
 

 

UCHWAŁA NR XVIII/137/12 

RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA 

z dnia 30 stycznia 2012 r. 

w sprawie nadania Statutu Dzierżoniowskiemu Ośrodkowi Kultury w Dzierżoniowie  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedno-

lity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi 

zmianami) oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia  

25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadze-

niu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. 

z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późniejszymi zmianami) 

uchwala się, co następuje:  

Statut Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury 

w Dzierżoniowie 

Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

§ 1. Dzierżoniowski Ośrodek Kultury, zwany da-

lej „Ośrodkiem Kultury”, działa w szczególności na 

podstawie:  

1) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizo-

waniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst 

jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z póź-

niejszymi zmianami),  

2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach pu-

blicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240, z późniejszy-

mi zmianami),  

3) postanowień niniejszego statutu.  

§ 2. Organizatorem Ośrodka Kultury jest Gmina 

Miejska Dzierżoniów, zwana dalej „Organizatorem”.  

§ 3. Ośrodek Kultury jest samorządową instytu-

cją kultury podlegającą wpisowi do rejestru instytucji 

kultury Organizatora.  

§ 4. 1. Siedziba Ośrodka Kultury mieści się w 

Dzierżoniowie przy ul. Świdnickiej 23.  

2. Teren działania Ośrodka Kultury obejmuje ob-

szar Rzeczypospolitej Polskiej.  

Rozdział 2 

Cel i zadania 

§ 5. Ośrodek Kultury prowadzi wielokierunkową 

działalność w dziedzinie rozwoju i upowszechniania 

regionalnej, narodowej i światowej kultury wśród 

mieszkańców miasta oraz osób przebywających na 

jego terenie.  

§ 6. Do podstawowych zadań Ośrodka Kultury 

należy:  

1) rozpoznawanie i rozbudzanie zainteresowań oraz 

potrzeb kulturalnych,  

2) wychowanie przez sztukę – edukacja kulturalna,  

3) gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, 

ochrona i udostępnianie dóbr kultury,  

4) tworzenie warunków dla funkcjonowania ama-

torskiego ruchu artystycznego oraz zaintereso-

wania sztuką,  

5) tworzenie warunków dla rozwoju ruchu regional-

nego,  

6) wspieranie profesjonalnej i amatorskiej działal-

ności artystycznej,  

7) upowszechnianie wiedzy o sztuce,  

8) organizowanie działalności środowiskowej w ze-

społach, kołach i klubach zainteresowań,  

9) prowadzenie galerii artystycznej,  

10) prowadzenie studia nagrań,  

11) prowadzenie kina w siedzibie Ośrodka Kultury.  

Rozdział 3 

Zarządzanie i organizacja 

§ 7. W skład struktury organizacyjnej Ośrodka 

Kultury wchodzą:  

1) Dział Organizacji Imprez,  

2) Dział Administracji i Obsługi,  

3) Główny Księgowy.  
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§ 8. Organizację wewnętrzną Ośrodka Kultury, 

zakres zadań działów, określa Regulamin Organiza-

cyjny nadawany przez Dyrektora po zasięgnięciu opi-

nii Organizatora.  

§ 9. 1. Ośrodek Kultury zarządzany jest przez 

Dyrektora, którego powołuje i odwołuje Burmistrz 

Dzierżoniowa w trybie i na zasadach przewidzianych 

w obowiązujących przepisach.  

2. Zwierzchnikiem służbowym Dyrektora jest 

Burmistrz Dzierżoniowa, przed którym Dyrektor jest 

odpowiedzialny za całokształt działalności Ośrodka 

Kultury.  

3. W razie nieobecności Dyrektora zadania zwią-

zane z zarządzaniem Ośrodkiem Kultury wykonuje 

upoważniony pisemnie przez Dyrektora pracownik 

Ośrodka Kultury.  

§ 10. Do zadań Dyrektora w szczególności nale-

ży:  

1) zarządzanie działalnością Ośrodka Kultury,  

2) zarządzanie mieniem i reprezentowanie Ośrodka 

Kultury na zewnątrz,  

3) kierownictwo w sprawach organizacyjnych i ad-

ministracyjnych,  

4) kierownictwo nad remontami i inwestycjami pro-

wadzonymi na terenie Ośrodka Kultury,  

5) przedstawianie właściwym organom planów rze-

czowych i finansowych, sprawozdań oraz wnio-

sków finansowych i inwestycyjnych,  

6) dbałość o efektywne wykorzystywanie środków 

finansowych,  

7) przyjmowanie, zwalnianie i awansowanie pracow-

ników zgodnie z obowiązującymi przepisami,  

8) wydawanie w obowiązującym trybie wszelkich 

zarządzeń wewnętrznych i regulaminów.  

§ 11. 1. Organem doradczym Ośrodka Kultury 

jest Społeczna Rada Programowa, której skład oso-

bowy i regulamin pracy określa Rada Miejska Dzier-

żoniowa odrębną uchwałą.  

2. Społeczna Rada Programowa składa się  

z 5 osób, jej kadencja trwa 4 lata.  

3. Do zadań Społecznej Rady Programowej należy:  

1) opiniowanie ramowych i rocznych programów 

działania Ośrodka Kultury z prawem zgłaszania 

własnych wniosków,  

2) opiniowanie realizacji programu działania Ośrodka 

Kultury oraz przedstawienie tej oceny i wniosków 

z niej wynikających Burmistrzowi,  

3) wspieranie działań Ośrodka Kultury w zakresie two-

rzenia, upowszechniania i ochrony dóbr kultury.  

Rozdział 4 

Majątek i finanse 

§ 12. Ośrodek kultury jest instytucją kultury 

prowadzącą podstawową działalność w zakresie upo-

wszechniania i ochrony kultury.  

§ 13. 1. Ośrodek Kultury prowadzi samodzielną 

gospodarkę finansową w ramach posiadanych środ-

ków, kierując się zasadami określonymi w odrębnych 

przepisach, dotyczących gospodarki finansowej i ra-

chunkowości instytucji kultury.  

2. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka Kul-

tury jest plan finansowy zatwierdzony przez Dyrekto-

ra z zachowaniem wysokości dotacji Organizatora. 

Plan finansowy w trakcie roku może ulec zmianie.  

§ 14. 1. Źródłami finansowania Ośrodka Kultury 

są:  

1) dotacja podmiotowa i dotacje celowe otrzymywane 

od Organizatora,  

2) dotacje celowe z budżetu państwa,  

3) fundusze celowe,  

4) darowizny,  

5) przychody z odpłatnej działalności kulturalnej, ze 

sprzedaży składników majątku ruchomego, najmu 

i innych źródeł.  

2. Wysokość rocznej dotacji dla Ośrodka Kultury 

ustala Rada Miejska Dzierżoniowa na podstawie pro-

jektu planu finansowego sporządzanego przez Dyrek-

tora.  

§ 15. Dyrektor corocznie, w terminie do 3 mie-

sięcy po dniu bilansowym, przedkłada Organizatorowi 

sprawozdanie finansowe za poprzedni rok kalenda-

rzowy, które podlega zatwierdzeniu przez Burmistrza 

Dzierżoniowa.  

§ 16. 1. Ośrodek Kultury może prowadzić dzia-

łalność gospodarczą niekolidującą z programem dzia-

łania w celu pozyskiwania dodatkowych środków 

finansowych na cele statutowe, a w szczególności:  

1) prowadzić kawiarnię,  

2) wykonywać usługi w zakresie reklamy na słupach 

ogłoszeniowych na terenie Dzierżoniowa,  

3) realizować imprezy zlecone,  

4) prowadzić wypożyczalnię sprzętu technicznego, 

kostiumów, rekwizytów, artykułów użytku kultu-

ralnego,  

5) sprzedawać artykuły użytku kulturalnego, wydaw-

nictwa Ośrodka Kultury,  

6) organizować kursy i szkolenia,  

7) prowadzić działalność wydawniczą.  

2. Przychody uzyskiwane z działalności opisanej 

w ust. 1 Ośrodek Kultury przeznacza na działalność 

statutową.  

Rozdział 5 

Postanowienia końcowe 

§ 17. 1. Zmiany statutu mogą być dokonywane 

w trybie właściwym dla jego nadania.  

2. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi Dzierżoniowa.  

3. Traci moc Statut Ośrodka Kultury stanowiący 

załącznik do uchwały nr XV/113/2003 z 29 września 
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2003 r. w sprawie połączenia instytucji kultury pn. 

Izba Regionalna w Dzierżoniowie z Dzierżoniowskim 

Ośrodkiem Kultury.  

 

 

4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 

od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Dolnośląskiego.  

 

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej: 

Andrzej Wiczkowski 
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