTYKI I REKREACJI 

W ADMINISTRACJI KCK 

 

 

 

 

1. Gminny Dom Kultury w Pierwoszynie 

2. Dom Kaszubski w Dębogórzu 

3. Punkt Informacji Turystycznej w Rewie 

4. Świetlice wiejskie: w Mechelinkach, Rewie, Kazimierzu, Dębogórzu 

Wybudowaniu, Suchym Dworze  

5. Scena plenerowa wraz z zapleczem i widownią w Mechelinkach 

 

 


