
 

 

UCHWAŁA NR 0007.XXV.184.2012 

RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE 

z dnia 14 listopada 2012 r. 

w sprawie nadania Statutu Zespołowi Placówek Kultury w Żmigrodzie  

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. 

z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 13 pkt. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu 

i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity z 2012 Dz. U. poz. 406) Rada Miejska w Żmigrodzie 

uchwala, co następuje:  

§ 1. Nadaje się Statut Zespołowi Placówek Kultury w Żmigrodzie, w brzmieniu określonym w załączniku 

do niniejszej uchwały.  

§ 2. Traci moc uchwała Nr IX/57/07 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie 

uchwalenia Statutu Zespołu Placówek Kultury w Żmigrodzie.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Żmigród.  

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego.  

Przewodniczący Rady Miejskiej w Żmigrodzie: 

J. Czyżowicz 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 20 lutego 2013 r.

Poz. 1194



Załącznik do uchwały Nr 0007.XXV.184.2012 

Rady Miejskiej w Żmigrodzie 

z dnia 14 listopada 2012 r. 

STATUT ZESPOŁU PLACÓWEK KULTURY W ŻMIGRODZIE  

Rozdział 1. 
PRZEPISY OGÓLNE  

§ 1. Zespół Placówek Kultury w Żmigrodzie jest samorządową instytucją kultury, posiadającą osobowość 

prawną i samodzielnie gospodarującą przydzielaną i nabytą częścią mienia Gminy Żmigród.  

§ 2. Zespół Placówek Kultury działa na podstawie:  

1. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr. 142 poz. 

1591 z póź. zm.);  

2. ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst 

jednolity Dz. U. z 2012. poz. 406);  

3. ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 642).  

§ 3. Zespół Placówek Kultury jest wpisany do Rejestru Instytucji Kultury Gminy i Miasta Żmigród pod 

numerem RIK I/1/95 prowadzonym przez Gminę Żmigród.  

§ 4. Siedzibą Zespołu Placówek Kultury jest Żmigród, ul. Wrocławska 12, a terenem jego działania obszar 

Gminy Żmigród.  

§ 5. W skład Zespołu Placówek Kultury wchodzą:  

1. Żmigrodzki Ośrodek Kultury w Żmigrodzie;  

2. Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna im, Aleksandra Kamińskiego w Żmigrodzie oraz jej filie we 

wsiach: Korzeńsko, Radziądz, Barkowo oraz Powidzko;  

3. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Żmigrodzie;  

4. Zespół Pałacowo – Parkowy;  

5. Gminne Centrum Informacji;  

6. Świetlice wiejskie działające na terenie Gminy Żmigród, prowadzone przez Zespół Placówek Kultury 

w Żmigrodzie.  

Rozdział 2. 
ZAKRES DZIAŁALNOŚCI  

§ 6. 1. Podstawowym celem statutowym jest rozwijanie i zaspakajanie potrzeb kulturalno-oświatowych 

i sportowo-rekreacyjnych społeczności lokalnej, tworzenie możliwości korzystania z dóbr kultury i udziału 

w jej tworzeniu oraz kształtowanie postaw aktywnego odbiorcy kultury, rozrywki, rekreacji i sportu.  

2. Cel, o którym mowa w ust. 1 realizowany jest poprzez następujące działania:  

a) organizowanie szeroko pojętej edukacji kulturalnej,  

b) kształtowanie wzorów dla rozwoju aktywnego uczestnictwa w kulturze,  

c) tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowań wiedzą i sztuką,  

d) wspieranie lokalnych inicjatyw kulturalnych,  

e) popularyzację książki i czytelnictwa,  

f) propagowanie idei ekonomii społecznej, aktywnych form walki z bezrobociem oraz rozwój społeczeństwa 

informacyjnego  

g) poprawę powszechnego dostępu do informacji, rozwój e-usług,  
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h) współpracę z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz rozwoju Gminy Żmigród,  

i) upowszechnianie kultury fizycznej, rekreacji i sportu.  

Rozdział 3. 
ORGANY ZARZĄDZAJĄCE I DORADCZE ORAZ SPOSÓB ICH POWOŁYWANIA  

§ 7. 1. Zespołem Placówek Kultury w Żmigrodzie zarządza i reprezentuje go na zewnątrz dyrektor.  

2. Dyrektora, powołuje i odwołuje Burmistrz Gminy Żmigród na zasadach opisanych w ustawie 

o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.  

3. Pozostałych pracowników Zespołu Placówek Kultury zatrudnia i zwalnia dyrektor, który jest 

kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu Kodeksu Pracy.  

4. W przypadku nieobecności dyrektora pracą Zespołu Placówek Kultury kieruje wyznaczona 

i upoważniona przez niego osoba.  

§ 8. Szczegółową organizację wewnętrzną Zespołu Placówek Kultury, w tym jego strukturę, zasady i tryb 

tworzenia oraz zadania komórek organizacyjnych, określa regulamin organizacyjny nadawany zarządzeniem 

przez dyrektora.  

§ 9. 1. W Zespole Placówek Kultury może być powołany organ doradczy - Rada Programowa.  

2. Skład, przedmiot, zasady i tryb działania Rady Programowej ustala zarządzeniem dyrektor Zespołu 

Placówek Kultury.  

Rozdział 4. 
ŹRÓDŁA FINANSOWANIA  

§ 10. 1. Zespół Placówek Kultury prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie 

o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz w oparciu o aktualne przepisy prawne w zakresie 

rachunkowości, finansów publicznych i zamówień publicznych.  

2. Zespół Placówek Kultury gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi 

samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności i celowości ich 

wykorzystania.  

§ 11. 1. Zespół Placówek Kultury pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych 

przychodów.  

2. Przychodami Zespołu Placówek Kultury w Żmigrodzie są:  

a) dotacje podmiotowe i celowe z budżetu Gminy Żmigród,  

b) wpływy uzyskiwane z prowadzonej działalności w tym: sprzedaży biletów, wydawnictw, organizacji imprez 

kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych, organizacji szkoleń i konferencji,  

c) przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych,  

d) przychody ze sprzedaży składników majątku ruchomego,  

e) dobrowolne wpłaty, darowizny, zapisy osób prawnych i fizycznych, a także wpływy z innych źródeł, w tym 

dotacje podmiotowe i celowe z budżetu państwa.  

§ 12. Podstawą gospodarki finansowej Zespołu Placówek Kultury jest roczny plan finansowy, opracowany 

i zatwierdzony przez dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji udzielonej przez organizatora.  

§ 13. Wartość majątku Zespołu Placówek Kultury w Żmigrodzie odzwierciedla fundusz instytucji kultury, 

który odpowiada wartości wydzielonego i nabytego mienia.  

Rozdział 5. 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

§ 14. Statut Zespołu Placówek Kultury w Żmigrodzie nadaje Rada Miejska w Żmigrodzie.  

§ 15. 1. Zmiany statutu są dokonywane w trybie właściwym dla jego uchwalenia  

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

powszechnie obowiązujące.  
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