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                                                                                                                                              Załącznik Nr 1    
                                                                                                                                    do Uchwały Nr XVIII/ 84/07 
                                                                                                                                                                                RG Pacanów z dnia  25.10.2007 r.                                                                                    

STATUT
EUROPEJSKIEGO CENTRUM  BAJKI 
im. KOZIOŁKA MATOŁKA W PACANOWIE 
(tekst jednolity)

Rozdział  I
Postanowienia ogólne

§ 1.

Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie zwany dalej „ECB” działa                                w szczególności na podstawie:
1.	ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r Nr 142. Poz. 1591                       z późniejszymi zmianami).
2.	ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej           (Dz. U. z 2001r Nr 13 poz. 123 z późniejszymi zmianami)
3.	ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148                    z późniejszymi zmianami)
4.	ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. Nr 76 poz. 694 z późniejszymi zmianami)
5.	ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2004 r. Nr 19 poz. 177                  z późniejszymi zmianami)
6.	umowy w sprawie prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury – Europejskiego Centrum Bajki               im. Koziołka Matołka w Pacanowie zawartej dn. 28.11.2005 pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Gminą Pacanów;
7.	niniejszego statutu.

§ 2.
	ECB w Pacanowie jest wspólną instytucją kultury Gminy – Organizatora prowadzącego                              i Województwa Świętokrzyskiego – Współorganizatora.
	Nadzór nad funkcjonowaniem ECB sprawuje Gmina Pacanów.


§ 3.
ECB uzyskało osobowość prawną z chwilą wpisu do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Organizatora – Gminę Pacanów.

§ 4.
Siedzibą ECB jest budynek kina „Koziołek” przy ulicy Kościelnej w Pacanowie.

§ 5.
Terenem działania ECB jest teren gminy Pacanów, ECB może również działać na terenie całego kraju. 


Rozdział  II
Zakres działania

§ 6.
Do podstawowych zadań ECB należy:

	Edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę.

Gromadzenie, dokumentowanie i tworzenie dóbr kultury reprezentatywnych dla Gminy  Pacanów.
	Tworzenie warunków dla rozwoju w gminie amatorskiego ruchu artystycznego, kół i  klubów zainteresowań, sekcji, zespołów i innych form
	Organizowanie spektakli, koncertów, festiwali, wystaw, odczytów, imprez artystycznych, rozrywkowych i turystycznych.
	Działalność instruktażowo – metodyczna.
	Prowadzenie działalności wydawniczej i promocyjnej
	Organizacja stałych i okazjonalnych imprez kulturalnych na terenie gminy w tym między  innymi  „Festiwalu Kultury Dziecięcej w Pacanowie”
Rozpoznanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców Gminy Pacanów
	Nadzorowanie i organizacja działalności rozrywkowo – rekreacyjnej
	Nawiązywanie i rozwijanie międzynarodowych kontaktów w zakresie wymiany kulturalnej
Wydawanie miesięcznika „Z Życia Gminy”, prowadzenie strony internetowej Pacanowa
	Współdziałanie z innymi instytucjami, organizacjami pozarządowymi i społecznymi w  zakresie kultury
	Pozyskiwanie środków na rozbudowę zaplecza kulturalnego Gminy Pacanów
Prowadzenie inwestycji w zakresie rozbudowy istniejących obiektów kulturalnych, oraz  budowa nowego Europejskiego Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie
	Sprawy z zakresu promocji Gminy Pacanów
	Administrowanie powierzonymi obiektami 
Działanie nad koncepcją i kierunkami przekształcenia Pacanowa w symboliczną „Europejską Stolicę Bajki”.
	Prowadzenie działalności handlowej w zakresie sprzedaży pamiątek, artykułów użytku kulturalnego, publikacji, materiałów edukacyjnych oraz innych artykułów z prowadzoną działalnością statutową.

§ 7.
ECB prowadzi działalność statutową w obiektach i na nieruchomościach przekazanych przez Gminę Pacanów.

§ 8.
Europejskie Centrum Bajki może prowadzić także inną niż kulturalna działalność w zakresie zbieżnym               z jego działalnością podstawową, a środki uzyskane z tej działalności wykorzystywać na cele statutowe.

§ 9.
Europejskie Centrum Bajki przy wykonaniu swoich zadań współpracuje z Zarządem Województwa Świętokrzyskiego, fundacjami, organizacjami pozarządowymi, Wojewódzkim Domem Kultury i innymi jednostkami i instytucjami wspierającymi kulturę i edukację, oraz mediami.


Rozdział III
Zarządzanie i organizacja

§ 10.

	Europejskim Centrum Bajki zarządza i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor.

Dyrektora powołuje i odwołuje Wójta Gminy na zasadach i w trybie przewidzianym w ustawie                         z 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej w uzgodnieniu            ze Współorganizatorem.
	Organizator prowadzący może powierzyć zarządzanie ECB osobie fizycznej lub prawnej na podstawie umowy o zarządzaniu instytucją (kontrakt menedżerski) zawartej zgodnie z odrębnymi przepisami                     i w uzgodnieniu ze Współorganizatorem.
	Zwierzchnikiem Dyrektora jest Wójt Gminy.
Do zakresu działania Dyrektora należy w szczególności:
a)	kierowanie bieżącą działalnością ECB
b)	ogólny nadzór nad majątkiem ECB
c)	wydawanie regulaminów i zarządzeń
d)	przedkładanie organizatorowi i właściwym instytucjom planów działalności i sprawozdań z ich realizacji
e)	dysponowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na działalność ECB
f)	wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta
g)  nawiązuje i rozwiązuje umowy z pracownikami ECB, oraz podejmuje decyzje wynikające ze stosunku pracy.
	Organizację wewnętrzną ECB określa regulamin organizacyjny zatwierdzony przez Dyrektora po zasięgnięciu opinii Organizatora prowadzącego, oraz opinii działających w niej organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.
	Dyrektor może powołać Społeczną Radę Programową jako swój organ doradczy i opiniodawczy,                   a o zamiarze w tym zakresie Dyrektor zobowiązany jest powiadomić Organizatora prowadzącego                    i Współorganizatora, którzy mają prawo desygnowania po jednym przedstawicielu jako członka Rady.


§ 11.

Wynagrodzenia pracowników ECB ustala Dyrektor ECB  na podstawie odrębnych przepisów.

Rozdział IV
Gospodarka finansowa

§ 12.
Majątek ECB może być wykorzystany jedynie do celów wynikających z zakresu działania ECB.

§ 13.

Europejskie Centrum Bajki prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie z dnia             25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

§ 14.
Działalność ECB finansowana jest z: 
	dotacji Organizatora prowadzącego i Współorganizatora, 
	dochodów własnych, 
	środków otrzymanych od osób prawnych i fizycznych, 

innych źródeł.

§ 15.

	Podstawą gospodarki finansowej ECB jest roczny plan finansowy zatwierdzony przez Dyrektora ECB. 
	Dyrektor składa Organizatorowi prowadzącemu i Współorganizatorowi wszelkie materiały dotyczące planów rzeczowo-finansowych w obowiązujących terminach.
	Dyrektor składa Organizatorowi prowadzącemu i Współorganizatorowi półroczne i roczne sprawozdania z wykonania zadań w zakresie rzeczowym i finansowym w terminach zgodnych                   z przepisami ustawy o finansach publicznych.

Dyrektor składa roczne sprawozdanie finansowe Organizatorowi prowadzącemu, a kopię zatwierdzonego sprawozdania Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego.

§ 16.

Do składania w imieniu ECB oświadczeń w zakresie jego praw i zobowiązań finansowych i majątkowych wymagane jest współdziałanie dwóch osób, tj. Dyrektor ECB i głównego księgowego lub osób przez nie upoważnionych. 


Rozdział V
Postanowienia końcowe

§ 17.

Połączenia, podziału lub likwidacji ECB mogą dokonać Organizatorzy na zasadach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach oraz z uwzględnieniem postanowień umowy, o której mowa w §1 pkt. 6 niniejszego statutu.
§ 18.

Zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania w uzgodnieniu                              ze Współorganizatorem.
§ 19.

Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie używa pieczęci podłużnej w pełnym brzmieniu: 
„Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie,
siedziba: ul. Kościelna 13, 28-133 Pacanów
biuro: Słupska 31, 28-133 Pacanów”.


