
 

 
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IX / 59 / 2007  

z dnia 28 czerwca 2007r.  

 

STATUT  CENTRUM  KULTURY  I  SZTUKI   
 

/ jednolity tekst /  

 

Rozdział I 

 

POSTANOWIENIA  OGÓLNE 

 

§ 1 

 

       Centrum Kultury i Sztuki , zwane dalej „Centrum” działa w szczególności na podstawie: 

 

1.  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, 

poz. 1591 z późn. zm.), 

2.  Ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności 

kulturalnej (j. t. Dz. U. z 2001r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.), 

3.  niniejszego Statutu. 

§ 2 

 

         Centrum działa jako instytucja kultury, zgodnie z Ustawą z dnia 25 października 1991r. 

o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (j. t. Dz. U. z 2001r. Nr 13, poz. 

123 z późn. zm.). 

§ 3 

 

        1. Siedzibą Centrum  jest budynek przy ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 10 w 

Tczewie. 

2. Terenem działania jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. 

3. Centrum może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej. 

 

§ 4 

 

          Nadzór nad działalnością Centrum sprawuje w imieniu organizatora Prezydent Miasta. 

 

Rozdział II 

 

ZADANIA  I  ZAKRES  DZIAŁANIA 

 

§ 5 

 

         Centrum jest samodzielną instytucja realizującą zadania w zakresie upowszechniania 

kultury oraz organizowania i prowadzenia współpracy kulturalnej pomiędzy ośrodkami 

kultury i oświaty z gminy, powiatu, województwa, kraju i zagranicy dla pomnażania 

wartości i atrakcyjności proponowanych form kulturalnych na terenie Tczewa. 

 

§ 6 

 



        Do podstawowych zadań Centrum należy: 

1.  Organizowanie zespołowego uczestnictwa w kulturze. 

2.  Edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę. 

3.  Umożliwienie realizacji form aktywności indywidualnej. 

4.  Tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz 

zainteresowania wiedzą i sztuką. 

5.  Tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i 

artystycznego. 

6.  Rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań 

kulturalnych. 

7.  Organizowanie masowych imprez kulturalnych. 

8.  Ścisła współpraca z innymi instytucjami kultury i placówkami oświatowymi oraz 

organizacjami pozarządowymi działającymi w sferze kultury. 

9.  Gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury. 

10.Tworzenie warunków do rozwoju profesjonalnej plastyki, muzyki i teatru. 

 

§ 7 

 

          1. Centrum realizuje na podstawie Statutu następujące zadania szczegółowe: 

 

1)   organizacja imprez rozrywkowych i artystycznych, 

2) współorganizacja świąt ogólnonarodowych oraz uroczystości ogólnomiejskich, 

3)  prowadzenie aukcji, giełd, galerii, wypożyczalni dzieł sztuki, książek lub 

innych dóbr kulturalnych, 

4)   prowadzenie impresariatu artystycznego, 

5) szczególne uwzględnienie zagranicznych kontaktów w zakresie kultury, głównie 

z miastami zaprzyjaźnionymi i partnerskimi, 

6) prowadzenie działalności wydawniczej i poligraficznej, 

7) świadczenie usług fonograficznych, fotograficznych, plastycznych i innych, 

8) prowadzenie wypożyczalni rekwizytów, sprzętu technicznego i innego na 

ustalonych oddzielnie zasadach, 

9) organizowanie imprez zleconych (okolicznościowych, rodzinnych i 

obrzędowych). 

 

2.  WW działalność Centrum może realizować na podstawie zezwoleń wydanych przez 

odnośne organy w oparciu o obowiązujące przepisy. 

 

§ 8 

 

         Centrum działa w oparciu o roczny plan instytucji zatwierdzony przez Dyrektora z 

zachowaniem wysokości dotacji organizatora. 

 

Rozdział III 

 

ZARZĄDZANIE  I  ORGANIZACJA 

 

§ 9 

 



      1. Centrum kieruje Dyrektor, którego powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Tczewa, 

zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 25 października 1991r, o organizowaniu i prowadzeniu 

działalności kulturalnej. 

 

2.  Powołanie Dyrektora następuje w drodze konkursu przeprowadzonego przez 

organizatora. 

 

3.  Dyrektor może tworzyć stanowisko zastępcy dyrektora ds. technicznych. Zastępcę 

dyrektora ds. technicznych zatrudnia i zwalnia dyrektor z zachowaniem przepisów 

ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.   

 

§ 10 

 

            Organizację wewnętrzną Centrum określa regulamin organizacyjny, nadawany przez 

Dyrektora Centrum, po zasięgnięciu opinii Prezydenta Miasta w imieniu organizatora 

oraz opinii działających w nim organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców. 

 

§ 11 

 

           Dyrektor może powołać Radę Programową jako organ doradczy. 

 

 

Rozdział IV 

 

MAJĄTEK  I  FINANSE 

 

§ 12 

 

        1. Centrum jest miejską instytucją kultury finansowaną i rozliczającą się zgodnie z 

zasadami przewidzianymi w art. 27 - 29 ustawy z dnia 25 października 1991r. o 

organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz ustawą z dnia 29 września 

1994r. o rachunkowości  (j. t. Dz. U. z 2002r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.). 

 

2.  Roczne sprawozdanie finansowe Centrum podlega zatwierdzeniu przez Prezydenta 

Miasta Tczewa nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego. 

 

§ 13 

 

          Centrum może prowadzić eksport i import usług o charakterze kulturalnym. Centrum 

może prowadzić działalność według ogólnych zasad określonych odrębnymi 

przepisami. Dochód z tej działalności przeznaczony jest na cele statutowe Centrum. 

 

 

Rozdział V 

 

POSTANOWIENIA  KOŃCOWE 

 

§ 14 

 

 Zmiany Statutu dokonywane są trybem właściwym dla jego ustalenia. 



 

 

 

 

Uzasadnienie 

 

 
              Dyrektor Tczewskiego Centrum Kultury w Tczewie, wystąpił z wnioskiem o zmianę 

nazwy Instytucji Kultury na Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie. Zmianę nazwy uzasadnił 

tym, że wiąże się ona z zakresem zadań statutowych stawianych tej instytucji.  

Sztuka to dziedzina ludzkiej działalności artystycznej, wyróżniona ze względu na związane              

z nią wartości estetyczne, zwłaszcza piękno, stąd nazwa (,,sztuki piękne), której wytwory 

(dzieła sztuki stanowią dorobek kultury.  

Statutowa działalność TCK, to prowadzenie sekcji mającej na celu rozwój twórczy dzieci, 

młodzieży i dorosłych. Sekcje: plastyczna, taneczna, baletowa i teatralna to tworzenie sztuki. 

 Kultura odnosi się do działań, mających na celu umożliwienie ogółowi społeczeństwa 

dostępu do dobrodziejstw niesionych przez sztukę.  

Zmiana nazwy jest więc uzasadniona. Propozycja zmiany nazwy została pozytywnie 

zaopiniowała przez Komisję Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej.  

Od 1 lipca 2007 roku zmienia się struktura organizacyjna TCK, w związku z 

przejęciem budynku Tczewskiego Domu Kultury wraz z pracownikami. W związku z tym, 

tworzy się stanowisko zastępcy dyrektora ds. technicznych, którą to zmianę należy ująć w 

statucie ( § 9 ust 3).  

Zmiany § 4 i 10 dostosowują  statut do stanu faktycznego i zgodności  z ustawą z dnia 

25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( jednolity 

tekst D.U  z 2001r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm. )  

 

Ze względu na czytelność i wymagania ustawowe ustala się w załączniku Nr 1 niniejszej 

uchwały jednolity tekst statutu, uwzględniający wcześniejsze i wyżej wymienione zmiany.  

  

 

      

 

 

 

 

 


