
 

UCHWAŁA Nr XVII/112/2019 
RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE 

z dnia 14 października 2019 r. 
 

w sprawie zmiany nazwy instytucji kultury Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury                 

w Karczewie, wyposażenia jej w dodatkowy majątek oraz nadania jej nowego 

statutu 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.
1
), art. 26 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz. U z 2019 r. poz. 869), art. 11 ust. 1 i art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 

października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1983 z póź.zm.
2 

) oraz art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U.                    

z 2019 r., poz. 1468) uchwala się, co następuje: 

 
§ 1. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Karczewie otrzymuje nową nazwę: Centrum 

Kultury i Sportu w Karczewie, zwane dalej Centrum Kultury i Sportu. 

 
§ 2. Oprócz dotychczas posiadanego majątku przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury                

w Karczewie wyposaża się Centrum Kultury i Sportu w następujące dodatkowe mienie, 

przekazując je Centrum Kultury i Sportu do korzystania dla realizacji celów statutowych: 

1) Stadion Miejski im. Mariana Olszewskiego przy ul. L. i J. Trzaskowskich 1 w Karczewie; 

2) Boisko sportowe przy ul. Hallera w obrębie 4 na działce o numerze 88/1; 

3) Boisko piłkarskie ORLIK w Karczewie ul. Otwocka 13, przy Szkole Podstawowej nr 2; 

4) budynek przy ul. Bohaterów Westerplatte 55 w Karczewie. 

 

§ 3. Statut samorządowej instytucji kultury pod nazwą Centrum Kultury i Sportu 

otrzymuje nowe brzmienie, jak w Załączniku do niniejszej uchwały. 

 
§ 4. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr XXI/184/2016 

Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany statutu Miejsko-

Gminnego Ośrodka Kultury w Karczewie. 

 
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa. 

 
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Mazowieckiego, jednak nie wcześniej niż z dniem 1 stycznia 

2020 r.   

 
Przewodniczący Rady 

        Piotr Żelazko 

 

 

 

 

 

 

__________________ 
1
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2019 r. poz. 1309 i 1696. 

2
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2018 r. poz. 1608 oraz z 2019 r. 

poz. 115 i. 730 



 

 

UZASADNIENIE 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia, 

likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek 

organizacyjnych oraz wyposażenie ich w majątek.  

Zamiar powierzenia Centrum Kultury i Sportu w Karczewie zadań z zakresu sportu                                  

i turystyki wiąże się z dążeniem do coraz bardziej efektywnego wykonywania zadań gminy w 

zaspokajaniu potrzeb wspólnoty samorządowej w sferze kultury i sportu, a także upraszczania 

struktur zarządzania w zakresie organizowania działalności kulturalnej, sportowej oraz 

edukacyjnej dla dzieci, młodzieży i osób starszych. Wiele działań z zakresu kultury i sportu 

opartych jest na współpracy ze szkołami i przedszkolami oraz innymi jednostkami 

działającymi na terenie gminy. Połączenie realizacji zadań kultury z dodatkową działalnością 
z zakresu sportu                   i turystyki wpłynie korzystnie na działania podejmowane w 

obszarze organizowania działalności kulturalnej i sportowo-rekreacyjnej. Zapewni także 

poszerzenie działań w zakresie kultury                          i sportu, wyższy poziom usług, zajęć 
pozaszkolnych dla dzieci i młodzieży oraz imprez kulturalnych organizowanych na terenie 

gminy, a także imprez sportowych o szerszym zasięgu. 

Działania w zakresie kultury i sportu niejednokrotnie się przenikają i uzupełniają. Połączenie 

umożliwi również lepsze wykorzystanie zasobów materialnych obu instytucji i sprawniejszą 
organizację pracy merytorycznej. Stworzy też możliwość elastycznego dysponowania 

pracownikami oraz ustalenia harmonogramu pracy w taki sposób, by najbardziej 

wszechstronnie zostały realizowane cele i zadania jednostki, a godziny jej funkcjonowania 

dostosowane będą do potrzeb lokalnej społeczności.  

Utworzenie Centrum Kultury i Sportu będzie miało wpływ na racjonalizację wydatków 

ponoszonych przez Gminę na działalność kulturalną i sportową oraz spowoduje zmniejszenie 

kosztów administracyjnych. Nastąpi centralizacja zarządzania tymi samymi 

nieruchomościami oraz połączenie służb finansowo-księgowych, obsługi sprzętu, urządzeń 
itp. Podkreślić należy również, że połączenie powyższych instytucji spowoduje 

funkcjonowanie na terenie gminy jednego prężnego, wielofunkcyjnego ośrodka kultury                    

i sportu.  

Połączenie zadań w jednej instytucji nie spowoduje uszczerbku w realizacji działalności, nie 

ulegnie obniżeniu, jakość świadczonych usług. Nowo utworzona jednostka w pełni zaspokoi 

potrzeby kulturalne mieszkańców, udostępni im dobra kultury, a także zapewni profesjonalną 
obsługę w zakresie imprez sportowych. 

  
Reasumując powierzenie, jako dodatkowych zadań z zakresu sportu Centrum Kultury i Sportu 

jest rozwiązaniem efektywnym i korzystnym z punktu widzenia lokalnej społeczności                         

i tańszym dla organizatora, czyli gminy. 

 
 

Przewodniczący Rady 

        Piotr Żelazko 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ZAŁĄCZNIK  

do UCHWAŁY Nr XVII/112/2019 

RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE 

z dnia 14 października 2019 r. 

 

 

 

STATUT 

CENTRUM KULTURY I SPORTU W KARCZEWIE 

 

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne 
§ 1.1. Centrum Kultury i Sportu w Karczewie, zwane dalej Centrum Kultury i Sportu 

jest samorządową instytucją kultury i działa na podstawie: 

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506                  

z późn. zm.), 

2) ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności 

kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 z póź.zm), 

3) ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2019 r., poz. 1468) 

4) ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz.351), 

5) aktu utworzenia instytucji kultury, 

6) niniejszego statutu. 

2. Organizatorem instytucji kultury, o której mowa w ust. 1 jest Gmina Karczew. 

 
§ 2. 1. Terenem działania Centrum Kultury i Sportu jest obszar Gminy Karczew. 

2. Centrum Kultury i Sportu posiada swobodę działania w granicach prawa na obszarze 

Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. 

3. Siedziba Centrum Kultury i Sportu mieści się przy ul. Westerplatte 55, 05-480 

Karczew. 

4. Centrum Kultury i Sportu jest wpisane do rejestru instytucji kultury prowadzonego 

przez organizatora, posiada osobowość prawną i samodzielnie prowadzi gospodarkę 
finansową. 

5. Centrum Kultury i Sportu używa pieczęci podłużnej z pełną nazwą instytucji i jej 

adresem. 

6. Centrum Kultury i Sportu może używać nazwy skróconej CKiS. 

 
§ 3. 1. W skład Centrum Kultury i Sportu wchodzą: 

1) budynek przy ul. Widok 2, 05-480 Karczew; 

2) budynek przy ul. Bohaterów Westerplatte 55, 05-480 Karczew. 

 2. Centrum Kultury i Sportu prowadzi także działalność na bazie: 

1) Stadion Miejski im. Mariana Olszewskiego przy ul. L i.J. Trzaskowskich 1 w Karczewie; 

2) Boisko sportowe przy ul. Hallera w obrębie 4 na działce o numerze 88/1; 

3) Boisko piłkarskie ORLIK w Karczewie, ul. Otwocka 13, przy Szkole Podstawowej nr 2; 

4) świetlic wiejskich w miejscowościach: 

a) Całowanie; 

b) Glinki; 

c) Janów; 

d) Kępa Nadbrzeska  i Władysławów; 

e) Łukówiec; 

f) Nadbrzeż; 



g) Ostrówek; 

h) Ostrówiec; 

i) Otwock Mały; 

j) Otwock Wielki; 

k) Piotrowice. 

 
§ 4. Nadzór organizacyjny i finansowy nad działalnością Centrum Kultury i Sportu 

sprawuje Burmistrz Karczewa. 

 
§ 5. Centrum Kultury i Sportu realizuje swoje zadania na terenie gminy, w 

szczególności  

w miejscach umożliwiających organizowanie i przeprowadzanie działalności kulturalnej  

i rekreacyjno-sportowej oraz na zasadzie współpracy w obiektach oświatowo-

wychowawczych z uwzględnieniem wniosków właściwego sołectwa lub osiedla. 

 

Rozdział 2. 

Zakres działalności Centrum Kultury i Sportu 

oraz postanowienia dotyczące prowadzenia działalności innej niż kulturalna. 
§ 6. 1. Centrum Kultury i Sportu prowadzi wielokierunkową działalność w zakresie 

upowszechniania kultury w kraju i za granicą.  
2. Centrum Kultury i Sportu obok działalności kulturalnej prowadzi, jako działalność 

dodatkową, działalność inną niż kulturalna w zakresie turystyki i sportu. 

 
§ 7. 1. Do podstawowych zadań Centrum Kultury i Sportu należy: 

1) organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowanie przez sztukę, 
2) gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury, 

3) tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz 

zainteresowania wiedzą i sztuką, 
4) tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego, 

5) rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych, 

6) promowanie zespołów twórczych i indywidualnych artystów działających na terenie 

gminy, 

7) organizowanie imprez kulturalnych, widowisk, zawodów sportowych,  

8) prowadzenie świetlic wiejskich, 

9) pozyskiwanie środków finansowych na realizację działalności statutowej, w tym                          

z funduszy zewnętrznych, 

10) rozbudowywanie i unowocześnianie bazy materiałowo-technicznej, służącej do 

prowadzenia działalności statutowej. 

2. Centrum Kultury i Sportu obok działalności kulturalnej prowadzi także działalność 
sportowo-rekreacyjną i turystyczną, polegającą w szczególności na:  

1) prowadzeniu działalności sportowej i turystycznej oraz rekreacyjnej z wykorzystaniem 

obiektu hali sportowej zlokalizowanego w budynku siedziby Centrum Kultury i Sportu. 

2) koordynowaniu sportu w Gminie Karczew i koordynowaniu udziału reprezentacji 

wszystkich szkół w imprezach sportowych szczebla gminnego, powiatowego                                   

i wojewódzkiego, 

3) promocji sportu na terenie Gminy Karczew polegającej na organizacji akcji reklamowych 

imprez artystycznych i sportowych realizowanych w obiektach, 

4) współpracy ze stowarzyszeniami i klubami sportowymi z terenu Gminy Karczew                         

w zakresie korzystania z obiektów Centrum Kultury i Sportu oraz w zakresie 

organizowania imprez sportowych, 



5) udostępnianiu obiektów placówkom oświatowym, zakładom pracy, instytucjom, 

organizacjom i osobom fizycznym na cele sportowe, rekreacyjne, kulturalne                                  

i rozrywkowe. 

 

§ 8. 1. Centrum Kultury i Sportu może prowadzić działalność gospodarczą wynikającą                    
z potrzeb kulturalnych i sportowych, a w szczególności polegającą na: 

1) organizacji imprez zleconych przez inne instytucje, 

2) organizacji koncertów własnych zespołów na zlecenie innych podmiotów, 

3) sprzedaży biletów na własne imprezy w tym sprzedaży biletów na korzystanie z hali 

sportowej, 

4) promocji firm na imprezach organizowanych przez Centrum Kultury i Sportu, 

5) wykonywaniu usług reklamowych, 

6) prowadzeniu szkoleń, warsztatów, oraz kursów tematycznych związanych z działalnością 
ośrodka, 

7) organizacji wystaw, koncertów, odczytów itp., 

8) wynajmowaniu własnych lokali użytkowych, 

9) pozyskiwaniu środków finansowych od sponsorów dla organizacji imprez artystycznych        

i sportowych własnych realizowanych w obiekcie, 

10)  świadczeniu innych usług w zakresie działalności kulturalnej i sportowej w zależności od 

potrzeb wynikających z tej działalności. 

2. Za prowadzoną działalność Centrum Kultury i Sportu może pobierać opłaty. 

3. Wpływy z prowadzonej działalności mogą być przeznaczone wyłącznie na pokrycie 

kosztów działalności statutowej. 

 

Rozdział 3. 

Struktura Organizacyjna 
§ 9. 1. Centrum Kultury i Sportu zarządza Dyrektor. 

2. Dyrektora Centrum Kultury i Sportu powołuje i odwołuje Burmistrz Karczewa, 

zgodnie z przepisami ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. 

3. Dyrektor reprezentuje Centrum Kultury i Sportu na zewnątrz. 

 
§ 10. 1. Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Dyrektora Centrum 

Kultury i Sportu  wykonuje Burmistrz Karczewa. 

2. Dyrektor Centrum Kultury i Sportu zatrudnia pracowników, w liczbie zależnej od 

potrzeb i możliwości finansowych, gwarantujących realizację zadań instytucji kultury. 

3. Dyrektor Centrum Kultury i Sportu wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego  

w stosunku do zatrudnionych pracowników. 

 
§ 11. Do zakresu działania Dyrektora należy w szczególności: 

1) opracowanie programu działania Centrum Kultury i Sportu, 

2) kierowanie bieżącą działalnością Centrum Kultury i Sportu, 

3) reprezentowanie Centrum Kultury i Sportu na zewnątrz, 

4) samodzielne gospodarowanie przydzielonym i nabytym mieniem oraz środkami 

finansowymi, zgodnie z zasadami efektywności jego wykorzystania, 

5) zatrudnianie i zwalnianie pracowników Centrum Kultury i Sportu, 

6) wydawanie zarządzeń, instrukcji i poleceń służbowych, 

7) ustalanie rocznego planu działalności instytucji oraz sporządzanie sprawozdania z jego 

realizacji, 

8) zawieranie umów o charakterze cywilnoprawnym, zapewniających prawidłową realizację 
zadań Centrum Kultury i Sportu,  

9) czynny udział w pozyskiwaniu środków finansowych z funduszy zewnętrznych. 

 



§ 12. Szczegółową strukturę organizacyjną oraz zakresy pracy poszczególnych 

stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Centrum Kultury i Sportu, nadany przez 

Dyrektora, po zaopiniowaniu przez Burmistrza Karczewa. 

 

Rozdział 4. 

Gospodarka finansowa 
§ 13. 1. Organizator zapewnia Centrum Kultury i Sportu środki niezbędne do 

prowadzenia działalności kulturalnej i sportowej oraz utrzymania obiektów, w których 

działalność ta jest prowadzona. 

2. Wysokość środków finansowych, o których mowa w ust.1 ustala organizator w 

uchwale budżetowej i przekazuje Centrum Kultury i Sportu w formie dotacji, oddzielnie na 

każdy rok kalendarzowy. 

 
§ 14. 1. Centrum Kultury i Sportu gospodaruje samodzielne przydzieloną i nabytą 

częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, 

kierując się zasadami gospodarności i efektywności ich wykorzystania. 

2. Centrum Kultury i Sportu może zbywać lub obciążać środki trwałe, w które został 

wyposażony. Zbycie lub obciążenie środka trwałego może nastąpić wyłącznie po uzyskaniu 

zgody Burmistrza Karczewa. 

 
§ 15. 1. Podstawą gospodarki finansowej Centrum Kultury i Sportu jest plan finansowy 

ustalony przez Dyrektora, z zachowaniem wysokości dotacji organizatora, sporządzony 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 

2. Roczny plan finansowy, o którym mowa w ust. 1 wymaga zatwierdzenia Dyrektora 

Centrum Kultury i Sportu i zawiera w miarę potrzeb: 

1) plan usług, 

2) plan przychodów i kosztów, 

3) plan remontów i konserwacji środków trwałych, 

4) plan inwestycji. 

3. Przychodami Centrum Kultury i Sportu są: 
1) dotacje z budżetu gminy, 

2) wpływy z prowadzonej działalności gospodarczej, 

3) wpływy z opłat ustalonych przez Dyrektora za świadczone usługi kulturalne, edukacyjne, 

sportowe i rekreacyjne, 

4) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, 

5) środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych, 

6) środki uzyskane z innych źródeł. 

4. Za prawidłową gospodarkę środkami finansowymi odpowiada Dyrektor Centrum 

Kultury i Sportu. 

5. Dyrektor Centrum Kultury i Sportu upoważniony jest do zaciągania zobowiązań oraz 

dokonywania wydatków do wysokości środków określonych w planie rzeczowo – 

finansowym instytucji. 

 

§ 16. Roczne sprawozdanie finansowe, zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości 

zatwierdza Burmistrz Karczewa. 

 

Rozdział 5. 

Postanowienia końcowe 
§ 17. Zmiany w Statucie mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego nadania. 

 

§ 18. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy 

powszechnie obowiązujące. 



 
Przewodniczący Rady 

        Piotr Żelazko 

 

 

 

 

 

 


