
UCHWAŁA NR XXXVIII/311/2022 
RADY MIASTA I GMINY BIAŁOBRZEGI 

z dnia 27 stycznia 2022 r. 

w sprawie zmiany nazwy oraz statutu samorządowej instytucji kultury o nazwie Miejsko - Gminny 
Ośrodek Kultury w Białobrzegach 

Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.1)) oraz art.13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991r. 
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz. U. z 2020 r.,poz. 194 ze zm.2))  Rada Miasta 
i Gminy Białobrzegi uchwala, co następuje: 

§ 1. Nadaje się nazwę Miejsko – Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Białobrzegach: Białobrzeskie Centrum 
Kultury „Białe Brzegi”. 

§ 2. Nadaje się Statut Białobrzeskiemu Centrum Kultury „Białe Brzegi” w brzmieniu:                                       
I Postanowienia ogólne 

§ 3. 1. Białobrzeskie Centrum Kultury „Białe Brzegi” jest gminną instytucją kultury zwaną dalej „BCK”, 
której organizatorem jest Miasto i Gmina Białobrzegi, zwane dalej "Organizatorem",  

2. BCK działa w szczególności na podstawie: 

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 
z późn. zm.); 

2) ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności 
kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.); 

3) ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (t j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1479); 

4) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 
305 z późn. zm.); 

5) uchwały Nr XX/169/2016 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 28 czerwca 2016 r. 
Akt połączenia samorządowych instytucji kultury Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury 
oraz Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Białobrzegach w jedną instytucję kultury 
o nazwie Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Białobrzegach; 

6) niniejszego statutu. 

3. Siedzibą BCK jest miasto Białobrzegi, a terenem działania jest miasto i gmina  Białobrzegi. 

§ 4. BCK posiada osobowość prawną i samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową. 

§ 5. Organizator zapewnia BCK warunki niezbędne do prowadzenia działalności i rozwoju, oraz 
utrzymanie obiektu w którym ta działalność jest prowadzona. 

§ 6. W skład BCK wchodzi: 

- Dom  Kultury w Białobrzegach (ul. Kościelna 31, 26-800 Białobrzegi), 

- Biblioteka Publiczna BCK (ul. Kościelna 31, 26-800 Białobrzegi) wraz z Filią biblioteczną Biblioteki 
Publicznej BCK w Szczytach (Szczyty 45A, Szczyty 26-800), zwana dalej Biblioteką. 

§ 7. 1. BCK używa pieczęci podłużnych w pełnym brzmieniu z adresem siedziby oraz pieczęcie okrągłe dla 
Biblioteki do celów inwentarzowych zbiorów bibliotecznych. 

2. BCK może posiadać swoje logo w formie graficznej oraz hasło promocyjne. 

3. Centrum może używać nazwy pisanej wielkimi literami, skróconej „BCK”, a na potrzeby prowadzonej 
współpracy o zasięgu międzynarodowym, posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych. 

 
1) Zmiany zostały opublikowane w Dz.U z 2021 r. poz. 1834 
2) Zmiany zostały opublikowane w Dz.U z 2019 r.poz.2020 
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II.   Cel i zakres działania 

§ 8. 1. Podstawowym celem BCK jest działalność kulturalna w zakresie tworzenia, upowszechniania 
kultury, sztuki i nauki oraz zachowania dziedzictwa kulturowego, ze szczególnym nastawieniem na 
pozyskiwanie i przygotowanie odbiorców do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym gminy oraz 
zaspakajanie i rozwijanie potrzeb kulturalnych mieszkańców. 

2. Do podstawowych zadań BCK należy: 

1) edukacja kulturalna poprzez prezentację w różnych formach sztuki i kultury polskiej, a także europejskiej 
i światowej, 

2) promocja i tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania 
wiedzą i sztuką, 

3) organizowanie różnorodnych form edukacji artystycznej, kulturalnej i naukowej dla odbiorców wszystkich 
grup wiekowych, 

4) rozpoznawanie, diagnozowanie, rozwijanie i zaspakajanie zainteresowań oraz potrzeb kulturalnych 
i intelektualnych społeczności gminy, 

5) współpraca z instytucjami i organizacjami pozarządowymi i niesformalizowanymi grupami mieszkańców 
działającymi na rzecz kultury i sztuki, 

6) prowadzenie współpracy kulturalnej z zagranicą, 

7) prowadzenie działalności informacyjnej, wydawniczej i prasowej w dziedzinie kultury, sztuki i historii 
poprzez wydawanie miesięcznika „Białobrzeska Gazeta”, 

8) prezentacji dokonań kulturalnych i artystycznych poprzez organizowanie spektakli, koncertów, seansów 
filmowych, wystaw, plenerów, festiwali oraz innych form działalności kulturalnej o charakterze lokalnym 
i krajowym; 

9) prowadzenie zespołów, kół, klubów, sekcji, ognisk, itp., 

10) zachęcanie mieszkańców Miasta i Gminy Białobrzegi do czynnego, aktywnego i twórczego włączania się 
w realizowane działania, 

11) organizowanie imprez kulturalnych, rozrywkowych, rekreacyjnych, 

12) prowadzenie szkoleń, warsztatów i zajęć edukacyjnych, 

13) świadczenie usług na rzecz podmiotów zewnętrznych, związanych z organizacją imprez rozrywkowych 
i artystycznych, koncertów i przedstawień teatralnych, widowisk oraz innych form estradowych 
w obiektach własnych, z uwzględnieniem wsparcia technicznego, 

14) prowadzenie działalności kinowej – projekcja filmów fabularnych, dokumentalnych i innych, 

15) działalność wystawienniczą, poprzez prowadzenie Białobrzeskiej Galerii Sztuki, 

16) gromadzenie, opracowanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych z uwzględnieniem materiałów 
dotyczących własnego regionu, 

17) wytwarzanie materiałów informacyjnych, 

18) udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz prowadzenie wypożyczeń 
międzybibliotecznych, z uwzględnieniem szczególnych potrzeb dzieci i młodzieży oraz osób 
niepełnosprawnych, 

19) prowadzenie działalności informacyjnej, bibliograficznej, udostępnianie informacji własnych 
i zewnętrznych, 

20) popularyzacja książki, informacji, wiedzy i czytelnictwa, 

21) współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami 
i towarzystwami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa, 

22) doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej, 

23) organizowanie konkursów czytelniczych, 
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24) organizowanie spotkań otwartych ze współczesnymi autorami poezji i prozy. 

§ 9. 1. BCK może podejmować również inne działania wynikające z potrzeb mieszkańców Miasta i Gminy 
Białobrzegi oraz instytucji działających na jego terenie. 

2. BCK dla zaspokojenia potrzeb społecznych może prowadzić świetlicę środowiskową 
we współpracy z Urzędem Miasta i Gminy w Białobrzegach, jednostkami organizacyjnymi  gminy oraz 
realizować działania w zakresie profilaktyki uzależnień, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

3. Biblioteka  wraz z Filią biblioteczną w Szczytach zapewnia obsługę biblioteczną mieszkańców miasta 
i gminy Białobrzegi. Służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych mieszkańców 
swojego regionu, upowszechnianiu wiedzy i nauki, rozwojowi kultury, dba o sprawne funkcjonowanie sieci 
bibliotecznej i systemu informacyjnego na terenie gminy i powiatu. 

III.   Zarządzanie i organizacja 

§ 10. Dyrektor BCK, zwany dalej Dyrektorem, zarządza instytucją i reprezentuje ją na zewnątrz, a także 
odpowiada za prawidłową realizację działalności statutowej oraz właściwe gospodarowanie mieniem 
i środkami finansowymi instytucji a także ponosi pełną odpowiedzialność za całokształt jej działalności. 

§ 11. 1. Dyrektora BCK powołuje i odwołuje Burmistrz Gminy i Miasta Białobrzegi zgodnie  
z odrębnymi przepisami prawa. 

2. Dyrektor może powołać jednego Zastępcę Dyrektora. 

3. W przypadku niepowołania Zastępcy lub nieobecności Zastepcy, Dyrektor wyznacza spośród 
pracowników osobę zastępującą go podczas jego nieobecności. 

4. BCK jest pracodawcą w rozumieniu prawa pracy. 

§ 12. Do obowiązków Dyrektora należy w szczególności: 

1) kierowanie bieżącą działalnością BCK; 

2) dokonywanie w imieniu BCK czynności z zakresu prawa pracy; 

3) prowadzenie efektywnej gospodarki mieniem i środkami finansowymi; 

4) Sporządzanie  planów finansowych i sprawozdań określonych w odrębnych przepisach. 

§ 13. Bezpośredni nadzór nad BCK w imieniu Organizatora sprawujeBurmistrz Miasta i Gminy 
Białobrzegi. 

§ 14. Nadzór merytoryczny nad Biblioteką sprawuje Powiatowa Biblioteka Publiczna w Białobrzegach oraz 
Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego. 

IV.   Gospodarka finansowa 

§ 15. 1. BCK prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na podstawie obowiązujących przepisów prawa.  

2. BCK prowadzi gospodarkę finansową i rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami dla 
instytucji kultury. 

3. BCK może nabywać i zbywać środki trwałe. 

4. BCK gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia. 

5. Działalność statutowa BCK finansowana jest: 

1) z dotacji podmiotowych na dofinansowanie działalności bieżącej, w tym na utrzymanie 
i remonty obiektów, w których ta działalność jest prowadzona; 

2) z dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji BCK; 

3) z dotacji celowych na realizację wskazanych zadań i programów; 

4) z przychodów uzyskanych z prowadzonej działalności; 

5) z z darowizn otrzymanych od osób fizycznych i prawnych; 

6) z najmu, dzierżawy i innych odpłatnych form udostępniania  składników majątkowych BCK; 
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7) z innych źródeł. 

6. Podstawą gospodarki finansowej BCK jest roczny plan finansowy opracowany przez Dyrektora, 
sporządzony na podstawie odrębnych przepisów. 

7. Wysokość rocznej dotacji na działalność BCK określa Organizator. 

8. Organizator zapewnia BCK środki niezbędne do prowadzenia nieprzerwanej działalności Kulturalnej 
oraz do utrzymania obiektów w których ta działalność jest prowadzona. 

§ 16. 1. Dla realizacji celów statutowych BCK może: 

1) prowadzić działalność gospodarczą według zasad określonych w obowiązujących przepisach, w zakresie 
innym niż jego działalność podstawowa; 

2) prowadzić najem, dzierżawę i inne odpłatne formy udostępniania składników majątkowych BCK; 

3) pozyskiwać środki pozabudżetowe z funduszy krajowych i zagranicznych, w tym Unii Europejskiej 
i wykorzystywanie ich na realizacją zadań BCK. 

2. Przychód uzyskany z innej działalności może być przeznaczony wyłącznie na realizację celów 
statutowych, przy czym działalność ta nie może ograniczać ani utrudniać wykonywania zadań statutowych 
przez BCK. 

§ 17. 1. Do składania w imieniu BCK oświadczeń woli uprawniony jest Dyrektor, zaś                                     
w zakresie jego praw i obowiązków majątkowych - Dyrektor razem z Głównym  Księgowym. 

2. Dyrektor może upoważnić innych pracowników BCK do składania oświadczeń woli 
w powyższym zakresie. Udzielenie i odwołanie pełnomocnictwa wymaga formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

3. Udzielenie i odwołanie pełnomocnictwa podlega ujawnieniu w rejestrze instytucji kultury prowadzonym 
przez Organizatora. Nie dotyczy to pełnomocnictw procesowych. 

V.   Postanowienia końcowe 

§ 18. 1. Połączenia, podziału lub likwidacji BCK, dokonuje Organizator na warunkach                                
i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach. 

2. Zmiany statutu dokonywane są w trybie określonym dla jego nadania. 

§ 19. Traci moc Uchwała Nr XX/170/2016 Rady Miasta i Gminy w Białobrzegach z dnia 28 czerwca 
2016r. w sprawie nadania statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Białobrzegach. 

§ 20. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Białobrzegi. 

§ 21. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi 
w życie z dniem  01.03.2022 r. 

 

   

Przewodniczacy Rady Miasta 
i Gminy 

 
 

Marcin Osowski 
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UZASADNIENIE 

           Zgodnie z  art. 13. 1. ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu                                                                
i prowadzeniu działalności kulturalnej Instytucje kultury działają na podstawie aktu o ich 
utworzeniu oraz statutu nadanego przez organizatora. Z uwagi na rozbudowanie istniejącego 
budynku instytucji kultury i dołączenie nowych pomieszczeń sali widowiskowej, czytelni oraz 
kina, a także zmianą jej nazwy na nową, Rada Miasta i Gminy Białobrzegi ma obowiązek podjąć 
stosowną uchwałę oraz ujednolicić treść Statutu poprzez nadanie jej nowego brzmienia. 
Zgodnie z art. 13 ust. 2 ww. cytowanej ustawy Statut zwiera: 
1) nazwę, teren działania i siedzibę instytucji kultury;  
2) zakres działalności;  
3) organy zarządzające i doradcze oraz sposób ich powoływania;  
4) określenie źródeł finansowania;  
5) zasady dokonywania zmian statutowych;  
6) postanowienia dotyczące prowadzenia działalności innej niż kulturalna, jeżeli instytucja 
zamierza taką działalność prowadzić. 
 
Przedstawiony projekt uchwały nadający Statut dla Białobrzeskiego Centrum Kultury Białe Brzegi 
zawiera powyższe wymagania  ustawowe oraz uregulowania organizacyjne pozwalające m. in. na 
rozszerzenie zakresu działalności tej jednostki. 
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