Załącznik do uchwały Nr XXXVIII/225/10
Rady Gminy Turek z dnia 11 października 2010 r.

Statut Wiejskiego Centrum Lokalnej Aktywności
w Kowalach Księżych
Postanowienia ogólne.
Wiejskie Centrum Lokalnej Aktywności w Kowalach Księżych, zwane dalej
„Centrum” służy w szczególności zaspokajaniu potrzeb kulturalnych,
opiekuńczych, edukacyjnych i sportowych mieszkańców Gminy Turek, biorąc
pod uwagę zapotrzebowanie mieszkańców oraz możliwości organizacyjno –
finansowe Gminy.
Siedziba Centrum mieści się w miejscowości Kowale Księże 38a, 62-700
Turek.
Organem prowadzącym Centrum jest Gmina Turek.
Nadzór nad działalnością Centrum sprawuje Wójt Gminy Turek.
Obsługę finansowo – księgową Centrum prowadzi Urząd Gminy Turek.
Centrum działa na podstawie niniejszego Statutu, a jego organizację określa
regulamin zatwierdzony przez Wójta Gminy Turek.
I.
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Cele, zadania i formy działalności.
1. Celem Centrum jest integracja środowiska lokalnego oraz prowadzenie
działalności kulturalnej, opiekuńczej, edukacyjnej, rekreacyjnej i sportowej.
2. Do zadań Centrum należy w szczególności:
a) organizacja czasu wolnego dla mieszkańców, ze szczególnym
uwzględnieniem potrzeb dzieci i młodzieży,
b) rozwój działalności edukacyjnej, kulturalnej i sportowej adresowanej do
różnych grup wiekowych,
c) promowanie sportu jako formy zdrowego stylu życia,
d) podejmowanie działań rekreacyjnych,
e) rozwój inicjatyw lokalnych,
f) promocja wsi i Gminy.
3. Centrum jest miejscem spotkań integrujących środowisko.
II.

Zarządzanie majątkiem.
1. Centrum stanowi własność Gminy Turek, która ponosi koszty jego utrzymania
w szczególności w zakresie:
III.

a)
b)
c)
d)

2.

3.
4.

5.
6.

7.

ogrzewania, dostaw energii elektrycznej i wody,
odbioru ścieków i śmieci,
opłat za usługi telefoniczne i internet,
zakupu wyposażenia,
e) kosztów administrowania obiektem,
f) kosztów organizacji imprez i uroczystości,
g) remontów i modernizacji.
Centrum jest nieodpłatnie udostępniane na zebrania wiejskie organizowane
przez Gminę, na zebrania i spotkania organizowane przez sołtysów, rady
sołeckie, szkoły, organizacje społeczne działające na terenie Gminy Turek.
Z Centrum można korzystać po wcześniejszym uzgodnieniu z opiekunem
Centrum.
Centrum może być odpłatnie wynajmowana zgodnie ze stawkami określonymi
przez Wójta Gminy Turek na podstawie pisemnej umowy zawartej pomiędzy
Wójtem a osobą ubiegającą się o wynajęcie. Umowa musi zawierać:
a) imię, nazwisko i adres osoby wynajmującej,
b) wskazanie organizatora (imię, nazwisko i adres osoby) która w imieniu
wynajmującego podejmuje wszelkie czynności niżej opisane,
c) rodzaj i charakter imprezy, na którą Centrum jest wynajmowane,
d) datę, planowany czas korzystania z Centrum,
e) wysokość opłaty za korzystanie z Centrum oraz termin i sposób zapłaty,
f) zobowiązanie do pokrycia strat, naprawy uszkodzonych urządzeń,
elementów stanowiących wyposażenie, powstałych w trakcie wynajęcia
Centrum.
Środki uzyskane z wynajęcia Centrum stanowią dochód Gminy.
Przy każdorazowym przekazaniu Centrum (bezpłatnie lub wynajem) opiekun
Centrum z osobą, na rzecz której następuje przekazanie (organizator)
sprawdzają stan pomieszczeń, urządzeń oraz wyposażenia. Strony podpisują
stosowny protokół. Czynność ta zostaje powtórzona przy oddawaniu obiektu.
Za ewentualne uszkodzenia odpowiada organizator korzystający z Centrum.

Struktura i organizacja Centrum.
1. Administrowaniem Centrum zajmuje się opiekun Centrum oraz pracownik
gospodarczy.
2. Działalność Centrum może być uzupełniona pracą dodatkowych osób, w tym
wolontariuszy, wykonywaną pod nadzorem opiekuna Centrum.
3. Opiekun Centrum ustali regulamin Centrum we współpracy z pracownikiem
Urzędu Gminy Turek ds. oświaty, kultury i zdrowia, w trybie określonym w
rozdziale I ust. 6 niniejszego Statutu, w którym należy w szczególności określić
zasady korzystania z centrum, prawa i obowiązki osób korzystających oraz
godziny pracy Centrum.
IV.

4. Warunkiem koniecznym korzystania z Centrum jest przestrzeganie przepisów

regulaminu, BHP, ppoż, dotyczących porządku publicznego oraz sanitarnych.
V.
Świetlica socjoterapeutyczna.
1. W oparciu o bazę lokalową Centrum może być uruchomiona świetlica
socjoterapeutyczna.
2. Zasady tworzenia i działalności świetlicy socjoterapeutycznej, sposób
zatrudnienia pracowników oraz zasady finansowania określone są w odrębnych
przepisach.
VI. Postanowienia końcowe.
1. Zmiana Statutu może nastąpić w takim samym trybie, jaki jest wymagany do
jego uchwalenia.
2. Decyzję o likwidacji Centrum podejmuje Rada Gminy Turek.

