STATUT
RYŃSKIEGO CENTRUM KULTURY W RYNIE
Postanowienia ogólne
§ 1. Ryńskie Centrum Kultury w Rynie działa na podstawie:
a) ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity- Dz. U. z 2001r., Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi
zmianami ),
b) ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity - Dz. U .z
2001r., Nr 13 poz. 123- z późniejszymi zmianami),
c) ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r. (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami),
d) ustawy z dnia 25 września 1981r. o przedsiębiorstwach państwowych ( Dz. U. z 2002r., Nr 112, poz.981 z późniejszymi
zmianami ),
e) ustawy z dnia 30.06.2005 o kinematografii (Dz. U. Nr 132 poz. 1111 z późniejszymi zmianami),
f) niniejszego Statutu.
§ 2.1 .Ryńskie Centrum Kultury zwane dalej RCK, jest samorządową instytucją kultury rozliczającą się na zasadach
określonych dla instytucji kultury w art.27 do 29 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
2. RCK wpisane jest do Rejestru Instytucji Kultury pod nr 3, jako instytucja prowadząca działalność kulturalną.
3. Tworzenie, reorganizowanie i likwidacja RCK następuje na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Rynie.
§ 3.1.Siedzibą RCK jest miasto Ryn.
2.Strukturę i Regulamin organizacyjny RCK opracowuje dyrektor- zatwierdza Burmistrz Miasta i Gminy Ryn.
§ 4. 1.Statutowym zadaniem RCK jest tworzenie warunków do zaspokajania i rozwijania potrzeb mieszkańców w zakresie
kultury, turystyki i rekreacji.
2. Zadania wymienione w ust. 1 RCK realizuje poprzez:
a) organizowanie szerokiego uczestnictwa w kulturze,
b) organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej,
c) promocję kultury i twórczości artystycznej,
d) propagowanie rozwoju turystyki i rekreacji,
e) prowadzenie działalności galerii zbiorów etnograficznych i pamiątek regionalnych,
f) prowadzenie działalności galerii sztuki,
g) administrowanie powierzonymi obiektami,
h) działania na rzecz rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego,
i) merytoryczne i organizacyjne wspieranie wszystkich lokalnych inicjatyw kulturalnych mieszkańców,
j) nawiązywanie i prowadzenie współpracy z zagranicznymi instytucjami działającymi w zakresie kultury,
szczególnie z miastami partnerskimi,
k) współpraca ze szkołami w zakresie szkolnych kół zainteresowań i zespołów artystycznych,
l) rozbudowanie i unowocześnienie bazy materiałowo-technicznej służącej do prowadzenia działalności statutowej.
3.Ryńskie Centrum Kultury zobowiązane jest do promocji miasta i gminy Ryn w porozumieniu z Burmistrzem Miasta i
Gminy Ryn.
§ 5. Zadania określone w §4 RCK realizuje w następujących formach działania:
a) impresariatu i mecenatu,
b) obsługi merytorycznej i organizacyjnej,
c) działalności gospodarczej,
d) działalności charytatywnej.
§ 6. 1. Organem RCK jest dyrektor, którego powołuje i odwołuje Burmistrz Miasta i Gminy Ryn ustalając zakres
obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności.
2. Dyrektor jest kierownikiem jednostki i reprezentuje ją na zewnątrz.
3. Dyrektor działając zgodnie z przepisami prawa podejmuje decyzje samodzielnie i ponosi za nie odpowiedzialność.
4. Dyrektor współpracuje z samorządem gminy, organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami i innymi jednostkami
organizacyjnymi, a także jednostkami pomocniczymi gminy.
5. Dyrektor może tworzyć samodzielne stanowiska pracy stosownie do potrzeb i określa ich kompetencje zgodnie ze
strukturą organizacyjną RCK.
6. Dyrektor określa stosownie do obowiązujących przepisów Ustawy z dnia 25.10.1991r. o organizowaniu i prowadzeniu
działalności kulturalnej, zasady wynagradzania, premiowania i awansowania pracowników .

7. Za działalność finansową RCK odpowiada dyrektor.
§ 7. 1. RCK posiada osobowość prawną.
2. Podstawą gospodarki finansowej RCK jest roczny plan rzeczowo-finansowy obejmujący przychody i rozchody oraz stan
środków obrotowych.
3. Dochodami RCK są środki pochodzące z:
a) dotacji z budżetu gminy,
b) wpłat od osób prawnych i fizycznych,
c) wpłat innych organizacji, stowarzyszeń i fundacji,
d) darowizn,
e) dochodów własnych.
§ 8. 1. RCK używa pieczęci w zależności od potrzeb: podłużnej lub okrągłej z nazwą w pełnym brzmieniu oraz nazwą
działu i adresu siedziby. Może używać skrótu RCK.
2. W sprawach nie uregulowanych Statutem zastosowanie mają przepisy ustaw szczegółowych, a także dotyczących
samorządu gminnego.
§ 9. Zmiany Statutu RCK wprowadza się w tym samym trybie, co jego uchwalenie.

