
załącznik do uchwały nr XXXVII/747/13 
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego  
z dnia 30 września 2013 roku   
w sprawie: nadania statutu Centrum Kultury i Sztuki 
w Kaliszu 

 

 

Statut 

Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu 
 
 

 

I. Postanowienia Ogólne 
 

§  1 
 

Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu, zwanej dalej „CKiS”, dla którego organizatorem jest 
Województwo Wielkopolskie, działa na podstawie niniejszego statutu oraz przepisów: 
1) ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności 

kulturalnej (Dz. U. z 2012 r., poz. 406); 
2) innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

       
§  2 

 

1. Siedzibą CKiS jest miasto Kalisz. 
2. CKiS obejmuje swoją działalnością w szczególności teren następujących powiatów: kaliskiego, 

kępińskiego, krotoszyńskiego, pleszewskiego, ostrzeszowskiego, jarocińskiego, ostrowskiego 
oraz Miasta Kalisza i realizuje politykę kulturalną na tym terenie. 

3. CKiS posiada osobowość prawna i podlega wpisowi do rejestru prowadzonego przez Zarząd 
Województwa Wielkopolskiego. 

4. Nadzór nad działalnością CKiS sprawuje Zarząd Województwa Wielkopolskiego 
 

II. Cel i przedmiot działania 
 

§  3 
 

Przedmiot działania CKiS stanowią: 
1) rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych; 
2) edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę; 
3) promowanie interesujących zjawisk kulturalnych; 
4) tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego i folklorystycznego oraz 

zainteresowania wiedzą i sztuką; 
5) popularyzacja społecznego ruchu kulturalnego; 
6) informowanie o imprezach i wydarzeniach kulturalnych oraz społeczno-gospodarczych. 

 
§  4 

 
Zakres działania CKiS obejmuje w szczególności prowadzenie i organizowanie: 

1) róŜnorodnych form edukacji kulturalnej, 
2) poradnictwa metodycznego, 
3) kursów wiedzy ogólnej i specjalistycznej, 
4) impresariatu artystycznego, 
5) imprez rozrywkowych i turystycznych, 
6) galerii, 
7) radia, 



8) kina, 
9) Domu Pracy Twórczej Pałacu Myśliwskiego w Antoninie. 

 
§  5 

 
1. CKiS moŜe prowadzić, jako dodatkową, działalność gospodarczą według zasad określonych                             
w obowiązujących przepisach, o ile działalność ta nie spowoduje ograniczenia realizacji zadań 
podstawowych CKiS.  
2. Działalność określona w ust. 1 moŜe być prowadzona w zakresie:  
1) reklamy i promocji;  
2) usług, w tym usług poligraficznych, fonograficznych, fotograficznych, filmowych, 
plastycznych, hotelowych i gastronomicznych, 
3) handlu, w tym sprzedaŜy dzieł sztuki i artykułów uŜytku kulturalnego, 
4) najmu i dzierŜawy składników majątkowych; 
5) działalności wydawniczej; 
6) odpłatnego organizowania imprez kulturalnych, konferencji naukowych i edukacyjnych. 
3. Środki uzyskane z prowadzonej działalności dodatkowej mogą być wykorzystywane wyłącznie               
na realizację zadań podstawowych. 
 

III. Organizacja i zarządzanie 

 
§ 6 

 
1. Organem zarządzającym CKiS jest Dyrektor, który reprezentuje je na zewnątrz. 
2. Dyrektor kieruje działalnością CKiS przy pomocy zastępcy i głównego księgowego. 
3. Dyrektora powołuje i odwołuje Zarząd Województwa Wielkopolskiego w trybie określonym 

przepisami ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. 
4. Zastępcę Dyrektora powołuje i odwołuje Dyrektor w uzgodnieniu z Zarządem Województwa 

Wielkopolskiego. 
§ 7 

 
Organizacje wewnętrzną CKiS określa regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora w trybie 
przewidzianym przepisami ustawy. 

§ 8 

 
1. Dyrektor moŜe ustanawiać swoich pełnomocników oraz określić granice ich umocowania.  
2. Do działania pełnomocnika w imieniu CKiS konieczne jest jego współdziałanie łącznie z 

innym pełnomocnikiem.  
 
 § 9 

 
1. Przy CKiS moŜe działać Rada Programowa, jako organ doradczy i opiniodawczy, której skład 

ustala Dyrektor w uzgodnieniu z Zarządem Województwa Wielkopolskiego. 
2. W skład Rady Programowej powoływani są w szczególności przedstawiciele środowisk 

twórczych oraz animatorzy kultury, przy czym Zarząd Województwa Wielkopolskiego ma 
prawo wskazania jednego przedstawiciela jako członka Rady. 

3. Zasady i tryb działania oraz liczbę członków Rady Programowej określa regulamin nadany 
przez Dyrektora, w uzgodnieniu z Zarządem Województwa Wielkopolskiego. 

 
§ 10  

 
Łączenia, podziału oraz likwidacji CKiS dokonuje Sejmik Województwa Wielkopolskiego. 
 
 
 



IV. Majątek i zasady finansowania 
 

§ 11 
 

1. CKiS gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi 
samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności 
ich wykorzystania. 

2. Postawą gospodarki finansowej CKiS jest plan finansowy ustalony przez Dyrektora, z 
zachowaniem wysokości dotacji organizatora, sporządzony zgodnie z przepisami określonymi 
w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. 

3. Dyrektor CKiS składa Organizatorowi sprawozdania z wykonania zadań w zakresie 
rzeczowym i finansowym.  

4. CKiS przedkłada Zarządowi Województwa Wielkopolskiego zbadane przez biegłego 
rewidenta roczne sprawozdanie finansowe, w terminie do końca marca roku następującego po 
okresie sprawozdawczym.  

5. Wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych dokonuje Zarząd 
Województwa Wielkopolskiego.  

6. Roczne sprawozdanie finansowe CKiS, zbadane przez biegłego rewidenta, podlega 
zatwierdzeniu przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego, nie później niŜ sześć miesięcy od 
dnia bilansowego.  

7. Wartość majątku CKiS odzwierciedla fundusz instytucji kultury, który odpowiada wartości 
mienia wydzielonego dla CKiS. 

8. Zysk albo strata netto wynikająca z zatwierdzonego sprawozdania finansowego odpowiednio 
zwiększa lub zmniejsza fundusz instytucji kultury.  

 
§ 12 

 
Źródłami finansowania działalności CKiS są: 

1) przychody z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaŜy składników majątku 
ruchomego, 

2) przychody z najmu i dzierŜawy składników majątkowych, 
3) dotacje z budŜetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, w tym środki 

przekazane przez organizatora w formie dotacji: 
a) podmiotowej na dofinansowanie działalności bieŜącej w zakresie realizowanych zadań 

statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów, 
b) celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji, 
c) celowej na realizację wskazanych zadań i programów. 

4) środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł. 
 

 

V. Postanowienia końcowe 
 

§ 13 
 

Wszelkie zmiany Statutu dokonuje się w trybie właściwym do jego nadania. 
 


