
 

 

 

 

 

                                                                         OBWIESZCZENIE  

RADY GMINY OŚWIĘCIM 

 z dnia 22 marca 2017 r. 

w sprawie: ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XV/92/11 Rady Gminy Oświęcim z dnia 

19 października 2011 r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą „Ośrodek 

Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Oświęcim” oraz uchwalenia jej statutu (Dziennik Urzędowy 

Województwa Małopolskiego z 2011 roku, nr 526, poz. 5365). 

 

Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych 

innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 296 z późn. zm..) Rada Gminy Oświęcim ogłasza 

w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity Uchwały Nr XV/92/11 Rady Gminy Oświęcim z dnia 

19 października 2011 r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą „Ośrodek Kultury, 

Sportu i Rekreacji Gminy Oświęcim” oraz uchwalenia jej statutu, tekst jednolity Uchwała Nr V/25/15 Rady 

Gminy Oświęcim z dnia 18 lutego 2015 r. w sprawie: ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Ośrodka Kultury 

Sportu i Rekreacji Gminy Oświęcim (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2015 roku, 

poz. 1415),, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych: 

a) Uchwałą Nr VII/57/15 Rady Gminy Oświęcim z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany Statutu Ośrodka 

Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Oświęcim (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2015 roku, 

poz. 2681), 

b) Uchwałą Nr X/98/15 Rady Gminy Oświęcim z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany Statutu Ośrodka 

Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Oświęcim (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2015 roku, 

poz. 5161), 

c) Uchwałą Nr XXX/318/17 Rady Gminy Oświęcim z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie: zmiany Statutu Ośrodka 

Kultury Sportu i Rekreacji Gminy Oświęcim (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2017 roku, 

poz. 1569). 

   

  

 Przewodniczący Rady Gminy 

 

Piotr Śreniawski 
 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 31 marca 2017 r.

Poz. 2266



Załącznik Nr 1 do Obwieszczenia 

Uchwała nr XV/92/11 

Rady Gminy Oświęcim 

z dnia 19 października 2011 r. 

w sprawie: utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą „Ośrodek Kultury, Sportu 

i Rekreacji Gminy Oświęcim” oraz uchwalenia jej statutu. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142 poz 1591 z późn. zm.), art. 11 i 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 

1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13 poz. 123 z późn. zm.), 

art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U Nr 157 poz1240 

z późn. zm.) Rada Gminy Oświęcim uchwala co następuje 

§ 1. 1. Z dniem 1 stycznia 2012 r. tworzy się samorządową instytucję kultury pod nazwą: Ośrodek Kultury, 

Sportu i Rekreacji Gminy Oświęcim z siedzibą w Brzezince przy ulicy Sportowej 9. 

2. Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Oświęcim podlega wpisowi do Rejestru Instytucji Kultury. 

3. Ośrodkowi Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Oświęcim nadaje się Statut, stanowiący Załącznik Nr 1 do 

niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Oświęcim 

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

Województwa Małopolskiego 

Przewodniczący Rady Gminy 

Piotr Śreniawski 
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Załącznik Nr 1  

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/92/11 Rady Gminy Oświęcim z dnia 19 października 2011 r. 

Tekst Jednolity Statutu 

Statut Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Oświęcim 

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne 

§ 1. 1. Ośrodek kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Oświęcim, zwany dalej OKSiR jest gminną, samodzielną 

instytucją kultury, której podstawowym celem statutowym jest prowadzenie działalności kulturalnej, sportowej 

i turystycznej 

2. OKSiR działa na podstawie: 

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

Dz. U. z 2001 roku Nr 13 poz. 123 z późn. zm. ) 

–   ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) 

–   ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) 

–   ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz. U. Nr 127 poz. 857 z późn. zm. ) 

–   ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach turystycznych (Dz. U z 2004 r. Nr 223, poz 2268, z późn. zm) 

–   niniejszego statutu 

3. Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Oświęcim może używać skrótu OKSiR. 

§ 2. 1. Organizatorem OKSiR jest Gmina Oświęcim. 

2. Siedzibą OKSiR jest Gmina Oświęcim – sołectwo Brzezinka. 

3. OKSiR działa na obszarze Gminy Oświęcim. Nadzór nad OKSiR sprawuje Wójt Gminy Oświęcim. 

4. OKSiR może współdziałać z instytucjami kultury, sportu, turystyki i rekreacji oraz organizować imprezy 

artystyczne, kulturalne, sportowe, turystyczne i rekreacyjne także poza obszarem Gminy Oświęcim. 

5. OKSiR używa pieczęci podłużnej z nazwą i adresem. 

6. OKSiR uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez 

organizatora. 

Rozdział 2. 

Zakres działalności 

§ 3. 1. OKSiR służy upowszechnianiu kultury, turystyki, sportu i rekreacji oraz tworzy odpowiednie warunki 

materialno-techniczne dla działalności kulturalnej, sportowo-rekreacyjnej. 

2. Do podstawowych zadań OKSiR należy: 

–   rozpoznawanie, rozbudzanie zainteresowań i potrzeb kulturalnych sportowych, turystycznych 

i rekreacyjnych, 

–   kształtowanie wzorów aktywnego uczestnictwa w kulturze, sporcie, turystyce, 

–   upowszechnianie kultury, sportu, turystyki i rekreacji, 

–   organizacja imprez w tym artystycznych, rozrywkowych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych, 

–   współpraca z mieszkańcami, podmiotami i innymi osobami prawnymi działającymi w zakresie kultury, 

sportu, turystyki i rekreacji, 

–   świadczenie usług w zakresie kultury, sportu, turystyki i rekreacji, a także działalność wydawnicza w tym 

zakresie, 
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–   administrowanie gminnymi obiektami i urządzeniami kultury, sportu, turystyki i rekreacji wymienionymi 

w załączniku nr 1 do niniejszego statutu oraz utrzymanie i eksploatacja. 

3. OKSiR może podejmować inne działania dla zaspokajania społecznych potrzeb mieszkańców w zakresie 

kultury, sportu, turystyki, rekreacji, edukacji i zadań zleconych doraźnie przez organy Gminy. 

4. Do szczególnych zadań powierzonych przez Gminę należy: 

–   Zarządzanie, prowadzenie i utrzymanie boiska lub boisk sportowych typu ORLIK. 

§ 4. Zadania w zakresie działalności kulturalnej OKSiR realizuje poprzez: 

1) Edukację kulturalną i sportową środowiska, w szczególności dzieci i młodzieży poprzez pracę w zespołach, 

klubach, kołach zainteresowań, organizowaniu kursów, konkursów, przeglądów, festiwali, zawodów we 

wszystkich dziedzinach działalności kulturalnej i sportowej. 

2) Organizację imprez i wydarzeń kulturowych, zawodów sportowych o charakterze lokalnym, wojewódzkim, 

ogólnopolskim i międzynarodowym. 

3) Opiekę i promocję nad amatorskim ruchem artystycznym i twórczością ludową na terenie Gminy, opartą na 

kultywowaniu tradycji poprzez organizowanie zespołów artystycznych, podnoszenie poziomu i efektów ich 

pracy oraz udziału w przeglądach, konkursach i festiwalach o charakterze lokalnym i ponadlokalnym. 

4) Działalność rekreacyjną oraz rozrywkową zapewniającą uczestnikom racjonalne spędzanie wolnego czasu 

zgodnie z ich zainteresowaniami i potrzebami. 

5) Działalność instruktażową oraz konsultacje obejmujące pomoc dla placówek, stowarzyszeń, klubów 

kulturalnych i sportowych funkcjonujących na terenie Gminy. 

6) Koordynację działalności kulturalnej i sportowej na terenie Gminy. 

7) Prowadzenie boisk typu ORLIK. 

8) Gromadzenie i udostępnianie informacji i dokumentacji dotyczących zjawisk kulturowych i sportowych na 

terenie Gminy. 

9) Realizacje projektów kulturowych, promocyjnych, rozrywkowych, turystycznych, rekreacyjnych 

i sportowych w ramach programów funduszy krajowych, zagranicznych i Unii Europejskiej. 

10) Działalność usługowo - marketingową, świadczenie usług kulturalnych dla społeczeństwa w oparciu 

o wykorzystanie bazy, kadry oraz działających zespołów, których celem jest zapewnienie środków na 

działalność merytoryczną. 

Rozdział 3. 

Gospodarka finansowa 

§ 5. 1. OKSiR prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w rozdziale 3 ustawy z dnia 

25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. 

2. Gmina nie odpowiada za zobowiązania OKSiR. 

3. OKSiR otrzymuje dotacje z budżetu Gminy. Wysokość dotacji określa uchwała budżetowa Rady Gminy 

Oświęcim (wg. klasyfikacji budżetowej). 

4. Majątek OKSiR może być wykorzystywany jedynie dla celów związanych z wykonywaniem statutowych 

zadań ośrodka zgodnie z obowiązującym prawem. 

5. Majątek OKSiR udostępniany jest nieodpłatnie na potrzeby organów gminy, sołectw i jednostek 

organizacyjnych gminy, jeżeli nie jest wykorzystywany w tym czasie na cele statutowe OKSiR. 

§ 6. Przychodami OKSiR są: 

1/ dotacja podmiotowa od organizatora; 

2/ dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji; 

3/ dotacja celowa na realizację zadań i programów; 
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4/ wpływy z prowadzonej działalności; 

5/ środki otrzymywane od osób fizycznych i prawnych; 

6/ środki z innych źródeł. 

§ 7. 1. OKSiR prowadzi samodzielnie gospodarkę w ramach posiadanych środków na zasadach określonych 

w ustawie o finansach publicznych i ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. 

2. Podstawą gospodarki finansowej jest plan finansowy ustalony przez Dyrektora z zachowaniem dotacji 

organizatora. 

3. Dyrektor realizuje plan finansowy, samodzielnie dokonuje w nim zmian z zachowaniem dotacji 

organizatora oraz zapewnia ewidencję rachunkową i sprawozdawczą zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

4. OKSiR prowadzi rachunkowość zgodnie z zasadami obowiązującymi osoby prawne. 

5. OKSiR posiada własny rachunek bankowy z możliwością tworzenia subkont. 

6. OKSiR nie tworzy rezerw na świadczenia pracownicze. 

§ 8. OKSiR dla skutecznego działania w realizacji celów statutowych oraz w celu pomnażania środków 

finansowych może realizować działalność gospodarczą na zasadach określonych w odrębnych przepisach. 

Dochody z działalności gospodarczej przeznaczone są na cele statutowe. 

Rozdział 4. 

Zarządzanie i organizacja 

§ 9. 1. Organizację wewnętrzną OKSiR określa regulamin organizacyjny nadany przez dyrektora OKSiR, po 

zasięgnięciu opinii organizatora. 

2. Na czele OKSiR stoi dyrektor, który samodzielnie kieruje całokształtem działalności, zgodnie ze statutem 

i obowiązującymi przepisami prawa oraz reprezentuje go na zewnątrz. 

3. Dyrektora zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy. 

4. Dla rozszerzenia współdziałania z organizacjami społecznymi i stowarzyszeniami kultury Dyrektor może 

powołać Radę Programową OKSiR. 

5. Dyrektor OKSiR może tworzyć oddziały i inne podporządkowane jednostki organizacyjne OKSiR po 

zasięgnięciu opinii Wójta. 

§ 10. 1. Dyrektor OKSiR jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy. 

Pracowników OKSiR zatrudnia i rozwiązuje z nimi umowy lub stosunki pracy dyrektor. 

2. Dyrektor i pracownicy OKSiR winni posiadać kwalifikacje zawodowe odpowiednie do zajmowanych 

stanowisk i pełnionych funkcji określonych w odrębnych przepisach. 

3. Szczegółowe zakresy czynności poszczególnych pracowników i tryb załatwiania powierzonych im spraw 

ustala dyrektor OKSiR w wydanych przez siebie regulaminach i zarządzeniach. 

§ 11. 1. Dyrektor OKSiR gospodaruje mieniem komunalnym przekazanym przez Gminę, zarządza nim 

i ponosi odpowiedzialność za jego wykorzystanie do celów realizacji zadań statutowych. 

2. Zakres samodzielności Dyrektora OKSiR w gospodarowaniu powierzonymi składnikami mienia 

komunalnego określają przepisy ustawowe oraz obowiązek jego efektywnego wykorzystania. 

3. Przy składaniu oświadczeń woli w sprawach majątkowych Dyrektor OKSiR współdziała z Głównym 

Księgowym OKSiR w zakresie przewidzianym odrębnymi przepisami. 

Rozdział 5. 

                                                               Postanowienia końcowe 

§ 12. 1. Zmiany statutu OKSiR może dokonywać Rada Gminy w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia. 
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2. Likwidacja OKSiR, podział, łączenie z innymi jednostkami oraz przekształcenie może nastąpić na 

podstawie stosownej uchwały Rady Gminy z zachowaniem warunków określonych w ustawach. 

  

Przewodniczący Rady Gminy 

Piotr Śreniawski
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Załącznik Nr 1 do Statutu OKSiR 

WYKAZ OBIEKTÓW PRZEKAZANYCH W ADMINISTROWANIE OŚRODKOWI KULTURY 

SPORTU I REKREACJI GMINY OŚWIĘCIM 

1) Dom Ludowy w Babicach ul. Topolowa 10 z wyłączeniem pomieszczeń na piętrze zajmowanych przez Filię 

GBP; 

2) Budynek Administracyjny OKSiR w Brzezince przy ul. Sportowej 9 wraz z parkingiem i pomieszczeniem 

gospodarczym z wyłączeniem pomieszczeń zajmowanych przez LKS „Iskra” Brzezinka oraz Zakład 

Komunalny Gminy Oświęcim Sp. z o.o.; 

3) Dom Ludowy w Brzezince ul. Czernichowska 4 z wyłączeniem pomieszczeń na piętrze zajmowanych przez 

Przedszkole Samorządowe i Filię GBP; 

4) Dom Ludowy w Dworach Drugich ul. Oświęcimska 28 z wyłączeniem powierzchni zajmowanej przez OSP 

Dwory Drugie; 

5) Dom Ludowy w Grojcu ul. Główna 1 z wyłączeniem pomieszczeń będących przedmiotem najmu pod 

działalność gospodarczą, pomieszczeń zajmowanych przez GBP w Oświęcimiu z/s w Grojcu i Przedszkole 

Samorządowe w Grojcu; 

6) Dom Ludowy w Harmężach ul. Borowskiego 32 z wyłączeniem powierzchni zajmowanej przez OSP 

Harmęże; 

7) Dom Ludowy w Pławach ul. Pławianka 3; 

8) Dom Ludowy w Porębie Wielkiej ul. Wadowicka 79 z wyłączeniem pomieszczeń zajmowanych przez Filię 

GBP; 

9) Lokal dla Świetlicy Wiejskiej w Remizie OSP w Stawach Monowskich ul. Dogodna 1; 

10) Lokal użytkowy o pow. 66 m kw. na parterze budynku LKS „Zaborzanka” w Zaborzu przy ul Grojeckiej 5; 

11) Sala widowiskowa wraz z zapleczem kuchennym na piętrze oraz część komunikacyjna z sanitariatami na 

parterze budynku Remizy OSP w Brzezince przy ulicy Brzozowej 46. 

12) Plac zabaw dla dzieci zlokalizowany w Babicach przy ul. Topolowej; 

13) Kompleks boisk sportowych - "Moje Boisko - Orlik 2012" oraz plac zabaw dla dzieci zlokalizowane 

w Brzezince ul. Sportowa 9; 

14) Place zabaw dla dzieci zlokalizowane w miejscowości Włosienica przy ul. Suskiego, ul. Okrężnej i ul. 

Bukowej; 

15) Plac zabaw dla dzieci zlokalizowany w Osadzie Stawy Grojeckie przy ul. Beskidzkiej; 

16) Plac zabaw dla dzieci zlokalizowany w miejscowości Broszkowice przy ul.Klubowej; 

17) Plac zabaw dla dzieci zlokalizowany w miejscowości Poręba Wielka przy ul. Wadowickiej; 

18) Plac zabaw dla dzieci oraz boisko wielofunkcyjne zlokalizowane w miejscowości Zaborze przy ul. 

Jaworowej; 

19) Plac zabaw dla dzieci zlokalizowany w miejscowości Pławy przy ul. Pławianka; 

20) Plac zabaw dla dzieci zlokalizowany w miejscowości Grojec przy Alei Sportowej (na terenie LKS); 

21) Plac zabaw dla dzieci zlokalizowany w miejscowości Stawy Monowskie przy ul. Objazdowej; 

22) Plac zabaw dla dzieci zlokalizowany w miejscowości Rajsko przy ul. Cyklamenów; 

23) Plac zabaw dla dzieci zlokalizowany w miejscowości Harmęże przy skrzyżowaniu ul. Zakole 

i ul. Borowskiego; 

24) Plac zabaw dla dzieci zlokalizowany w miejscowości Zaborze przy ul. Grojecka (obok Przedszkola 

Samorządowego); 

25) Plac zabaw zlokalizowany w Dworach Drugich przy ul. Oświęcimskiej (obok Domu Ludowego); 
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26)  lokal użytkowy o pow. 22,2 m2 w budynku LKS Broszkowice przy ul. Łąkowej 6. 

WYKAZ OBIEKTÓW UŻYCZONYCH 

OŚRODKOWI KULTURY, SPORTU I REKREACJI GMNIY OŚWIĘCIM 

1) Lokal dla Świetlicy Wiejskiej w Remizie OSP Rajsko ul. Św. Floriana 3. 

  

Przewodniczący Rady Gminy 

Piotr Śreniawski 

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 8 – Poz. 2266


		2017-03-31T14:05:59+0000
	Polska
	Artur Słowik; MUW
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




