UCHWAŁA NR VIII / 60 / 2007
Rady Powiatu Łowickiego
z dnia 06 czerwca 2007 roku
w sprawie utworzenia powiatowej jednostki organizacyjnej
Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej

-

Centrum Kultury,

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. i) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162,
poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055), art. 2, 11 i 13 ustawy z dnia 25 października 1991r. o
organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 200 lr. Nr 13 poz. 123 z
póź.zm) Rada Powiatu Łowickiego uchwalą co następuje:
§ 1. 1. Z dniem 1 października 2007 roku tworzy się powiatową jednostkę organizacyjną
działającą w formie samorządowej instytucji kultury pod nazwą: Centrum Kultury, Turystyki
i Promocji Ziemi Łowickiej w Łowiczu, zwane dalej Centrum.
2. Centrum uzyskuje osobowość prawną i może rozpocząć działalność z chwilą wpisu do
rejestru powiatowych instytucji kultury.
§ 2 . Zadaniem Centrum jest promocja kultury lokalnej, tworzenie, ochrona, udostępnianie
różnorodnych wartości i dóbr kultury oraz prowadzenie ośrodka badań i dokumentacji w
- dżiedzairiie kultury.
j
§ 3. Nadaje się Centrum Statut w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Powiatu Łowickiego.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNI

Załącznik do Uchwały Nr VIII/60/2007
Rady Powiatu Łowickiego
z dnia 06 czerwca 2007 roku

STATUT
Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1 . Centmm Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej zwane dalej Centrum, działa
na podstawie:
1) ustawy z dnia 25 października 199 lr. o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej (Dz.U. z 2001r. Nr 13, poz.123, z późn.zm.) wraz z przepisami
wykonawczymi.
2) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 200lr. Nr
142, poz.1592, zpóźn. zm.)
3)
niniejszego Statutu,
4)
innych przepisów dotyczących zakresu działalności Centrum.
§ 2. 1 .Centrum jest samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest
Powiat Łowicki.
. ; 2.4 Centrum, obejmuje swoją działalnością teren Powiatu Łowicki oraz obszary
|m l^rof^fi«tnicznie z nim związane.
^
»3. Siedzibą Centrum jest miasto Łowicz.
§ 3. Centrum jest instytucją kultury i uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do
rejestru prowadzonego przez organizatora.
§
Centrum używa pieczęci podłużnej o treści zawierającej w pełnym brzmieniu nazwę i
adres uzupełniony nadanym Regonem i Numerem Identyfikacji Podatkowej.
Rozdział II
Zakres działalności
§ 5. Podstawowym celem statutowym Centrum jest promocja kultury łowickiej, tworzenie,
ochrona, udostępnianie różnorodnych wartości i dóbr kultury oraz prowadzenie ośrodka
badań i dokumentacji w dziedzinie kultury.
§6.1.

Do zadań Centrum należy:
1) Prowadzenie wielokierunkowej działalności uwzględniającej indywidualne i
zbiorowe formy uczestnictwa w kulturze,
2) Organizacja imprez kulturalnych, promocyjnych i rekreacyjnych
3) Podejmowanie przedsięwzięć lokalnych, krajowych i międzynarodowych w
procesie integracji europejskiej w zakresie działalności statutowej,
4) Promocja produktu turystycznego, regionalnego i kulturowego Powiatu
Łowickiego,

5) Współdziałanie z samorządami, szkołami i placówkami oświatowymi,
instytucjami oraz stowarzyszeniami w celu włączenia ich oferty w system
promocji walorów kulturowych i turystycznych Powiatu Łowickiego.
2. Do zakresu działania Centrum należy w szczególności:
1) Organizacja imprez kulturalnych, turystycznych i gospodarczych na terenie
Powiatu Łowickiego,
2) Organizacja bazy danych z zakresu kultury, turystyki oraz gospodarki
turystycznej,
3) Działanie na rzecz turystycznego wizerunku Powiatu Łowickiego poprzez
udział w targach i wystawach turystycznych, wydawnictwa turystyczne,
organizację projektów turystyki aktywnej, współpracę z Polską Organizacją
Turystyczną i innymi organizacjami turystycznymi,
4) Informowanie o walorach produktów regionalnych i lokalnych, jak i
uczestniczenie w procesie ich zgłaszania, rejestracji i kontroli funkcjonowania
krajowych i europejskich znaków jakości,
5) Wydawanie opinii i ekspertyz w zakresie produktów regionalnych,
6) Prowadzenie doradztwa i wspomaganie inicjatyw gospodarczych w zakresie
działalności związanej z promocją produktów regionalnych,
7) Organizowanie imprez o charakterze masowym, konferencji, wystaw,
pokazów, kursów, konkursów i targów,
8) Realizacja usług w zakresie; reklamy, kultury, oświaty i edukacji, poligrafii,
intemetu, rozrywki i kultury fizycznej,
9) Prowadzenie szkoleń w zakresie działania Centrum,
10) Działalność impresaryjna w zakresie kultury,
11) Organizacja własnych wydawnictw oraz współpraca z mediami,
12) T»o^skiwame ’ zewnętrznych środków finansowych' nar, sfinansowanie
konkretnych przedsięwzięć, w tym dotacji i subwencji pochodzących z
kontraktów wojewódzkich, funduszy ministerialnych i organizacji
europejskich oraz rozpowszechnianie powyższych informacji w środowisku
społeczno -gospodarczym,
13) Współpraca z organizacjami pożytku publicznego, stowarzyszeniami i
fundacjami zajmującymi się promocją i kulturą Ziemi Łowickiej,
14) Prowadzenie i aktualizacja strony internetowej Powiatu,
15) prowadzenie banku informacji o Powiecie Łowickim oraz gromadzenie,
aktualizacja i rozpowszechnianie danych w tym zakresie,
16) inspirowanie i podejmowanie różnorodnej współpracy ukazującej aktualne i
potencjalne możliwości i perspektywy rozwoju Powiatu Łowickiego.
Rozdział III
Organizacja wewnętrzna
§ 7 . 1 . Organem zarządzającym Centrum jest Dyrektor powoływany i odwoływany przez
Zarząd Powiatu.
2. Zwierzchnikiem służbowym Dyrektora jest Starosta Łowicki.
§ 8 . 1. W Centrum może działać Rada Programowa, zwana dalej Radą.
2. Rada jest organem doradczym Centrum.
3. Rada składa się z 3 - 5 członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Powiatu
Łowickiego

4. Członkowie Rady powołują i odwołują spośród siebie Przewodniczącego Rady, który
kieruje jej pracami i reprezentuje ją na zewnątrz.
5. Rada opiniuje roczne programy działalności Centrum, sprawozdania z ich realizacji oraz
wyraża opinię o ważniejszych działaniach Centrum.
6. Rada może z własnej inicjatywy kierować wnioski do Dyrektora oraz Zarządu Powiatu
Łowickiego w zakresie realizacji zadań i funkcjonowania.
7. Za udział w pracach Rady nie przysługują diety ani zwrot kosztów.
§ 9 . Do obowiązków Dyrektora należy w szczególności:
1) Reprezentowanie Centrum na zewnątrz i składanie w jego imieniu
oświadczeń woli;
2) Kierowanie działalnością Centrum oraz nadzór nad majątkiem przekazanym
jej w zarząd i użytkowanie,
3)
Opracowanie i przekładanie Zarządowi Powiatu Łowickiego planów
rzeczowo- finansowych,
4) Przedkładanie Radzie Powiatu Łowickiego corocznych sprawozdań z
działalności Centrum.
§ 10. Szczegółową organizację i zasady funkcjonowania Centrum określa regulamin
organizacyjny nadawany przez Zarząd Powiatu Łowickiego.
Rozdział IV
Gospodarka finansowa Centrum
§11.1. podstawą działalności finansowej Centrum jest plan finansowo - rzeczowy
zatwierdzony przezZarząd Powiatu Łowickiego.
* it
^
2. Centrum gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi
samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności
ich wykorzystania.
3.Centrum otrzymuje corocznie na działalność dotację z budżetu Powiatu.
4. Centrum może uzyskiwać środki finansowe z:
1) wpływów z własnej działalności,
2) wpływów z najmu i dzierżawy składników majątku,
3) spadków, zapisów i darowizn od osób fizycznych i prawnych,
4) innych źródeł.
5. Centrum pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów
Rozdział V
Postanowienie końcowe
§ 12. Zmiany Statutu dokonywane są w trybie i na zasadach obowiązujących dla jego
nadania.
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