
 

 

UCHWAŁA NR X.58.2019 

RADY MIEJSKIEJ W CHOCIANOWIE 

z dnia 17 kwietnia 2019 r. 

w sprawie statutu Regionalnego Centrum Kultury w Chocianowie 

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. 

poz. 506) oraz art. 9 ust. 1 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu 

działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Nadaje się statut Regionalnemu Centrum Kultury w Chocianowie stanowiący załącznik do niniejszej 

uchwały. 

§ 2. Traci moc: 

1) uchwała nr V/37/2007 Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 1 marca 2007 r. w sprawie statutu 

Chocianowskiego Ośrodka Kultury, 

2) uchwała nr XV/126/2008 Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 25 stycznia 2008 r. zmieniająca uchwałę 

w sprawie statutu Chocianowskiego Ośrodka Kultury, 

3) uchwała nr V.28.2019 Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany nazwy 

i zmiany statutu Chocianowskiego Ośrodka Kultury. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Chocianów. 

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

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej: 

J. Ślipko

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 24 kwietnia 2019 r.

Poz. 2796



Załącznik do uchwały nr X.58.2019 Rady  

Miejskiej w Chocianowie z dnia 17 kwietnia 2019 r. 

 

STATUT 

Regionalnego Centrum Kultury w Chocianowie 

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne 

§ 1. Regionalne Centrum Kultury w Chocianowie zwane w dalszej części statutu RCK w Chocianowie  

jest instytucją kultury prowadzącą działalność w zakresie upowszechniania kultury, działającą między innymi 

na podstawie: 

1) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. 

z 2018 r. poz. 1983 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, 

2) rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 października 2015 r. sprawie 

wynagradzania pracowników instytucji kultury (Dz. U. z 2015 r. poz. 1798), 

3) niniejszego statutu. 

§ 2. RCK w Chocianowie obejmuje swoją działalnością teren miasta i gminy Chocianów, a jego siedziba 

mieści się przy ul. T. Kościuszki 5. 

§ 3. W ramach RCK w Chocianowie funkcjonują:  

1) Wiejski Ośrodek Kultury w Chocianowcu, 

2) Wiejski Ośrodek Kultury w Trzebnicach, 

3) Wiejski Ośrodek Kultury w Parchowie, 

4) Świetlica Wiejska w Żabicach, 

5) Świetlica Wiejska w Ogrodzisku, 

6) Świetlica Wiejska w Pogorzeliskach, 

7) Świetlica Wiejska w Jabłonowie, 

8) Świetlica Wiejska w Brunowie. 

Rozdział 2. 

Cele i zadania RCK w Chocianowie 

§ 4. Do podstawowych zadań RCK w Chocianowie należy: 

1) upowszechnianie kultury, 

2) zaspokajanie lokalnych potrzeb w zakresie kultury, wspieranie lokalnych inicjatyw kulturalnych, 

3) organizacja imprez kulturalnych, 

4) wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego, 

5) tworzenie warunków do rozwoju twórczości ludowej, 

6) współpraca z lokalnymi twórcami kultury. 

§ 5. Do pozostałych zadań RCK w Chocianowie należy: 

1) kultury fizycznej i sportu, 

2) zaspokajanie lokalnych potrzeb w zakresie kultury fizycznej i sportu, edukacji, rekreacji oraz wspieranie 

lokalnych inicjatyw sportowych, 
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3) organizacja imprez sportowych oraz współzawodnictwa sportowego, 

4) współpraca z organizacjami sportowymi krzewiącymi kulturę fizyczną, 

5) administrowanie obiektami sportowymi i rekreacyjnymi, 

6) promocja gospodarcza, turystyczna, sportowa i kulturalna gminy, 

7) organizacja imprez zleconych, 

8) wynajem i dzierżawa składników majątku, 

9) prowadzenie działalności prasowej, wydawniczej i fotograficznej, 

10) świadczenie usług gastronomicznych i handlowych, 

11) świadczenie usług poligraficznych i reklamowych, 

12) organizacja klubów sportowych. 

§ 6. 1. RCK w Chocianowie może również prowadzić działalność usługową w zakresie kultury, kultury 

fizycznej i sportu, edukacji, rekreacji. 

2. Wysokość opłat za usługi świadczone przez RCK w Chocianowie określa dyrektor RCK w Chocianowie, 

z wyłączeniem opłat z tytułu wynajmu pomieszczeń RCK w Chocianowie oraz wiejskich ośrodków kultury 

i świetlic wiejskich, które to określa Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów. 

Rozdział 3. 

Organizacja i zarządzanie 

§ 7. 1. Organizatorem RCK w Chocianowie w rozumieniu ustawy jest Gmina Chocianów. 

2. Nadzór nad działalnością RCK w Chocianowie sprawuje Rada Miejska w Chocianowie. 

§ 8. Organizację wewnętrzną RCK w Chocianowie określa Regulamin Organizacyjny nadany przez 

dyrektora RCK po zasięgnięciu opinii Burmistrza Miasta i Gminy oraz opinii działających w niej organizacji 

związkowych i stowarzyszeń twórców. 

§ 9. 1. Regionalnym Centrum Kultury w Chocianowie zarządza i reprezentuje je na zewnątrz dyrektor 

powoływany i odwoływany przez Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów. 

2. Dyrektor RCK w Chocianowie samodzielnie podejmuje decyzje, organizuje prace i działalność instytucji 

oraz odpowiada za całokształt jej funkcjonowania, a w szczególności: 

1) odpowiada za działalność merytoryczną, dobór kadr (pracowników) oraz za gospodarkę mieniem 

i środkami finansowymi, 

2) zapewnia pracownikom RCK w Chocianowie właściwe warunki pracy zgodne z Kodeksem pracy 

oraz wewnętrznymi przepisami i regulaminami instytucji. 

§ 10. Dyrektor jest pracodawcą w rozumieniu Kodeksu pracy dla pracowników zatrudnionych 

w Regionalnym Centrum Kultury w Chocianowie.  

Rozdział 4. 

Gospodarka Finansowa 

§ 11. RCK w Chocianowie prowadzi gospodarkę finansową na zasadach obowiązujących instytucje 

kultury. 

§ 12. Działalność RCK w Chocianowie jest finansowana przez Radę Miejską w ramach przyznanej przez 

organizatora dotacji oraz z wpływów z pozostałej działalności i innych źródeł. 

§ 13. Podstawą gospodarki finansowej RCK w Chocianowie jest roczny plan finansowy opracowany przez 

Dyrektora. 

Rozdział 5. 

Przepisy końcowe 

§ 14. Zmiany w statucie RCK w Chocianowie mogą być dokonane w trybie właściwym dla jego nadania. 
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