UCHWAŁA NR IX/55/2015
RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE
z dnia 16 lipca 2015 r.
w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Kultury i Sportu w Prószkowie
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz 406 z póżn. zm.) i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) Rada Miejska
w Prószkowie uchwala co następuje:
§ 1.
Ośrodkowi Kultury i Sportu w Prószkowie nadaje się Statut o treści jak w załączniku do niniejszej
uchwały.
§ 2.
Traci moc Statut Ośrodka Kultury i Sportu nadany Uchwałą Nr XIII/96/2007 Rady Miejskiej w Prószkowie
z dnia 20 września 2007 r. w sprawie przekształcenia Gminnego Ośrodka Kultury w Prószkowie w Ośrodek
Kultury i Sportu w Prószkowie i stanowiący załącznik do tej uchwały.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa.
§ 4.
1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Miejskim w Prószkowie.
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Opolskiego.

Przewodniczący Rady
Klaudia Lakwa
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Załącznik do Uchwały Nr IX/55/2015
Rady Miejskiej w Prószkowie
z dnia 16 lipca 2015 r.
STATUT
Ośrodka Kultury i Sportu w Prószkowie
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.
Ośrodek Kultury i Sportu w Prószkowie zwany również dalej O.K.i S. lub „Ośrodek” jest samorządową
instytucją kultury, utworzoną Uchwałą Nr XV/106/96 Rady Gminy w Prószkowie z dnia 30 kwietnia 1996 r.
w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu, przekształconą Uchwałą Nr XIII/96/2007 Rady
Miejskiej w Prószkowie z dnia 20 września 2007 r. w sprawie przekształcenia Gminnego Ośrodka Kultury
w Prószkowie w Ośrodek Kultury i Sportu w Prószkowie i działa na podstawie:
1. Ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity:Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn.
zm.).
2. Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst
jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.).
3. Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 642 z późn. zm.).
4. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn.
zm.).
5. Niniejszego Statutu.
§ 2.
1. O.K. i S. jest formą działalności kulturalnej w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r.
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej i prowadzenie tej działalności jest jej podstawowym celem
statutowym.
2. W strukturze O.K. i S. funkcjonuje biblioteka publiczna.
3. O.K. i S. nie jest instytucją artystyczną w rozumieniu art. ust. 2 ustawy wymienionej w ust. 1.
4. O.K. i S. swoją działalnością obejmuje całą gminę Prószków może również prowadzić swoją działalność na
terenie Rzeczpospolitej Polskiej i poza granicami kraju.
5. Siedziba O.K. i S. w tym także biblioteki mieści się w Prószkowie przy ul. Daszyńskiego 6.
6. O.K. i S. może tworzyć oddziały, filie lub punkty biblioteki publicznej w poszczególnych miejscowościach
gminy.
7. Organizatorem O.K. i S. jest gmina Prószków.
§ 3.
Bezpośredni nadzór nad O.K. i S. sprawuje Burmistrz Prószkowa, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych do
kompetencji Rady Miejskiej.
§ 4.
O. K. i S. używa pieczęci z nazwą Ośrodka w pełnym brzmieniu i adresem siedziby.
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§ 5.
O. K. i S. jest instytucją posiadająca osobowość prawną, która prowadzi gospodarkę finansową na zasadach
określonych dla instytucji kultury.
II. CEL I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI
§ 6.
Podstawowym celem i zadaniem O.K. i S. jest zapewnienie mieszkańcom gminy możliwości korzystania
z dóbr kultury.
§ 7.
O. K. i S. prowadzi działalność kulturalną polegającą na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie dóbr kultury
w szczególności przez:
1) organizowanie wystaw artystycznych, przedstawień teatralnych, koncertów i projekcji filmów;
2) organizowanie i wspieranie imprez artystycznych i rozrywkowych;
3) prowadzenie zajęć i warsztatów artystycznych i kół zainteresowań, zespołów tanecznych, muzycznych
i folklorystycznych;
4) edukację kulturalną i wychowanie przez sztukę;
5) tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego;
6) tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego;
7) rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych.
§ 8.
1. Funkcjonująca w strukturze O.K. i S. biblioteka publiczna służy zaspokajaniu potrzeb oświatowych,
kulturalnych, edukacyjnych i informacyjnych społeczeństwa gminy oraz uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy
i kultury.
2. Dyrektor O.K. i S. ustala regulamin funkcjonowania biblioteki publicznej.
3. Do zadań biblioteki należy:
1) gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych;
2) udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie działalności informacyjnej o zbiorach własnych, innych bibliotek,
muzeów i ośrodków informacji naukowej, a także współdziałanie z archiwami w tym zakresie.;
3) prowadzenie działalności
i popularyzatorskiej;

bibliograficznej,

dokumentacyjnej,

naukowo

–

badawczej,

edukacyjnej

4) udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie wymiany między bibliotecznej;
5) organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych mieszkańcom gminy;
6) współdziałanie z innymi bibliotekami i instytucjami kultury w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspokajanie
potrzeb oświatowych i kulturalnych mieszkańców gminy;
7) tworzenie i udostępnianie baz danych katalogowych, bibliograficznych i faktograficznych;
8) organizowanie i prowadzenie różnych form pracy z czytelnikami, służących popularyzacji książki, sztuki
i nauki, a także upowszechnianie dorobku kulturalnego gminy.
§ 9.
O. K. i S. może - na zasadach określonych przepisami - realizować inne zadania i formy, a w szczególności:
1) organizować spektakle, koncerty, wystawy, odczyty, festyny, plenery itp.;
2) prowadzić ogniska artystyczne;
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3) świadczyć usługi plastyczne, muzyczne, nagłośnieniowe i inne;
4) prowadzić wypożyczalnię sprzętu audiowizualnego, muzycznego, sportowego i turystycznego;
5) realizować imprezy zlecone (okolicznościowe, rodzinne, obrzędowe);
6) organizować przedsięwzięcia kulturotwórcze, imprezy kulturalne uwzględniające specyfikę regionu
i wzbogacające ofertę turystyczną gminy;
7) prowadzić współpracę z zagranicznymi ośrodkami kultury, nauki i sportu.
III. ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA
§ 10.
Ośrodek samodzielnie opracowuje plany swojej działalności.
§ 11.
1. Działalnością O.K. i S. kieruje dyrektor.
2. Dyrektor kieruje jednoosobowo działalnością Ośrodka i reprezentuje go na zewnątrz.
3. Dyrektora ośrodka powołuje i odwołuje Burmistrz Prószkowa zgodnie z ustawą z dnia 25 października
1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
4. Burmistrz Prószkowa w stosunku do dyrektora wykonuje uprawnienia pracodawcy w rozumieniu przepisów
kodeksu pracy.
5. Ustala się jedno stanowisko zastępcy dyrektora O.K. i S. którego zatrudnia dyrektor.
6. Dyrektor w stosunku do zastępcy dyrektora i pozostałych pracowników wykonuje za pracodawcę czynności
z zakresu prawa pracy.
§ 12.
Szczegółową organizację wewnętrzną Ośrodka określa regulamin organizacyjny sporządzony przez dyrektora
po zasięgnięciu opinii organizatora.
§ 13.
1. Ośrodek zatrudnia pracowników działalności podstawowej, administracji i obsługi według własnych potrzeb.
2. W stosunku do zatrudnionych pracowników dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu
przepisów kodeksu pracy .
IV. MAJĄTEK I FINANSE
§ 14.
1. Działalność O.K. i S. finansowana jest z dotacji otrzymywanych od organizatora , środków otrzymanych od
osób fizycznych i prawnych w formie darowizn oraz innych źródeł.
2. O.K. i S. prowadzi samodzielną gospodarkę finansową i rozlicza się z budżetem gminy na zasadach
ustalonych dla instytucji kultury.
3. Dyrektor O.K. i S. samodzielnie dokonuje zmian w planie finansowym, które nie powodują zmiany
wysokości dotacji.
§ 15.
1. Podstawą gospodarki finansowej jest plan finansowy ustalony przez dyrektora z uwzględnieniem wysokości
rocznej dotacji przyznanej na działalność przez organizatora.
2. Dyrektor O.K.I.S. corocznie w terminie 3 miesięcy po dniu bilansowym przedkłada organizatorowi
sprawozdanie finansowe za rok kalendarzowy. Sprawozdanie finansowe podlega zatwierdzeniu przez organizatora.

Id: 5D3A5761-47AC-40F3-997C-81B1BA69E377. Podpisany

Strona 3

3. Po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego zysk netto zwiększa fundusz O.K. i S. przeznaczony na
pokrycie ewentualnych strat w latach następnych.
§ 16.
Za całokształt działalności O.K. i S. w tym także za gospodarkę finansową odpowiada dyrektor.
§ 17.
Ośrodek może pobierać opłaty za swoje usługi, a wpływy przeznaczać na działalność statutową.
§ 18.
1. Ośrodek użytkuje obiekty wskazane przez Organizatora.
2. Wskazanie obiektów, w których prowadzona jest działalność Ośrodka następować będzie w drodze
porozumienia między Organizatorem a Ośrodkiem.
V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 19.
Statut Ośrodka nadaje Rada Miejska w Prószkowie.
§ 20.
Statut wchodzi w życie z dniem określonym w uchwale Rady Miejskiej w Prószkowie.
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