UCHWAŁA   NR  XX/96/07
RADY  GMINY  PACANÓW
z dnia  29 listopada  2007 roku

w sprawie uchwalenia statutu Europejskiego Centrum Bajki
 im. Koziołka Matołka w Pacanowie.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt.9, art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1              i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( T.j. z 2001 r. Dz.U.             Nr 142. poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 9 ust 1 i 2, art. 13 ust. 1  ustawy z dnia              25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U.            z 2001 r. Nr 13 poz. 123 z p. zm.) i § 17 statutu Europejskiego Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie -  zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXV/186/05 RG Pacanów, z dnia 30.08.2005 r.  z p. zm.  -  Rada Gminy Pacanów uchwala,  co następuje:

§ 1.

Uchwala się statut Europejskiego Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pacanów.

§ 3.

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały tracą moc Załącznik Nr 1 do Uchwały XXXV/186/05 RG Pacanów z dnia 30 sierpnia 2005 r. w sprawie reorganizacji Gminnego Ośrodka Kultury w Pacanowie oraz Uchwała Nr XL/207/05 z dnia 28 listopada 2005 r.                   w sprawie zmiany Statutu  ECB, im. Koziołka Matołka w Pacanowie.

§ 4.

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego                     i wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia.


przewodniczący 
            Rady Gminy 
  										       Jan Nowicki                










                                                                                                                                 Za³¹cznik Nr 1   
                                                                                                                  do Uchwa³y  Nr  XX/96/07  RG Pacanów    
                                                                                                                                   z dnia 29 listopada 2007 r.                                                                                  
STATUT
EUROPEJSKIEGO CENTRUM  BAJKI 
im. KOZIO£KA MATO£KA W PACANOWIE 


Rozdzia³  I
Postanowienia ogólne

§ 1.

Europejskie Centrum Bajki im. Kozio³ka Mato³ka w Pacanowie zwany dalej „ECB” dzia³a                               w szczególnoœci na podstawie:

1.	ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142. poz. 1591                               z póŸniejszymi zmianami),
2.	ustawy z dnia 25 paŸdziernika 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu dzia³alnoœci kulturalnej                      (Dz. U. z 2001r Nr 13 poz. 123 z póŸniejszymi zmianami),
3.	ustawy z dnia 29 wrzeœnia 1994 r. o rachunkowoœci (Dz.U. z 2002 r. Nr 76 poz. 694 z póŸniejszymi zmianami),
4.	ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówieñ publicznych (Dz.U z 2004 r. Nr 19 poz. 177                 z póŸniejszymi zmianami),
5.	umowy w sprawie prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury – Europejskiego Centrum Bajki              im. Kozio³ka Mato³ka w Pacanowie zawartej dn. 28.11.2005 pomiêdzy Województwem Œwiêtokrzyskim a Gmin¹ Pacanów;
6.	niniejszego statutu.
§ 2.

	ECB w Pacanowie jest wspóln¹ instytucj¹ kultury Gminy – Organizatora prowadz¹cego                               i Województwa Œwiêtokrzyskiego – Wspó³organizatora.
	Nadzór nad funkcjonowaniem ECB sprawuje Gmina Pacanów.


§ 3.

ECB uzyska³o osobowoœæ prawn¹ z chwil¹ wpisu do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Organizatora – Gminê Pacanów.

§ 4.

Siedzib¹ ECB jest budynek kina „Kozio³ek” przy ulicy Koœcielnej w Pacanowie.
§ 5.

Terenem dzia³ania ECB jest teren gminy Pacanów, ECB mo¿e równie¿ dzia³aæ na terenie ca³ego kraju. 
Rozdzia³  II
Zakres dzia³ania
§ 6.
Do podstawowych zadañ ECB nale¿y:
	Edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukê.
	Gromadzenie, dokumentowanie i tworzenie dóbr kultury reprezentatywnych dla gminy  Pacanów.
	Tworzenie warunków dla rozwoju w gminie amatorskiego ruchu artystycznego, kó³ i  klubów zainteresowañ, sekcji, zespo³ów i innych form.
	Organizowanie spektakli, koncertów, festiwali, wystaw, odczytów, imprez artystycznych, rozrywkowych i turystycznych.
	Dzia³alnoœæ instrukta¿owo – metodyczna.
	Prowadzenie dzia³alnoœci wydawniczej i promocyjnej.
	Organizacja sta³ych i okazjonalnych imprez kulturalnych na terenie gminy w tym miêdzy  innymi  „Festiwalu Kultury Dzieciêcej w Pacanowie”.
	Rozpoznanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkañców Gminy Pacanów.
	Nadzorowanie i organizacja dzia³alnoœci rozrywkowo – rekreacyjnej.
	Nawi¹zywanie i rozwijanie miêdzynarodowych kontaktów w zakresie wymiany kulturalnej.
	Wydawanie miesiêcznika „Z ¯ycia Gminy”, prowadzenie strony internetowej Pacanowa.
	Wspó³dzia³anie z innymi instytucjami, organizacjami pozarz¹dowymi i spo³ecznymi w  zakresie kultury.
	Pozyskiwanie œrodków na rozbudowê zaplecza kulturalnego Gminy Pacanów.
	Prowadzenie inwestycji w zakresie rozbudowy istniej¹cych obiektów kulturalnych, oraz  budowa nowego Europejskiego Centrum Bajki im. Kozio³ka Mato³ka w Pacanowie.
	Sprawy z zakresu promocji Gminy Pacanów.
	Administrowanie powierzonymi obiektami.
	Dzia³anie nad koncepcj¹ i kierunkami przekszta³cenia Pacanowa w symboliczn¹ „Europejsk¹ Stolicê Bajki”.
	Prowadzenie dzia³alnoœci handlowej w zakresie sprzeda¿y pami¹tek, artyku³ów u¿ytku kulturalnego, publikacji, materia³ów edukacyjnych oraz innych artyku³ów z prowadzon¹ dzia³alnoœci¹ statutow¹.


§ 7.
ECB prowadzi dzia³alnoœæ statutow¹ w obiektach i na nieruchomoœciach przekazanych przez Gminê Pacanów.
§ 8.
Europejskie Centrum Bajki mo¿e prowadziæ tak¿e inn¹ ni¿ kulturalna dzia³alnoœæ w zakresie zbie¿nym   z jego dzia³alnoœci¹ podstawow¹, a œrodki uzyskane z tej dzia³alnoœci wykorzystywaæ na cele statutowe.

§ 9.
Europejskie Centrum Bajki przy wykonaniu swoich zadañ wspó³pracuje z Zarz¹dem Województwa Œwiêtokrzyskiego, fundacjami, organizacjami pozarz¹dowymi, Wojewódzkim Domem Kultury                         i innymi jednostkami i instytucjami wspieraj¹cymi kulturê i edukacjê, oraz mediami.

Rozdzia³ III
Zarz¹dzanie i organizacja
§ 10.
	Europejskim Centrum Bajki zarz¹dza i reprezentuje go na zewn¹trz Dyrektor.

Organizator prowadz¹cy mo¿e powierzyæ zarz¹dzanie ECB osobie fizycznej lub prawnej na podstawie umowy o zarz¹dzaniu instytucj¹ (kontrakt mened¿erski), zawartej zgodnie z odrêbnymi przepisami  i w uzgodnieniu ze Wspó³organizatorem.
Zwierzchnikiem Dyrektora jest Wójt Gminy.
Do zakresu dzia³ania Dyrektora nale¿y w szczególnoœci:
a)  kierowanie bie¿¹c¹ dzia³alnoœci¹ ECB,
b)  ogólny nadzór nad maj¹tkiem ECB,
	wydawanie regulaminów i zarz¹dzeñ,

przedk³adanie organizatorowi i w³aœciwym instytucjom planów dzia³alnoœci i sprawozdañ                 z ich realizacji,
dysponowanie œrodkami finansowymi przeznaczonymi na dzia³alnoœæ ECB,
wykonywanie innych zadañ zleconych przez Wójta,
 nawi¹zuje i rozwi¹zuje umowy z pracownikami ECB, oraz podejmuje decyzje wynikaj¹ce                    ze stosunku pracy.
	Organizacjê wewnêtrzn¹ ECB okreœla regulamin organizacyjny zatwierdzony przez Dyrektora                    po zasiêgniêciu opinii Organizatora prowadz¹cego, oraz opinii dzia³aj¹cych w niej organizacji zwi¹zkowych i stowarzyszeñ twórców.

Dyrektor mo¿e powo³aæ Spo³eczn¹ Radê Programow¹ jako swój organ doradczy i opiniodawczy,                     a o zamiarze w tym zakresie Dyrektor zobowi¹zany jest powiadomiæ Organizatora prowadz¹cego                 i Wspó³organizatora, którzy maj¹ prawo desygnowania po jednym przedstawicielu jako cz³onka Rady.

§ 11.
Wynagrodzenia pracowników ECB ustala Dyrektor ECB  na podstawie odrêbnych przepisów.

Rozdzia³ IV
Gospodarka finansowa
§ 12.
Maj¹tek ECB mo¿e byæ wykorzystany jedynie do celów wynikaj¹cych z zakresu dzia³ania ECB.
§ 13.
Europejskie Centrum Bajki prowadzi gospodarkê finansow¹ na zasadach okreœlonych w ustawie                        z dnia 25 paŸdziernika 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu dzia³alnoœci kulturalnej.

§ 14.

Dzia³alnoœæ ECB finansowana jest z: 
	dotacji Organizatora prowadz¹cego i Wspó³organizatora, 

dochodów w³asnych, 
œrodków otrzymanych od osób prawnych i fizycznych, 
	innych Ÿróde³.

§ 15.

	Podstaw¹ gospodarki finansowej ECB jest roczny plan finansowy zatwierdzony przez Dyrektora ECB. 

Dyrektor sk³ada Organizatorowi prowadz¹cemu i Wspó³organizatorowi wszelkie materia³y dotycz¹ce planów rzeczowo-finansowych w obowi¹zuj¹cych terminach.
Dyrektor sk³ada Organizatorowi prowadz¹cemu i Wspó³organizatorowi pó³roczne i roczne sprawozdania z wykonania zadañ w zakresie rzeczowym i finansowym w terminach zgodnych                   z przepisami ustawy o finansach publicznych.
Dyrektor sk³ada roczne sprawozdanie finansowe Organizatorowi prowadz¹cemu, a kopiê zatwierdzonego sprawozdania Zarz¹dowi Województwa Œwiêtokrzyskiego.

§ 16.

Do sk³adania w imieniu ECB oœwiadczeñ w zakresie jego praw i zobowi¹zañ finansowych                           i maj¹tkowych wymagane jest wspó³dzia³anie dwóch osób, tj. Dyrektor ECB i g³ównego ksiêgowego lub osób przez  nie upowa¿nionych. 

Rozdzia³ V
Postanowienia koñcowe

§ 17.

Po³¹czenia, podzia³u lub likwidacji ECB mog¹ dokonaæ Organizatorzy na zasadach i w trybie przewidzianym w obowi¹zuj¹cych przepisach oraz z uwzglêdnieniem postanowieñ umowy, o której mowa w §1 pkt  6 niniejszego statutu.
§ 18.

Zmiany w statucie mog¹ byæ dokonywane w trybie okreœlonym dla jego nadania w uzgodnieniu                           ze Wspó³organizatorem.
§ 19.

Europejskie Centrum Bajki im. Kozio³ka Mato³ka w Pacanowie u¿ywa pieczêci pod³u¿nej w pe³nym brzmieniu: 
„Europejskie Centrum Bajki im. Kozio³ka Mato³ka w Pacanowie,
siedziba: ul. Koœcielna 13, 28-133 Pacanów
biuro: S³upska 31, 28-133 Pacanów”.



przewodniczący 
            Rady Gminy 
  										       Jan Nowicki                



