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RADYMIEJSKIEJWDEBRzNIE
Zdnia15grudnia2017r．

0：zmianieuchwaIyRadyMiejskicjwDebrzniewsprawieutworzenia CentrumKulturySportu

iTurystykiwDebrznie

Napodstawieart・18ust・2pkt・91it・I●h一一ustawyzdnia8marca1990rokuosamorzadziegminnym（Dz．U．
Z2017r．poz．1875）iart．13ustawy zdnia

25paZdziemika1991roku oorganizowaniuiprowadzeniu

dzialalnoScikulturalnei（Dz．U．Z2017r．poz．862zp62m．zm．）

RadaMiejskawDebrznicuchwala，cOnaStepuJC：
§1．ZmieniasiestatutCentrumKultury，SportuiTulyStykiwDebrzniestanowiacyzalacznikdoUchwaly
Nr XIX／119／2004Rady Mieiskiej wDebrznie zdnia271utego2004roku wsprawie utworzenia Centrum
KultuIy，SportuiTurystykiwDebrznie，kt6ryotrzymtJebrzmieniezalacznikadoniniejszeiuchwaly・

§2．WykonanieUchwalypowierzasieBumistrzowiMiastaiGminyDebrzno・
§3．UchwalapodlegaogloszeniuwDziennikuUrzedowymWqjewddztwaPomorskiegoiwchodziwZycie

POuPlywie14dniodogloszenia・
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ZalacznikdoUchwalyNr98．LXII．2017

RadyMiqiskiejwDebrznie
Zdnia15grudnia2017r．

STATUT
CentrumKultury，SportuiTurystykiwDebrznie

Rozdziall．

Postanowieniaogblne
§1・1・CentrumKultury・SpomiTurystykiwDebrznie zwaneda15・・CKST

zostaloutworzonenamo？y

uchwaly nr XIX／119／2004Rady Migskiei wDebrznie zdnia271utego2004roku wsprawie utworzenla

CentrumKultury，SportuiTurystykiwDebrznie・

2．CKSTjestsamorZqくわwqinse痢dqk〟LulypOSiadmcqosobowo需phaWnq・
3．CKST niejestinsゆめdq arかSO，eZnq∴WrOZumienl〟

uStaW，Z dnia25paZdziemika1991r・

00rganizowaniuiprowadzeniudzialalnoScikulturalnei（Dz・U・2017r・POZ・862）

§2．1．CKSTswqiadzialalnoSciaobejmし直terenmiastaigminyDebrzno
2．SiedzibaCKSTjestmiastoDebrzno・
3・CKST

korzysta

na

podstawie

uzyczenia

zmienia

komunalnego

oddanego

przez

Miasto

iGmineDebrzno，aOkreSlonegowodrebniepo暁t句przezRadeMieiskawDebrznieuchwale・

4．0kreSlonawust．2siedzibaCKSTmieScisleWbudynkupodadresem：
Debrzno，uLWqjskaPoIskiego2，POCZta：77−310Debrzno・

Rozdzia12．

Celiprzedmiotdzialania
§3．CKSTrealizLtiezadaniawdziedzinie：

1）edukadiiupowszechnianiakultury wtym：
−edukaqiakulturalnalWyChowanieprzezsztuke；
一upOWSZeChnianiekultury；

一grOmadzenie，dokumentowanie，tWOrZenie，OChronaiudostepnlanied6brkultury；
−tWOrZeniewarunkdwdorozwqjuamatorskiegoruchuartystycznego；
−tWOrZeniewarunkdw dorozwqiufblkloru，rekodzielaludowegoiartystycznego；
−PrOWadzeniedzialalnoSciwidowiskowo−rOZryWkoweJ；
−WSPdldzialanie zinnymiinstytuqjami，Organizaqiami wzakresie rozw輝nia potrzeb kulturalnych

mieszkahcdwGminy．
−WSP61uczestnictwoworganizowaniuimprezmasowychwzakresiekulturynatereniemiastaiGminy・

miedzygminnychimiedzynarodowych・
−Prqiekciafilmdwwtymprowadzeniekina・
2）ProwadzeniadzialalnoScibibliotecznejwtym：

−grOmadzenie，OPraCOWyWanielPrZeChowywanie materia16w bibliotecznych・ZuWZglednieniem
materialdwdotyczacychwlasnegoregionu；
一udostepnlanieZbiordwbibliotecznych；
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ーPrOWadzeniedzialalnoSciinfbmacyJnO−bibliograncznqI；
−pOPularyzaqiaksiazekiczytelnictwa；
−badaniepotrzebczytelniczychmieszkahcdworazskutecznoSciiwarunkdwichzaspok萄ania．
−WSP61dzialaniezbibliotekamiimych sieci，instytuqiami，Organizaqiamiitowarzystwamiwrozwijaniu

POtrZeboSwiatowychikulturalnychspoleczehstwa；
一〇rganizowaniespotkahautorskich．
3）prowadzeniedzialalnoSciwzakresiesportu，turyStykiirekreacjiwtym：

−ZaSPOkajaniepotrzeborazzainteresowahwzakresiesportu，turyStykiirekrea函
−dzialaniewzakresiekulturyzdrowotn句OraZhigienicznegotrybuzycla；
−tWOrZeniesekqjisportowych；
一Organizowanieimprezmasowychwzakresiesportugminneg0，miedzygminnegoimiedzynarodowego；
一〇rganizowanieimprezturystycznychirekreacyjnych；
−WSPdldzialanie zorganizatoramiimprezocharakterzesportowym，turyStyCZnO−rekreacyjnym；

−POpulalyZaqiawalordwturystycznychregionu・

§4．1．Zadaniaoktdrychmowaw§3CKSTrealizLtieprzedewszystkimpoprzezorganizowanie：
1）zespolowegouczestnictwawkulturze；

2）rdZnorodnychfbmedukadiikulturaIn諒
3）imprezkulturalnych，05wiatowych，SPOrtOWyCh，turyStyCZnyChirekreacyjnych；
4）dzialahnarzeczrozwiianiaurzadzehiobiektdwkulturalnych，SpOrtOWyChiturystycznych；
5）prowadzenie dzialalnoScigospodarczqizgodnqizobowiaz函Cymiprzepisamiprawa・
2．CKSTwspomagaorganizacyjnie，merytOryCZnieiwmiaremoZliwoScinnansowoiniqiatywyspoleczne，

nawiaz函CeWSWOichzaloZeniachdozagadniehwymienionychw§3nini句SZegOStatutu・

§5．1．CKST wmiareposiadanychmo拙WoSciizgodniezzatwierdzonymprogramemdziatanianadany
roknazasadachokreSlonychwewlaSciwychprzepisach：
1）organizL函SPektakle，koncerty，WyStaWy，Odczyty，WypOZyczanieksiazekidzielsztuki；
2）prowadziimpresariatartystyczny；

3）organizLJeimprezyroztyWkowe，turyStyCZneirekreacyjno−SPOrtOWe；
4）prowadzidzialalnoSCwydawnicza；
5）prowadziogniskaanystyczneikolazainteresowah；
6）prowadziwynajemsprzetutechnicznego，turyStyCZnegO，SPOrtOWegOiaudiowizualnego；
7）dzierZawipomieszczenia；

8）prowadzisprzedazdzielsztukiiartyku16wuZytkukulturalnego；
9）organizし直SZkoleniasedzidwsportowychiorganizator6wsportu；
10）realizLJeimprezyzlecone（OkolicznoSciowe，rOdzinne，Obrzedoweitp・）；

11）tworzysekdiesportowe；
12）reprezentLJe wsamorzadzie gminnym sprawy zwiazane zrozwqiem kultury，kultury nzycznej，SpOrtu
irekreaqii；

13）zbywaSrodkinietrwale・

14）realizし直innezadaniazlecaneprzezRadeMieiskaiBumistrza・

Id：8351FF92−B262−4E2B−BDA2−44FO5D1806F2．Podpisany

圃

S什Ona2

Rozdzia13．

Zarzadzanieiorganizaqla
§6・1・DyrektorCKSTzarzadzajednoosobowoCKST−jakosamorzadowainstytu（涙kulturyireprezentLtie
Ja

W

na

ZeWnatrZ；

imieniu

CKST

Dyrektor

wszelkich

CKST

oSwiadczeh

jest

woli

zatem

uprawniony

wyw011両CyCh

skutki

do

skladania

materialnoprawne，

aponadtodoreprezentowaniaCKSTwsprawachsadowychipozasadowych．
2．Dyrektora

CKST

powo埴e

iodwohtie

Bumistrz

Miasta

iGminy

Debrzno

Z uWZglednieniem odpowiednich przepISOW uStaWy OOrganizowaniulPrOWadzeniu dzialalnoScikulturalng
Wjeikazdorazowoobowiazuacymbrzmieniuorazaktdwwykonawczychwydanychnapodstawieteiustawy．
3．Dyrektor CKST podlega bezpoSrednio Bumistrzowi MiastaiGminy Debrzno；Bumistrz Miasta
iGminy Debrzno okreSlawarunkipracyiplacy orazzakres podstawowych obowiazkdw Dyrektora CKST．

Burmistrz
W

umOWie

zawartqi

Miasta
zDyrektorem

iGminy

CKST

warunki

Debrzno

okreSla

orgmizacyjno−finansowe

ponadto

dzialalnoSci

CKST

jako

SamOrZadoweiinstytudi kultury oraz program jei dzialania・Wsprawach dotyczecyCh powolywanja

iodwolywania dyrektorainstytuqii kultuly WZakresie nieuregulowanym wustawle OOrganizowanlu
lprOWadzeniudzialalnoScikulturalngznaidLhzastosowanieprzeplSyart・68−72Kodeksupracy
4・Dyrektor CKST moze utworzyc，ZZaStrZezeniem postanowienia ust・6tego paragrafil，StanOWisko

Zastepcy Dyrektora CKST，ktdremu powierzony zostaje nadzdrikontrola nad okreSlonymi aspektami
dzialalnoSciCKSTjakoinstytuqiikultury．Zamiar utworzenia stanowiska zastepcy Dyrektora CKST oraz

powolania wybranego kandydata Dyrektor CKST obowiazanyjest zglosiC BurmistrzowiMiastaiGminy
Debrzno na pISmie wraz zuzasadnieniem wskazL南cym na zasadnoSCikoniecznoSC utworzenia takiego

stanowiska zuwagina potrzeby CKST，jakr6wniez kalkula（擁，Zkt6rei wynikaC bedzie calkowity koszt

zatrudnieniazastepcyDyrektoraCKSTwskalirokubudZetowego・BumistrzMiastaiGminyDebrznomoZe

sprzeciwICSlePOWOlaniuokreSlonqIOSObynastanowiskozastepcyDyrektoraCKSToilepotenqialnykandydat
niedysponl房OdpowiednimikwaliHkadiamizawodowymilubdoSwiadczeniem；SWqiadecyzJeWtqSPraWie

Bumistrz MiastaiGminy Debrzno zglasza Dyrektorowi CKST na pISmle Wteminie30dni od dnia
zgloszenia，Oktdrym mowawzdaniu2tego ustepu・Brak zgloszenia sprzeciwu ww／wterminie uprawnia

Dyrektora CKST do powolania wybranqIprZeZ Siebie osoby na stanowisko zastepcy Dyrektora CKST・

DyrektorCKSTmoZeodwolaCzastepceDyrektoraCKSTnazasadachokreSlonychwkodeksiepracy・
5．BumistrzMiastaiGminyDebrzno，mOzepOWierzyczarzadzanieCKSTwybrangOSObienzycznejlub
prawneJ na POdstawie umowy ozarzadzenie zawa両ZaSadach okreSlonych wustawie oorganizowaniu
lPrOWadzeniudzialalnoScikulturalnq・

§7．PismaCKSTwychodzacenazewn叫ZWinneby60PatrZOnePieczeciaHmowaCKSTorazpieczecia
imiennaDyrektorawrazzpodpisemDyrektoralubczytelnympodpisemosobyupowaznionqIPrZeZDyrektora・

Rozdzia14．
PrzeI）lSypOrzadkowe
§8．SzczegdlowezasadyorganizadiidzialaniaCKSTokreSIaRegulaminorganizacyjnyopracowanyprzez
DyrektoraizatwierdzonyprzezorganwykonawczymiastaigminyDebrzno・

Rozdzial5．

Majatekorazokre釘eniezredeInnansowaniaCKST
§9・1・CKSTsamodzielniegospoda巾eprzydzielonymn∵inabytymmieniemorazprowadzisamodzielna
gospodarkennansowawramachposiadanychSrodkdw，kieruacsiezasadamiefektywnoSciichwykorzystania・
2．PodstawagospodarkifinansowqiCKSTjest roczny plan nnansowy zatwierdzony przez Dyrektora

zzachowaniemwsokoScidota坤Organizatora・
SzczegdlowezasadyprowadzeniarachunkowoscllgOSPOdarkinnansoweiokreSlajaodrebneprzepISy・

3．WysokoSCrocznqidotacjinadzialalnoSCCKSTuchwalaRadaMiqiskawDebrznie・
4・CKSTsporzadzaplanfinansowyzgodniezprzepISamiustawyofinansachpublicznychiprzedstawiago
Organizatorowi・
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5．PlannnansowyCKST zawiera：
1）plandochoddwiwydatk6W；
2）planremontdwikonserwaqiiSrodkdwtrwalych；
3）planinwestyqii；

6・DyrektorCKSTpouplywiedan誓OrOkubudZetoweg0−niepdZnidjednak，nizdo31styczniaroku
nastepnego，Sklada organowi stanowlaCemu miastalgmlny Debrzno sprawozdanie zwykonania planu

nnansowegowzakresieokreSlonymwust・3
§10．1．CKST pozyskl函Srodkina prowadzenie dzialalnoScistatutowqiwe wszelkich dopuszczalnych

prawemorazcharakteremprowadzonejdzialalnoScifbrmach・DochodamiCKSTsawszczegdlnoSci：WPlywy
uzyskiwane zprowadzonei dzialalnoSci，dotaqje celowe na snnansowanie albo donnansowanie koszt6w

realizowanychinwesty由，darowizny，Srodkiotrzymywane na realiza（彊zadah Wynik年iacych zzawartych

umdw，Srodkiotrzymywaneodosdb角zycznychiprawnychorazSrodkiuzyskiwanezinnychZrddelwplywu
Zn劉muidzierzawy・
2．MiastoiGminaDebrzno，jakoOrganizatorwrozumieniuw／wustawyoorganizowaniulprOWadzeniu
dzialalnoScikulturalnもdzialaiacnapodstawieizakresieart・28ust・3W／wustawyprzekazLtieCKSTSrodki
finansowewfbmiedotaql：
a．podmiotoweinadofinansowaniedzialalnoScibieZacdwzakresierealizowanychzadahstatutowych，Wtym
nautrzymanieiremontyobiektdw，
b．celowqinafinansowanielubdofinansowaniekosztdwrealizacjiinwesty由，

C・Celowqinarealizaqewskazanychzada鉦programdw・

§ll．WskladCKSTwDebrzniewchodza‥budynkiwktdrychprowadzonajestdzialalnoSCkulturalna，
sportowa，OraZrekreacyJnaPrZekazanaodrebnymiumowami・

Rozdzia16．

Postanowieniakohcowe
§12．Zmiany wStatucie moga byC dokonywane wylacznie przez organ stanowiacy miastaigminy

Debrzno．
§13．Likwidadia CKST moze nastapiC wylacZnie na podstawie uchwaly organu stanowiacego miasta

lgminyDebrzno・
§14．1．CKST uZywa pieczecipodluzn句ZnaZWa WPelnym brzmieniu，adresem siedziby，numerem
identyfikaqiipodatkowqiistatystyczn屯

2．CKSTmoZeuZywacpleCZeCiokrag壇ZWizerunkiemorlajakwgodlepahstwowympoSrodku，aWOtOku
znapISemZaWieraJaCymnaZWeWPelnymbrzmieniuCKST・

圃
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