UCHWAŁA NR X/42/15
RADY GMINY NOWOSOLNA
z dnia 27 maja 2015 r.
w sprawie zmiany Statutu samorządowej instytucji kultury
o nazwie Gminno Parkowe Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie
Na podstawie . 7 ust. 1 pkt 9, art. 18 ust. 1 oraz art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594, zm. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072.)
i art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj.
Dz. U. 2012 r., poz. 406, zm. z 2014 r. poz. 423.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Zmienia się Statut Gminno Parkowego Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie, stanowiący załącznik do
Uchwały Nr XXXVI/218/13 Rady Gminy Nowosolna z dnia 27 listopada 2013 roku w sprawie zmiany statutu
samorządowej instytucji kultury o nazwie Gminno Parkowe Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie,
stanowiącego załącznik do uchwały Nr XLVI/255/10 Rady Gminy Nowosolna z dnia 6 lipca 2010 roku w sprawie
utworzenia samorządowej instytucji kultury Gminy Nowosolna o nazwie Gminno Parkowe Centrum Kultury
i Ekologii w Plichtowie, ustalając go w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowosolna.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Łódzkiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2015 roku.

Przewodnicząca Rady Gminy
Nowosolna
Małgorzata Kamińska Bruszewska
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Załącznik do Uchwały Nr X/42/15
Rady Gminy Nowosolna
z dnia 27 maja 2015 r.
Statut Gminno Parkowego Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Gminno Parkowe Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie, zwane dalej „GPCKiE”, działa na
podstawie obowiązującego prawa a w szczególności:
1) ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
(Dz. U. 2012 roku, poz.406 ze zm.);
2) niniejszego statutu.
2. GPCKiE jest samorządową instytucją kultury, powołaną przez Gminę Nowosolna, wpisaną do Rejestru
Instytucji Kultury, prowadzonego przez Wójta Gminy Nowosolna.
3. GPCKiE posiada osobowość prawną.
4. Siedzibą GPCKiE jest miejscowość Plichtów.
5. GPCKiE prowadzi swoją działalność na terenie gminy Nowosolna, powiatu, Województwa Łódzkiego,
terenie całego kraju a także poza granicami kraju.
6. Gmina zapewnia GPCKiE niezbędne środki do prowadzenia działalności kulturalnej oraz do utrzymania
obiektów, w których ta działalność będzie prowadzona.
7. Gmina Nowosolna sprawuje mecenat nad działalnością kulturalną i ekologiczną, polegający na wspieraniu
i promocji twórczości, edukacji i oświaty kulturalnej, działań i inicjatyw kulturalnych, oraz na ochronie
dziedzictwa kultury i ochronie środowiska.
8. GPCKiE używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby.
9. GPCKiE może używać pieczęci okrągłej, zawierającej wizerunek herbu Gminy Nowosolna a w otoku
napis: Gminno Parkowe Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie.
Rozdział 2
Zakres działania GPCKiE
§ 2. 1. GPCKiE, jako instytucja kultury powołane zostało w celu:
1) tworzenia, upowszechniania, promowania, ochrony kultury i ekologii;
2) pozyskiwania i przygotowywania społeczeństwa do aktywnego uczestnictwa w kulturze i edukacji
ekologicznej oraz współtworzenia ich wartości;
3) promowania postaw proekologicznych a także postaw zdrowego stylu życia.
2. Do podstawowych – statutowych zadań GPCKiE należy w szczególności:
1) organizowanie form zespołowego i indywidualnego uczestnictwa w kulturze;
2) rozpoznawanie, rozbudzanie, zaspokajanie potrzeb i zainteresowań kulturalnych i proekologicznych
mieszkańców gminy;
3) edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę;
4) prowadzenie działań z zakresu edukacji ekologicznej;
5) współpraca z podmiotami prowadzącymi działalność o charakterze proekologicznym;
6) gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury;
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7) tworzenie warunków do zainteresowania wiedzą i sztuką oraz organizowanie i tworzenie warunków do
rozwoju amatorskiego i profesjonalnego ruchu artystycznego, ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych;
8) tworzenie warunków dla rozwoju i rozpowszechnianie dziedzictwa narodowego, a w szczególności
folkloru i kultury ludowej;
9) czynne wspieranie i uczestnictwo w życiu kulturalnym w gminie Nowosolna;
10) działanie na rzecz integracji społeczności lokalnej i propagowanie idei społeczeństwa obywatelskiego;
11) szerokie współdziałanie z instytucjami kultury, placówkami oświatowo-wychowawczymi, organizacjami
społeczno - kulturalnymi, twórcami, artystami, stowarzyszeniami, fundacjami, osobami fizycznymi oraz
pracodawcami w zakresie rozbudzania aktywności kulturalnej i proekologicznej;
12) prowadzenie i koordynowanie świetlic wiejskich;
13) organizowanie imprez kulturalnych, artystycznych i rozrywkowych;
14) organizowanie szkoleń i wyjazdów studyjnych dla mieszkańców gminy o charakterze kulturalnym
i ekologicznym;
15) szeroka współpraca ze środowiskiem wiejskim w zakresie organizowania, prowadzenia i wspierania życia
kulturalnego na wsi, a w szczególności z radami sołeckimi, kołami gospodyń wiejskich, świetlicami wiejskimi;
16) realizacja profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej skierowanej pośrednio
i bezpośrednio do dzieci i młodzieży z terenu gminy Nowosolna w ramach działalności świetlic wiejskich
w ramach Gminnych Programów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ;
17) prowadzenie działalności gospodarczej w możliwie szerokim zakresie dla dobra ogółu społeczeństwa;
18) wspieranie wszelkiego rodzaju wolontariatu;
19) wydawanie gazety lokalnej.
Rozdział 3
Organizacja GPCKiE
§ 3. 1. W skład struktury organizacyjnej GPCKiE wchodzą świetlice wiejskie położone na terenie gminy
Nowosolna.
2. Wyszczególnienie świetlic wiejskich, zadania, szczegółowy zakres działania świetlic wiejskich oraz
stanowisk określa regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora GPCKiE, po zasięgnięciu opinii
organizatora - Gminy Nowosolna.
3. GPCKiE kieruje Dyrektor, który reprezentuje je na zewnątrz.
4. Dyrektor GPCKiE ponosi materialną odpowiedzialność za powierzone mu mienie, odpowiada za wszelkie
skutki wynikające z zawieranych umów cywilno-prawnych, dokumentację finansową, plany i sprawozdania
oraz korespondencję.
5. Dyrektora GPCKiE powołuje Wójt Gminy Nowosolna zgodnie z obowiązującymi przepisami.
6. Zarządzającym w imieniu GPCKiE jest Dyrektor.
7. Dyrektor nadaje regulamin organizacyjny GPCKiE po zasięgnięciu opinii organizatora -. Gminy
Nowosolna;
8. Dyrektor określa organizację wewnątrz GPCKiE oraz formy i metody pracy, dokonuje podziału zadań
i kompetencji pomiędzy podległymi pracownikami oraz określa zakres ich odpowiedzialności za powierzone
mienie.
9. GPCKiE zatrudnia specjalistów - instruktorów z dziedziny kultury oraz pracowników administracji
i obsługi.
10. GPCKiE może zatrudnić innych pracowników i instruktorów w zależności od zaistniałych warunków,
potrzeb i możliwości.
11. Dyrektor realizuje zasady polityki kulturalnej, dba o należyty dobór pracowników oraz podnoszenie przez
nich kwalifikacji.
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12. Dyrektor GPCKiE zapewnia kontrolę realizacji ustalonych zadań i przestrzegania przepisów prawa.
§ 4. 1. Istnieje możliwość powołania Społecznej Rady Kultury, która pełni rolę organu o charakterze
opiniotwórczym i doradczym Dyrektora, służącym rozwojowi kultury i wspierania inicjatyw realizowanych na
terenie Gminy Nowosolna.
2. Społeczną Radę Kultury powołuje Dyrektor GPCKiE.
3. Przedstawicieli do Społecznej Rady Kultury zgłaszają mieszkańcy za pośrednictwem sołtysów
poszczególnych sołectw.
Rozdział 4
Majątek i finanse GPCKiE
§ 5. Majątek GPCKiE stanowi zabudowana nieruchomość, położona w Plichtowie wraz z wyposażeniem
nabytym przez GPCKiE oraz przekazanym do używania na rzecz GPCKiE.
§ 6. 1. Działalność kulturalna GPCKiE finansowana jest z dotacji na działalność instytucji kultury, w tym
środki finansowe z budżetu gminy, które ustala i przydziela Gmina Nowosolna po przedstawieniu planu
działalności opracowanego przez Dyrektora GPCKiE.
2. Gmina może wspierać finansowo działalność kulturalną GPCKiE o szczególnym znaczeniu.
3. GPCKiE gospodaruje samodzielnie przydzielonym i nabytym mieniem oraz prowadzi samodzielną
gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.
4. Podstawą gospodarki finansowej GPCKiE jest roczny plan działalności instytucji, zawierający w miarę
potrzeb:
1) plan usług;
2) plan przychodów i kosztów;
3) remonty i konserwacje środków trwałych;
4) inwestycje.
5. GPCKiE prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z przepisami określającymi zasady gospodarki
finansowej instytucji kultury na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej oraz w ustawie o rachunkowości.
6. GPCKiE może pozyskiwać środki na prowadzenie działalności statutowej pochodzące z działalności
bieżącej oraz z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych (prowadzenie warsztatów, szkoleń, kursów,
organizacji imprez zleconych, koncertów zespołów i artystów, wypożyczania sprzętu akustycznego
i audiowizualnego, promocji firm podczas imprez organizowanych przez GPCKiE i innych usług),
dobrowolnych wpłat i darowizn, środków otrzymywanych od osób fizycznych i prawnych oraz innych źródeł,
jeśli nie pozostają w sprzeczności z działalnością statutową GPCKiE.
7. GPCKiE pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania.
8. Działalność gospodarcza GPCKiE nie może w żaden sposób ograniczać podstawowych celów i zadań,
które określa Statut GPCKiE.
Rozdział 5
Postanowienia końcowe
§ 7. 1. Statut nadaje Gmina Nowosolna jako organizator Gminno Parkowego Centrum Kultury i Ekologii
w Plichtowie.
2. Zmiany w niniejszym Statucie mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego ustalenia.
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