
 

 

UCHWAŁA NR XXI/100/2012 

RADY MIEJSKIEJ W ZAWIDOWIE 

z dnia 4 kwietnia 2012 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury − Ośrodka Kultury 

w Zawidowie  

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 25 października 

1991 o organizowaniu i prowadzeniu działalności 

kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z 2002 r. 

Nr 41, poz. 364, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 162, 

poz. 1568 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 11, 

poz. 96 i Nr 261, poz. 2598, z 2005 r. Nr 131,  

poz. 1091 i Nr 132, poz. 1111, z 2006 r. Nr 227,  

poz. 1658, z 2009 r. Nr 62, poz. 504 oraz z 2001 r.  

Nr 207, poz. 1230) Rada Miejska w Zawidowie 

uchwala, co następuje:  

§ 1. W uchwale nr XVII/99/99 Rady Miejskiej 

w Zawidowie z dnia 17 grudnia 1999 r. w sprawie 

utworzenia samorządowej instytucji kultury – Ośrod-

ka Kultury w Zawidowie w miejsce dotychczasowego 

Statutu Ośrodka Kultury w Zawidowie wprowadza się 

nowy Statut w brzmieniu nadanym załącznikiem do 

niniejszej uchwały.  

§ 2. Tracą moc:  

1) uchwała nr XXVIII/168/2000 Rady Miejskiej 

w Zawidowie z dnia 24 listopada 2000 r. w spra-

wie wprowadzenia zmian do uchwały nr XVII/99/ 

/99 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 17 grudnia 

1999r. w sprawie Utworzenia Samorządowej Insty-

tucji Kultury – Ośrodka Kultury w Zawidowie;  

2) uchwała nr XLVII/268/2002 Rady Miejskiej 

w Zawidowie z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie 

wprowadzenia zmian do uchwały nr XVII/99/99 

Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 17 grudnia 

1999r. w sprawie Utworzenia Samorządowej Insty-

tucji Kultury – Ośrodka Kultury w Zawidowie.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi Miasta Zawidowa.  

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 

od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 

1 czerwca 2012 r.  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej:  

Andrzej Pilarski 

 

  

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
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Załącznik do uchwały nr XXI/ 

/100/2012 Rady Miejskiej w Zawidowie 

z dnia 4 kwietnia 2012 r. 

 

 

S T A T U T 

 

Ośrodka Kultury w Zawidowie 

 

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

§ 1. Ośrodek Kultury zwany dalej ośrodkiem, jest 

gminną instytucją kultury której Organizatorem jest 

Gmina Miejska Zawidów, posiadającą osobowość 

prawną i wpisaną do rejestru instytucji kultury Gminy 

Miejskiej Zawidów.  

§ 2. Ośrodek Kultury działa na podstawie m. in. 

następujących przepisów: 

1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 z póżn. 

zm.). 

2. Ustawy z dnia 25 października 1991 r.  

o organizowaniu i prowadzeniu działalności kultu-

ralnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13 poz. 123 z późn. zm.). 

3. Ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 

(Dz. U. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.). 

4. Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r.  

o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 z późn. zm.). 

5. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. 2009 Nr 157, poz. 1240 z późn. 

zm.). 

6. Niniejszego statutu. 

oraz innych ustaw dot. działalności Ośrodka. 

§ 3. 1. Siedziba ośrodka mieści się w Zawidowie 

przy ul. Zgorzeleckiej 39, a terenem działania jest 

Miasto Zawidów.  

2. Ośrodek może realizować działalność na 

terenie całego kraju i za granicą w ramach współpracy 

z innymi instytucjami i organizacjami. 

§ 4. Ośrodek Kultury używa pieczęci podłużnej  

o następującej treści: 

Ośrodek Kultury 

59-970 Zawidów, ul. Zgorzelecka 39 

NIP 615-17-68-819, REGON 230886310 

tel. 75 77 88 336 

Rozdział II 

Cel i przedmiot działania 

§ 5. Ośrodek prowadzi działalność w zakresie: 

1. Upowszechniania kultury, 

2. Upowszechniania czytelnictwa, 

3. Upowszechniania sportu i rekreacji. 

§ 6. Do podstawowych zadań ośrodka należy: 

1. Rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie 

potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych, czytelni-

czych, sportowych i rekreacyjnych mieszkańców,  

w tym osób niepełnosprawnych. 

2. Edukacja kulturalna i wychowanie przez 

sztukę. 

3. Gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, 

ochrona i udostępnianie dóbr kultury. 

4. Tworzenie warunków dla rozwoju amator-

skiego ruchu artystycznego. 

5. Tworzenie warunków dla działalności  

w zakresie rekreacji ruchowej i sportu amatorskiego. 

6. Tworzenie warunków dla zaspokajania 

potrzeb rozwoju w zakresie kultury, czytelnictwa, 

sportu i rekreacji osób niepełnosprawnych. 

7. Promocję kultury Gminy Miejskiej Zawidów 

i lokalnych twórców kultury. 

§ 7. Wymienione w § 6 zadania ośrodka realizuje 

poprzez: 

1. Organizowanie zespołowego uczestnictwa  

w kulturze. 

2. Organizowanie imprez kulturalnych, 

sportowych i rekreacyjnych. 

3. Prowadzenie Miejskiej Biblioteki Publicznej. 

4. Edukację kulturalną. 

5. Współpracę z innymi instytucjami, 

organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami  

i fundacjami działającymi w obszarze kultury, 

czytelnictwa, sportu i rekreacji. 

6. Organizowanie imprez zleconych przez osoby 

prawne i fizyczne. 

7. Działalność wydawniczą. 

8. Działalność instruktażowo-metodyczną. 

9. Upowszechnianie wytworów kultury artysty-

cznej. 

10. Utrwalanie historycznych wartości kultura-

lnych i artystycznych. 

§ 8. Ośrodek może realizować dodatkowe 

zadania na zasadach określonych w odrębnych 

przepisach polegające na: 

1. Organizowaniu spektakli, koncertów, wystaw, 

odczytów, konferencji, pokazów. 

2. Prowadzeniu kursów języków obcych. 

3. Organizowaniu imprez artystycznych. 

4. Realizacji programów z zakresu socjoterapii 
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dzieci i młodzieży. 

5. Realizacji programów z zakresu profilaktyki  

i przeciwdziałania alkoholizmowi. 

6. Realizacji programów z zakresu rehabilitacji 

społecznej osób niepełnosprawnych. 

7. Prowadzeniu aukcji dzieł sztuki i artykułów 

użyteczności kulturalnej. 

8. Prowadzeniu działalności marketingowej, 

promocyjnej i reklamowej. 

9. Prowadzeniu kursów i szkoleń. 

10. Prowadzeniu ognisk artystycznych. 

11. Świadczeniu usług kserograficznych, 

poligraficznych, informatycznych, fotograficznych, 

plastycznych i projektowych. 

12. Prowadzeniu impresariatu artystycznego. 

13. Prowadzeniu działalności w zakresie 

wydawania prasy lokalnej, produkcji programów 

radiowych i telewizyjnych oraz prowadzenia portali 

internetowych. 

14. Prowadzeniu wypożyczalni: nośników audio, 

video i multimedialnych, kostiumów, rekwizytów, 

sprzętu technicznego. 

15. Realizowaniu imprez zleconych: okoliczno-

ściowych, rodzinnych, obrzędowych. 

16. Prowadzeniu działalności handlowej. 

17. Prowadzeniu działalności gastronomicznej. 

18. Wynajmie i dzierżawie pomieszczeń. 

§ 9. Dochód z realizacji zadań dodatkowych 

przeznaczony jest na finansowanie zadań statutowych 

ośrodka. 

§ 10. Miejska Biblioteka Publiczna realizuje 

swoje zadania poprzez: 

1. Gromadzenie, opracowywanie materiałów 

bibliotecznych, ze szczególnym uwzględnieniem 

materiałów dotyczących własnego regionu. 

2. Udostępnianie zbiorów bibliotecznych na 

miejscu, wypożyczanie do domu oraz prowadzenie 

wypożyczeń międzybibliotecznych ze szczególnym 

uwzględnieniem potrzeb dzieci, młodzieży oraz osób 

niepełnosprawnych. 

3. Prowadzenie działalności informacyjno- 

-bibliograficznej. 

4. Popularyzacja książek i czytelnictwa. 

5. Współdziałanie z bibliotekami innych sieci, 

instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami 

i stowarzyszeniami i fundacjami w rozwijaniu  

i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych i kulturalnych. 

6. Doskonalenie form i metod pracy biblio-

tecznej.  

Rozdział III 

Zarządzanie i organizacja 

§ 11. 1. Działalnością ośrodka zarządza Dyrektor. 

2. Dyrektora powołuje i odwołuje Burmistrz, 

zgodnie z ustawą z dnia 25 października 1991 r.  

o organizowaniu i prowadzeniu działalności 

kulturalnej. 

3. Dyrektor może być wyłoniony w drodze 

konkursu. O przeprowadzeniu konkursu decyduje  

Burmistrz. Regulamin konkursu ustala Burmistrz. 

4. Burmistrz może powierzyć zarządzanie 

ośrodkiem osobie fizycznej lub prawnej, zgodnie  

z ustawą, o której mowa w par. 2 ust. 2. Do osoby, 

której powierzono zarządzanie ośrodkiem stosuje się 

odpowiednio postanowienia dotyczące Dyrektora. 

5. Burmistrz wykonuje wobec Dyrektora 

czynności z zakresu prawa pracy oraz jest jego 

zwierzchnikiem służbowym. 

6. Dyrektor jest organem zarządzającym Ośrodka 

oraz przełożonym pracowników ośrodka. 

7. Dyrektor składa za ośrodek oświadczenia woli 

oraz reprezentuje go na zewnątrz. 

§ 12. Organizację wewnętrzną ośrodka, w tym  

m. in. strukturę organizacyjną, określa regulamin 

organizacyjny nadawany przez Dyrektora ośrodka, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

§ 13. W miarę zaistniałych potrzeb Rada Miejska 

w Zawidowie może powoływać na wniosek 

Dyrektora, doraźne Zespoły Doradcze w liczbie od 3 

do 5 osób, posiadających wiedzę lub doświadczenie 

niezbędne dla realizacji zadań statutowych ośrodka. 

Powołując Zespół Rada ustala okres jego 

funkcjonowania oraz osobę Przewodniczącego 

Zespołu. 

Rozdział IV 

Majątek i gospodarka finansowa 

§ 14. 1. Ośrodek prowadzi samodzielną 

gospodarkę finansową na zasadach określonych  

w ustawie. 

2. Przychodami ośrodka są: 

1. W zakresie utrzymania ośrodka i zapewnienia 

możliwości realizacji podstawowej działalności 

statutowej – środki przekazywane przez Organizatora 

w postaci dotacji budżetowej. 

2. Przychody z tytułu wykonywania zadań na 

rzecz Organizatora oraz innych instytucji  

i organizacji. 

3. Środki pochodzące z funduszy krajowych  

i zagranicznych, w tym Unii Europejskiej. 

4. Środki z tytułu spadków, zapisów i darowizn 

otrzymywanych w postaci pieniężnej od osób 

fizycznych i prawnych. 

5. Dochody z mienia, w szczególności z najmu 

oraz z dzierżawy i innych umów o podobnym 

charakterze. 

6. Odsetki z lokat bankowych. 

7. Dochody ze sprzedaży majątku, rzeczy i praw 

oraz dochody ze świadczenia usług. 

§ 15. Biblioteka Miejska może prowadzić 
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działalność gospodarczą według ogólnych zasadach 

określonych odrębnymi przepisami. Dochód z tej 

działalności przeznacza się na cele statutowe 

biblioteki. 

§ 16. Zasady wynagradzania pracowników 

określa Zakładowy Regulamin Wynagradzania. 

1. Tworzy się Zakładowy Fundusz Świadczeń 

Socjalnych na zasadach określonych w odrębnych 

przepisach. 

2. Ośrodek może tworzyć fundusz załogi  

z przeznaczeniem na wypłaty nagród indywidualnych 

oraz inne fundusze. Zasady gospodarowania tymi 

funduszami określają regulaminy ośrodka ustalone 

przez Dyrektora. 

§ 17. Z zastrzeżeniem wypadków określonych  

w obowiązujących przepisach, Gmina Miejska 

Zawidów nie odpowiada za zobowiązania ośrodka.  

Rozdział V 

Postanowienia końcowe 

§ 18. Połączenie lub podział oraz likwidacja 

Ośrodka może nastąpić na mocy uchwały Rady 

Miejskiej w Zawidowie. 

§ 19. Zmiany w statucie mogą być dokonane  

w trybie określonym dla jego nadania. 
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