
 

 

UCHWAŁA NR XXXIII/264/2018 

RADY POWIATU ROPCZYCKO-SĘDZISZOWSKIEGO 

z dnia 26 lutego 2018 r. 

w sprawie utworzenia samorządowej jednostki kultury 

 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 7, art. 12 pkt 8 lit. i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 

powiatowym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868), art. 9 ust. 1 art. 11 ust. 1 i art. 13 ustawy z dnia 25 października 

1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 862) 

Rada Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego uchwala, co następuje: 

§ 1. Z dniem 30 marca 2018 roku tworzy się samorządową instytucję kultury pod nazwą ,,Powiatowe 

Centrum Edukacji Kulturalnej w Ropczycach”. 

§ 2. Przedmiotem działania Powiatowego Centrum Edukacji Kulturalnej w Ropczycach jest 

1) edukacja kulturalna mieszkańców powiatu ropczycko-sędziszowskiego, z wykorzystaniem nowoczesnych 

technologii multimedialnych i audiowizualnych; 

2) upowszechnianie uczestnictwa czynnego i biernego w kulturze, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych 

technologii i form multimedialnych; 

3) realizacja nowoczesnych, innowacyjnych form uczestnictwa w kulturze; 

4) udostępnianie i upowszechnianie zasobów dziedzictwa kulturowego regionu, z wykorzystaniem 

nowoczesnego wyposażenia; 

5) upowszechnianie wiedzy o kulturze i historii regionu ropczycko-sędziszowskiego oraz gromadzenie, 

ochrona i udostępnianie pamiątek, przedmiotów, innych dóbr kultury związanych z historią, w tym kulturą 

ludową regionu; 

6) udostępnianie i upowszechnianie walorów zabytkowych, artystycznych, historycznych budynku 

Powiatowego Centrum Edukacji Kulturalnej w Ropczycach - dawnej Komunalnej Kasy Oszczędności, 

udostępnianie go zwiedzającym jako atrakcji kulturalnej; 

7) rozwój aktywności i kreatywności kulturalnej mieszkańców powiatu ropczycko-sędziszowskiego, 

w szczególności w zakresie form teatralnych, animacji itp., angażowanie i zachęcanie odbiorców do 

własnej aktywności twórczej, a także promowanie tej twórczości; 

8) generowanie wiedzy i informacji w zakresie kultury związanej z regionem ropczycko-sędziszowskim; 

9) inspirowanie mieszkańców, odbiorców do eksperymentowania w dziedzinie kultury; 

10) wspieranie twórczych, oddolnych inicjatyw kulturalnych mieszkańców, szczególnie młodzieży; 

11) promocja różnorodnych form teatralnych; 

12) wspieranie i promowanie lokalnych animatorów kultury; 
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13) wspieranie i promowanie wytwórców produktów lokalnych, artystów ludowych, osób kultywujących 

lokalne tradycje i kulturę; 

14) tworzenie warunków do podtrzymywania postaw patriotycznych, kultywowania tradycji oraz budowania 

tożsamości regionalnej; 

15) współpraca z instytucjami i organizacjami społecznymi na rzecz kultury i sztuki; 

16) podejmowanie działań integracyjnych w sferze kultury dla osób niepełnosprawnych; 

17) podejmowanie inicjatyw mających na celu zintegrowanie środowiska artystycznego i twórców 

zamieszkałych na terenie powiatu ropczycko-sędziszowskiego; 

18) organizowanie, realizowanie i inicjowanie wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych, artystycznych, 

konferencji, sympozjów, konkursów, wykładów. 

§ 3. Siedziba Powiatowego Centrum Edukacji Kulturalnej w Ropczycach znajduje się w Ropczycach. 

§ 4. Powiatowemu Centrum Edukacji Kulturalnej nadaje się statut w brzmieniu określonym w załączniku nr 

1 do niniejszej uchwały. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego. 

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

Województwa Podkarpackiego. 

  

 

Przewodniczący Rady Powiatu  

Ropczycko-Sędziszowskiego 

 

 

Józef Rojek 
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/264/2018 

Rady Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego 

z dnia 26 lutego 2018 r. 

 

Statut Powiatowego Centrum Edukacji Kulturalnej w Ropczycach 

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne 

§ 1. Powiatowe Centrum Edukacji Kulturalnej w Ropczycach zwane dalej Instytucją Kultury działa na 

podstawie: 

1) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn.: 

Dz. U. z 2017 r., poz. 862 z późn. zm.); zwanej dalej ,,ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności 

kulturalnej”; 

2) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 z późn. zm.); 

3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.); 

4) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1047 z późn. zm.); 

5) niniejszego Statutu. 

§ 2. Powiatowe Centrum Edukacji Kulturalnej w Ropczycach może używać nazwy skróconej: „PCEK 

w Ropczycach”. 

§ 3. Organizatorem Powiatowego Centrum Edukacji Kulturalnej jest Powiat Ropczycko-Sędziszowski. 

§ 4. 1. Powiatowe Centrum Edukacji Kulturalnej uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisu do Rejestru 

Instytucji Kultury prowadzonego przez Organizatora. 

§ 5. 1. Siedziba Instytucji Kultury mieści się w Ropczycach, ul. Mickiewicza 10, 39-100 Ropczyce, 

2. Terenem działania Instytucji Kultury jest obszar Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego. 

3. W ramach współpracy i wymiany z innymi podmiotami Instytucja Kultury może działać na terenie całej 

Polski, a także poza granicami kraju. 

§ 6. Instytucja Kultury używa pieczęci z nazwą w pełnym brzmieniu, z adresem siedziby, numerem 

telefonu, numerem REGON oraz numerem NIP. 

Rozdział 2. 

Cel i zakres działania Powiatowego Centrum Edukacji Kulturalnej 

§ 7. Celem Instytucji Kultury jest rozwijanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców Powiatu 

Ropczycko-Sędziszowskiego, działalność edukacyjna i rozwój kultury, propagowanie obrzędowości ludowej 

i obyczajów kulturalnych oraz pozyskiwanie i przygotowywanie społeczeństwa do aktywnego uczestnictwa 

w kulturze oraz współtworzenia jej wartości. 

§ 8. 1. Celem działania Powiatowego Centrum Edukacji Kulturalnej w Ropczycach jest: 

1)  edukacja kulturalna mieszkańców powiatu ropczycko-sędziszowskiego, z wykorzystaniem 

nowoczesnych technologii multimedialnych i audiowizualnych; 

2)  upowszechnianie uczestnictwa czynnego i biernego w kulturze, w tym z wykorzystaniem 

nowoczesnych technologii i form multimedialnych; 

3)  realizacja nowoczesnych, innowacyjnych form uczestnictwa w kulturze; 
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4)  udostępnianie i upowszechnianie zasobów dziedzictwa kulturowego regionu, z wykorzystaniem 

nowoczesnego wyposażenia; 

5)  upowszechnianie wiedzy o kulturze i historii regionu ropczycko-sędziszowskiego oraz gromadzenie, 

ochrona i udostępnianie pamiątek, przedmiotów, innych dóbr kultury związanych z historią, w tym 

kulturą ludową regionu; 

6)  udostępnianie i upowszechnianie walorów zabytkowych, artystycznych, historycznych budynku 

Powiatowego Centrum Edukacji Kulturalnej w Ropczycach - dawnej Komunalnej Kasy Oszczędności, 

udostępnianie go zwiedzającym jako atrakcji kulturalnej; 

7)  rozwój aktywności i kreatywności kulturalnej mieszkańców powiatu ropczycko-sędziszowskiego, 

w szczególności w zakresie form teatralnych, animacji itp., angażowanie i zachęcanie odbiorców do 

własnej aktywności twórczej, a także promowanie tej twórczości; 

8)  generowanie wiedzy i informacji w zakresie kultury związanej z regionem ropczycko-sędziszowskim; 

9)  inspirowanie mieszkańców, odbiorców do eksperymentowania w dziedzinie kultury; 

10)  wspieranie twórczych, oddolnych inicjatyw kulturalnych mieszkańców, szczególnie młodzieży; 

11)  promocja różnorodnych form teatralnych; 

12)  wspieranie i promowanie lokalnych animatorów kultury; 

13)  wspieranie i promowanie wytwórców produktów lokalnych, artystów ludowych, osób kultywujących 

lokalne tradycje i kulturę; 

14)  tworzenie warunków do podtrzymywania postaw patriotycznych, kultywowania tradycji oraz 

budowania tożsamości regionalnej; 

15)  współpraca z instytucjami i organizacjami społecznymi na rzecz kultury i sztuki; 

16)  podejmowanie działań integracyjnych w sferze kultury dla osób niepełnosprawnych; 

17)  podejmowanie inicjatyw mających na celu zintegrowanie środowiska artystycznego i twórców 

zamieszkałych na terenie powiatu ropczycko-sędziszowskiego; 

18)  organizowanie, realizowanie i inicjowanie wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych, artystycznych, 

konferencji, sympozjów, konkursów, wykładów. 

2. Instytucja Kultury realizując zadania określone § 8 : 

1)  organizuje warsztaty teatralne, muzyczno-taneczne, plastyczno-scenograficzne, multimedialne 

(fotograficzno-filmowe); 

2)  realizuje multimedialne lekcje historii we współpracy z placówkami oświatowymi; 

3)  realizuje multimedialne lekcje z języka polskiego i wiedzy o kulturze we współpracy z placówkami 

oświatowymi; 

4)  przygotowuje i realizuje pokazy teatralne, taneczne, recitale, w tym młodych debiutujących wokalistów 

i zespołów; 

5)  realizuje pokazy filmowe kina autorskiego, w tym małego kina eksperymentalnego; 

6)  organizuje: 

- wieczory poezji w oprawie muzycznej i multimedialnej, 

- pokazy sztuki interaktywnej, 

- wieczory wspomnień lokalnych środowisk kulturalnych, 

- spotkania ze znanymi ludźmi kultury, 

- przygotowuje przedstawienia okolicznościowe dla środowiska lokalnego, 

- realizuje happeningi teatralne i instalacje artystyczne, 

- pokazy interaktywne na murach budynku w sezonie letnim; 
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7)  gromadzi i eksponuje pamiątki, przedmioty, inne dobra kultury upamiętniające historię regionu, w tym 

z dziedziny kultury ludowej; 

8)  organizuje wystawy stałe i czasowe, w tym wystawy dzieł lokalnych artystów, a także wystawy 

okolicznościowe; 

9)  prowadzi działalność edukacyjną, wydawniczą i informacyjną; 

10)  udostępnia zgromadzone pamiątki i przedmioty dla celów edukacyjnych i naukowych; 

11)  zapewnia właściwe warunki do zwiedzania oraz korzystania ze zgromadzonych zbiorów i informacji; 

12)  przyjmuje darowizny w postaci rzeczowej oraz przejmuje depozyty od osób prywatnych i instytucji. 

3. Instytucja Kultury może realizować swoje zadania przez współpracę z innymi krajowymi 

i zagranicznymi instytucjami kultury, instytucjami edukacyjnymi i naukowymi, jednostkami administracji 

rządowej i samorządowej, organizacjami pozarządowymi, mediami oraz innymi podmiotami. 

Rozdział 3. 

Zarządzanie i organizacja Powiatowego Centrum Edukacji Kulturalnej 

§ 9. 1. Organem zarządzającym Powiatowym Centrum Edukacji Kulturalnej jest dyrektor, który kieruje 

działalnością Instytucji Kultury i reprezentuje ja na zewnątrz. 

2. Dyrektora Instytucji Kultury powołuje się w drodze konkursu. 

3. Pracowników Powiatowego Centrum Edukacji Kulturalnej zatrudnia dyrektor. 

4. Szczegółową organizację i zasady funkcjonowania Instytucji Kultury określa Regulamin Organizacyjny 

nadany przez dyrektora po zaopiniowaniu przez Zarząd Powiatu. 

Rozdział 4. 

Gospodarka i Finansowanie 

§ 10. 1. Instytucja Kultury prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie z dnia 

25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 862). 

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

samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się efektywnością ich wykorzystania. 

§ 11. Instytucja Kultury otrzymuje od organizatora dotację roczną na pokrycie kosztów swojej działalności 

w wysokości określonej w uchwale budżetowej. 

§ 12. Podstawą gospodarki finansowanej Instytucji Kultury jest plan finansowy ustalony przez dyrektora 

z zachowaniem wysokości dotacji organizatora, sporządzony zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych (t. j . Dz. U. z 2017 r. poz. 2077). 

§ 13. Instytucja Kultury w terminie do 31 lipca przedkłada Zarządowi Powiatu informacje o przebiegu 

wykonania planu finansowego za I półrocze, a w terminie do dnia 28 lutego roku następującego po roku 

budżetowym, przedkłada sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego jednostki. 

§ 14. Źródłami finansowania Instytucji Kultury są: 

1) dotacje z budżetu organizatora; 

2) wpływy z prowadzonej działalności; 

3) środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych; 

4) inne źródła. 

§ 15. Instytucja Kultury pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów. 

§ 16. Do składania oświadczeń w imieniu Instytucji Kultury w zakresie jej praw i obowiązków 

finansowych oraz majątkowych uprawniony jest dyrektor. 

§ 17. Majątek Instytucji Kultury może być wykorzystywany wyłącznie do realizacji celów statutowych. 

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 5 – Poz. 1114



Rozdział 5. 

Postanowienia końcowe 

§ 18. Wszelkie zmiany statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego uchwalenia. 

§ 19. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie odpowiednie 

  

 

Przewodniczący Rady Powiatu  

Ropczycko-Sędziszowskiego 

 

 

Józef Rojek 
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