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w sprawie nadania statutu samorzzgdowej instytucji kultury pod nazwq Centrum Kultury Victoria
W Gliwicach

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i pkt 10, art. 9 ust. 1, art. 18 ust. 1, ust. 2 pkt9 lit. h ipkt 15,
aft. 40 ust. 2 pkt 2, art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r.,
poz. 713, zpéin. zm.), art. 9 ust. 1, art. 13 ust. 1 i2, art. 15 ust. 8 ustawy z dnia 25 paidziernika 1991 r.
0 organizowaniu i prowadzeniu dzialalnoéci kulturalnej (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 194, z péin. zm.), na wniosek
Prezydenta Miasta

Rada Miasta Gliwice
uchwala, co nastcgpujez

§ 1. Nadaje si¢ samorzqdowej instytucji kultury pod nazwq Centrum Kultury Victoria w Gliwicach statut
w brzmieniu okreélonym w zaiqczniku nr 1 do niniejszej uchwaly.

§ 2. Wykonanie uchwaly powierza si¢ Prezydentowi Miasta Gliwice.

§3. Uchwala podlega ogloszeniu wDzienniku Urz¢dowym Wojewédztwa Slqskiego iwchodzi wzycie
zdniem 1 grudnia 2021 r.
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Zalacznik do uchwaly Nr .................. ..
Rady Miasta Gliwice
z dnia.................. ..2021 r.

STATUT CENTRUM KULTURY VICTORIA

Rozdzial 1 I
POSTANOWIENIA OGOLNE

§ 1. Centrum Kultury Victoria w Gliwicach (w skrocie: CK Victoria), zwane dalej Centrum Kultury, dziala
na podstawie:

1) ustawy z dnia 25 paidziernika 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu dziaialnoéci kulturalnej
(t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 194, z poin. zm.),

2) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzadzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 713, z poin. zm.),
3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach pub1icznych(t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 305),
4) ustawy z dnia 29 wrzeénia 1994 r. 0 rachunkowoéci (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 217, z péin. zm.),
5) aktu o utworzeniu,
6) niniejszego Statutu.

§ 2. 1. Centrum Kultury jest samorzadowa instytucja kultury i podlega wpisowi do rejestru instytucji kultury
prowadzonego przez Miasto Gliwice.

2. Centrum Kultury posiada osobowoéé prawna.

§ 3. Siedziba Centrum Kultury jest miasto Gliwice.

§4. Centrum Kultury inoie prowadzié dziaialiioéé na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej
granicami.

§ 5. 1. Organizatorem Centrum Kultury jest miasto Gliwice.

2. Organizator zapewnia warunki dziaialnoéci irozwoju Centrum Kultury odpowiadajace statutowym
dziaianiom tej instytucji.

Rozflzial 2
ZAKRES DZIALALNOSCI CENTRUM KULTURY

§6. 1. Centrum Kultury prowadzi dzia1al11oé<': wzakresie upowszechniania kultury, sztuki iwiedzy oraz
edukacji kulturalnej.

2. Zakres dzialania Centrum Kultury obejmuje:
1) organizowanie réinorodliych form edukacji kulturalnej rozwijajacych zainteresowania ikompetencje do

odbioru kultury, uinoiliwiajacych rozwoj intelektualny oraz ksztahujacych postawy obywatelskie, etyczne
i patriotyczne,

2) przygotowywanie, organizowanie i wspoiorganizowanie koncertow, wystaw, projekcji, spotkafi, przegladéw,
festiwali, kurséw, konkurséw, widowisk, s m oz'6w, konferenc'i, ses'i i seminariéw,Y J J

3) realizacjc i prezentacje; projektéw artystycznych,
4) prowadzenie dziaialnoéci wystawienniczej,
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5) organizowanie, wspélorganizowanie, produkowanie irealizowanie prziedsiqwzigé upamictniajacych
wydarzenia historyczno-rocznicowe,

6) wspélpracc z twércami, grupami nieformalnymi, organizacjami pozarzadowynii, instytucjami kultury,
podmiotami dzialajacymi w kulturze w Gliwicach oraz innymi oérodkami w kraju i za granica,

7) prowadzenie dziaiahioéci impresaryjnej,
8) wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego oraz debiutantéw,
9) prowadzenie punktu infonnacji turystycznej i kulturalnej,
10) wspéldziaianie na rzecz rozwoju przemyslow kreatywnych i przemysiow kultury,
11) opracowywanie analiz, raportow i ekspertyz na temat kultury oraz upowszechnianie ich wynikéw,
12) prowadizenie i koordynowanie dzialafi zwiazanych z tworzeniem kalendarza miejskich imprez.

3. Zadania wiasne Centrum Kultury realizuje samodzielnie lub we wspélpracy z innymi podmiotami.

Rozdzial 3
ZARZADZANIE I ORGANIZACJA

§ 7. 1. Centrum Kultury zarzadza dyrektor.

2. Dyrektora wylania sic w drodze konkursu.
3. Dyrektor zarzadza Centrum Kultury przy pomocy dwéch zastcpcow, ktorych sam powoluje i odwoluje.

§ 8. 1. W Centrum Kultury dziaia Rada Programowa jako organ doradczy w sprawach zwiazanych
z planami rozwoju i dziaialnosci Centrum Kultury.

2. Rada Programowa skiada sic z 5 czionkéw.
3. Czionkow Rady Programowej powohije iodwoluje dyrektor Centrum Kultury sposréd osob

dysponujacych wiedza wzakresie prowadzenia dzialalnoéci kulturalnej, wtym m.in.: jeden przedstawiciel
organizatora, jeden przedstawiciel organizacji pozarzqdowych oraz jeden przedstawiciel instytucji artystycznej
dzialajacej na terenie miasta Gliwice.

4. Czlonkowie Rady Programowej pehiia swe funkcje spolecznie.
5. Kadencja Rady Programowej trwa 5 lat.
6. Rada Programowa dziala na podstawie uchwalonego przez nia i zatwierdzonego przez dyrektora Centrum

Kultury regulaminu.

Rozdzial 4
GOSPODARKA FINANSOWA

§ 9. Centrum Kultury prowadzi gospodarkq finansowa na podstawie obowiqzujacych przepiséw prawa.

§ 10. 1. Zrédiami finansowania dziaialnosci Centrum Kultury sq:

1) srodki przekazywane przez miasto Gliwice w postaci dotacji podmiotowej i dotacji celowych,
2) érodki pochodzace z budietu pafistwa oraz funduszy krajowych i zagranicznych, w tym Unii Europejskiej,
3) przychody z dziaialnosci statutowej,
4) przychody z dziaialnoéci gospodarczej,
5) srodki otrzymane od osob fizycznych lub prawnych, z tytuiu spadkéw, zapiséw i darowizn.

2. Centrum Kultury moie prowadzié dzialalnoéé gospodarcza na podstawie Od1'Qbl‘lyC11 przepiséw, z ktorej
uzyskane przychody przeznaczane sa na realizacjc celow statutowych i pokrycie kosztéw biezacej dzialalnoéci.

3. Prowadzenie dzialalnosci gospodarczej moie odbywaé sic poprzez:
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1) sprzedaz dziei sztuki, rckodzieia artystycznego i ludowego, materiaiow promocyjnych,
2) sprzedai materiaiéw 0 charakterze edukacyjnym,
3) prowadzenie dziaialnosci wydawniczej,
4) prowadzenie usiug technicznych w oparciu 0 posiadane zaplecze i sprzct,
5) orowadzenie usiug o charakterze poligraficznym i reprograficznym,
6) realizacje; imprez zleconych,
7) udostcpnianie pomieszczefi.

Rozdzial 5 '
POSTANOWIENIA KONCOWE

§ 11. 1. Statut nadaje Rada Miasta Gliwice.

2. Zmiany Statutu moga byé dokonywane w trybie wiasciwym do jego nadania.
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Uzasadnienie

Zgodnie zustawa zdn. 25 paidziernika 1991r. 0 organizowaniu iprowadzeniu dziaialnosci kulturalnej
(t.j. Dz.U. 22020 r., poz.194, zpéifi. zm.) jednostki samorzadu terytorialnego organizuja dziaialnosé
kulturalna, tworzac samorzadowe instytucje kultury, dla ktérych prowadzenie takiej dziaialnoéci jest
podstawowym celem statutowym. Ponadto prowadzenie dziaialnosci kulturalnej jest zadaniem wiasnym
jednostek samorzadu terytorialnego 0 charakterze obowiazkowym.

Instytucje kultury dziaiaja, na podstawie aktu 0 ich utworzeniu oraz statutu nadanego przez organizatora,
w zwiazku z powyzszym podjecie niniejszej uchwaiy jest uzasadnione.

Tresé uchwaiy , zostaia poddana procedurze konsultacji spoiecznych, ktére odbyiy sie w terminie
od 17 do 31 maja 2021 r. na podstawie zarzadzenia Prezydenta Miasta nr PM-4040/2021 z dnia 13 maja 2021 r.
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