
 

 

 

 

Uchwała Nr XXIII/167/2019 

Rady Gminy Kosakowo 

z dnia 12 grudnia 2019 roku 

 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/98/2016 Rady Gminy Kosakowo z dnia 15 grudnia 2016 roku 

w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą „Kosakowskiego Centrum 

Kultury” 

 

 

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

(t.j. Dz.U. 2019 r., poz. 506) w zw. z art. 11 i 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 roku              

o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. 2018 r., poz. 1983) 

uchwala się, co następuje: 

 
§ 1. 

Uchyla się § 5 Uchwały Nr XXXIII/98/2016 Rady Gminy Kosakowo z dnia 15 grudnia 2016 roku                

w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą „Kosakowskie Centrum Kultury”. 

 

§ 2. 

W Statucie Kosakowskiego Centrum Kultury stanowiącym załącznik do Uchwały                                      

Nr XXXIII/98/2016 Rady Gminy Kosakowo z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie utworzenia 

samorządowej instytucji kultury pod nazwą „Kosakowskie Centrum Kultury” dokonuje się 

następujących zmian: 

 

1/ § 4 pkt 2 Statutu otrzymuje brzmienie:  

„2. Do zakresu upowszechniania kultury należy w szczególności: 

a) organizacja gminnych imprez okolicznościowych, po przekazaniu dotacji celowej zgodnie                           

z zakresem określanym w odrębnych porozumieniach, w tym w szczególności: Dnia Kobiet, Dnia 

Dziecka, Wmurowania tablic na Alei Zasłużonych Ludzi Morza im. Marszałka Józefa Piłsudskiego”, 

„Dni Gminy Kosakowo” - święta folkloru i promocji gminy, Dożynek, Uroczystości z okazji 

zakończenia walk w obronie Kępy Oksywskiej w Mostach, Międzynarodowego Dnia Seniora, 

Zaduszki Morskie w Rewie, Akademii z okazji Święta Niepodległości - Złote Kosy oraz Mikołajek. 

b) prowadzenie teatru młodzieżowego oraz gminnej orkiestry dętej finansowanych z dotacji 

celowych, 

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



 

 

d) tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą 

i sztuką, 

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

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

f) organizacja spektakli, festiwali, koncertów, wystaw, odczytów, imprez artystycznych, rozrywkowo-

rekreacyjnych, turystycznych z ramienia Gminy oraz innych form, 

g) realizowania szeroko rozumianej polityki senioralnej w zakresie działań kulturalnych                                       

i artystycznych oraz współpraca z innymi instytucjami i organami powołanymi do tych celów, 

h) prowadzenie działalności instruktażowo-metodycznej, zabezpieczenie warunków aktywnego 

uczestnictwa w tworzeniu i upowszechnianiu amatorskiego ruchu artystycznego, 

i) współpraca z organizacjami pozarządowymi i działającymi na niwie kultury, 

j) Inicjowanie i promowanie innowacyjnych form uczestnictwa w kulturze, 

k) prowadzenie działalności wydawniczo-promocyjnej, 

l) koordynacja działaności na terenie gminy w zakresie organizacji imprez kulturalnych, w tym 

imprez okolicznościowych, o których mowa w pkt 2a, 

m) współdziałanie z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami o podobnych celach i zadaniach, 

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

o) wynajmowanie pomieszczeń na działalność usługową i na potrzeby imprez okolicznościowych.” 

 

2/ § 5 Statutu otrzymuje brzmienie: 

„1. Przychodami KCK są: 

1/ dotacje podmiotowe i celowe z budżetu Gminy, 

2/ wpływy z prowadzonej działalności gospodarczej, 

3/ środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych, 

4/ środki z innych źródeł. 

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

finansowania działalności statutowej KCK.” 

 

3/ § 6 pkt 2 Statutu otrzymuje brzmienie: 

„Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan działalności, sporządzony z zachowaniem 

wysokości dotacji organizatora.” 

 

4/ § 8 pkt  Statutu otrzymuje brzmienie: 

„Majątek, którym gospodaruje KCK może być wykorzystywany jedynie dla celów związanych                          

z wykonywaniem statutowych zadań KCK i zgodnie z obowiązującym prawem.” 

 

5/ § 9 Statutu otrzymuje brzmienie: 



 

 

„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. Zwierzchnikiem służbowym Dyrektora KCK jest Wójt Gminy. 

4. Dyrektora powołuje i odwołuje Wójt Gminy, zgodnie z przepisami ustawy o organizowaniu                          

i prowadzeniu działalności kulturalnej.” 

 

6/ § 11 pkt 3 Statutu otrzymuje brzmienie: 

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

po zasięgnięciu opinii Wójta Gminy.” 

 

7/ Uchyla się Załącznik do Statutu Kosakowskiego Centrum Kultury. 

 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Kosakowo. 

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Uzasadnienie 

Podjęcie uchwały jest w pierwszej kolejności podyktowane koniecznością wprowadzenia zmian                       

w zakresie regulacji sposobu gospodarowania mieniem przez KCK. Ponadto, wprowadzono 

modyfikacje związane z bieżącą działalnością KCK, w tym dotyczące rodzajów wydarzeń gminnych 

organizowanych przez KCK. 

 


