
 

 

UCHWAŁA NR VIII/88/15 

RADY POWIATU STRZELECKIEGO 

z dnia 27 maja 2015 r. 

zmieniająca uchwałę nr XXX/284/13 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27 lutego 2013 roku  

w sprawie powołania samorządowej instytucji kultury pod nazwą  

„Powiatowe Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich” i nadania jej statutu 

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 595 z późn. zm.1)), art. 9, art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu  

i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.2)), oraz art. 8 ust. 2 pkt 2 i art. 18 

ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r. poz. 642 z późn. zm.3)) Rada 

Powiatu Strzeleckiego uchwala, co następuje: 

§ 1. Zmienia się treść § 7 uchwały nr XXX/284/13 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27 lutego 2013 roku 

w sprawie powołania samorządowej instytucji kultury pod nazwą „Powiatowe Centrum Kultury w Strzelcach 

Opolskich” i nadania jej statutu, który otrzymuje brzmienie: 

„§ 7. Powiat Strzelecki zapewnia środki niezbędne do rozpoczęcia i prowadzenia działalności kulturalnej 

oraz do utrzymania obiektu, w którym ta działalność jest prowadzona”. 

§ 2. Statut Powiatowego Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich będący załącznikiem nr 2 do uchwały  

nr XXX/284/13 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27 lutego 2013 roku w sprawie powołania samorządowej 

instytucji kultury pod nazwą „Powiatowe Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich” i nadania jej statutu 

otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Strzeleckiego. 

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

Opolskiego.  

  

 Przewodniczący Rady 

 

Stanisław Krawiec 

 

                                                      
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072. 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 423, z 2015 r. poz. 337. 
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 908, z 2011 r. Nr 207, poz. 1230,  

z 2013 r. poz. 829. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 3 czerwca 2015 r.

Poz. 1346



Załącznik 

 do uchwały nr VIII/88/15 

Rady Powiatu Strzeleckiego 

z dnia 27 maja 2015 r. 

Statut Powiatowego Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich 

Rozdział 1 

Podstawa prawna działania 

§ 1. Powiatowe Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich zwane dalej „Instytucją Kultury” działa  

na podstawie: ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 

(Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r., 

poz. 642 z późn. zm.), aktu o utworzeniu oraz niniejszego Statutu. 

§ 2. Powiatowe Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich jest samorządową instytucją kultury. 

§ 3. Siedzibą Instytucji Kultury jest miasto Strzelce Opolskie, a terenem działania jest obszar powiatu 

strzeleckiego. 

§ 4.1. Organizatorem Instytucji Kultury jest Powiat Strzelecki, zwany dalej Organizatorem, który zapewnia 

Instytucji środki niezbędne dla jej utrzymania i rozwoju. 

2. Bezpośredni nadzór nad działalnością Instytucji Kultury sprawuje Zarząd Powiatu Strzeleckiego. 

§ 5. Instytucja Kultury nabywa osobowość prawną z dniem wpisu do rejestru instytucji kultury prowadzonego 

przez Powiat Strzelecki. 

§ 6. Instytucja Kultury używa pieczęci z nazwą i adresem. 

Rozdział 2 

Zakres działalności 

§ 7.1. W skład Instytucji Kultury wchodzi: 

1) Powiatowa Biblioteka Publiczna; 

2) Regionalna Izba Pamięci; 

3) centrum konferencyjne; 

4) inkubator organizacji pozarządowych. 

2. Podstawowym celem działania jest zaspokajanie potrzeb oświatowych, kulturalnych informacyjnych 

oraz czytelniczych społeczeństwa, w szczególności mieszkańców powiatu strzeleckiego. 

§ 8. Zadania określone w § 7: 

1) dla Powiatowej Biblioteki Publicznej Instytucja Kultury realizuje przez: 

a) gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochronę materiałów bibliotecznych z uwzględnieniem 

materiałów dotyczących własnego regionu, 

b) udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz oraz prowadzenie 

działalności informacyjnej i edukacyjnej, 

c) współdziałanie z innymi bibliotekami i instytucjami kultury w zakresie rozwijania czytelnictwa  

i zaspokajania potrzeb oświatowych i kulturalnych mieszkańców powiatu, 

d) promowanie książek oraz innych zbiorów, 

e) organizowanie i prowadzenie różnych form pracy z czytelnikiem, służących popularyzacji kultury, 

książki i sztuki, 

f) doskonalenie form i metod pracy; 

2) Powiatowa Biblioteka Publiczna realizuje zadania określone w art. 20a Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r.  

o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r. poz. 642 z późn. zm.); 
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3) dla pozostałej działalności Instytucja Kultury realizuje przez: 

a) rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych mieszkańców, 

b) tworzenie warunków do rozwoju aktywności kulturalnej, artystycznej, hobbystycznej, rekreacyjno-ruchowej 

oraz zainteresowania sztuką, 

c) organizację wystaw stałych, czasowych i okazjonalnych, 

d) prowadzenie stałej ekspozycji promującej twórczość i edukację kulturalną z uwzględnieniem dokonań 

twórców lokalnych, 

e) organizowanie, realizowanie i inicjowanie wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych, artystycznych, konferencji 

naukowych, sympozjów, 

f) organizowanie spotkań, wykładów, prelekcji, konkursów, 

g) upowszechnianie wiedzy o kulturze, w tym o kulturze regionalnej oraz prezentowanie dokonań kulturalnych 

przez organizowanie wystaw, pokazów a także działalność wydawniczą, 

h) współpracę z innymi instytucjami kultury, podmiotami prowadzącymi działalność kulturalną, 

stowarzyszeniami i związkami twórców i artystów oraz organami władz publicznych zajmujących się 

działalnością kulturalną, 

i) optymalne wykorzystanie warunków lokalowych i wyposażenia, 

j) prowadzenie inkubatora organizacji pozarządowych poprzez udostępnienie pomieszczenia wraz z wyposażeniem 

na cele działalności organizacji pozarządowych. 

§ 9.1. Instytucja Kultury może prowadzić działalność inną niż działalność kulturalna wg zasad określonych 

w odrębnych przepisach. 

2. Dochód uzyskany z działalności, o której mowa w ust. 1, przeznacza się na realizację celów statutowych 

Instytucji Kultury. 

Rozdział 3 

Organy Instytucji 

§ 10.1. Instytucją Kultury zarządza Dyrektor, którego powołuje i odwołuje Zarząd Powiatu. 

2. Dyrektor Instytucji Kultury może zostać wyłoniony w drodze konkursu. Regulamin konkursu ustala 

Zarząd Powiatu Strzeleckiego. 

3. Zarząd Powiatu Strzeleckiego może powierzyć zarządzanie Instytucją Kultury osobie fizycznej lub prawnej, 

zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.). 

4. Dyrektor jest bezpośrednim przełożonym pracowników Instytucji Kultury. 

§ 11.1. Dyrektor reprezentuje Instytucję Kultury na zewnątrz, czuwa nad jej mieniem i jest za nie 

odpowiedzialny. 

2. Do obowiązków dyrektora należy w szczególności: 

1) podejmowanie niezbędnych działań w sferze organizacyjnej i merytorycznej zmierzających do funkcjonowania 

Instytucji na najwyższym poziomie; 

2) kierowanie całokształtem działalności Instytucji Kultury; 

3) kształtowanie programu działalności; 

4) racjonalne i efektywne gospodarowanie środkami finansowymi i materialnymi Instytucji Kultury; 

5) przedstawianie organom Powiatu planów działalności, sprawozdań oraz wniosków finansowych; 

6) określenie Regulaminu Organizacyjnego Instytucji Kultury oraz jego zmian; 

7) nadzór nad majątkiem i zasobami Instytucji Kultury. 

§ 12. Nadzór merytoryczny nad działalnością biblioteczną sprawuje Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu. 

§ 13.1. Organizację wewnętrzną oraz zakres zadań komórek organizacyjnych określa regulamin 

organizacyjny Instytucji Kultury nadany przez dyrektora, po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu 

Strzeleckiego, a także opinii działających w Instytucji Kultury organizacji związkowych. 
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2. Dyrektor może powoływać zespoły zadaniowe o charakterze stałym lub w celu realizacji konkretnego 

zadania. Powołując zespół zadaniowy Dyrektor określa przedmiot jego zadania. W skład zespołu zadaniowego 

mogą wchodzić osoby spośród pracowników Instytucji Kultury lub spoza ich grona. 

§ 14. Przy Instytucji Kultury może działać Rada Programowa, jako ciało opiniodawcze i doradczo – konsultacyjne. 

§ 15.1. Członków Rady Programowej powołuje i odwołuje Zarząd Powiatu Strzeleckiego. 

2. Rada Programowa liczy od 5 do 10 członków. 

3. W skład Rady wchodzą: 

a) Starosta lub Wicestarosta, 

b) dwóch radnych Powiatu Strzeleckiego, 

c) przedstawiciele gmin Powiatu Strzeleckiego, 

d) osoby zaproponowane przez Dyrektora Instytucji. 

4. Pracą Rady kieruje jej Przewodniczący wybrany przez Radę Programową spośród jej członków. 

5. Rada Programowa działa zgodnie z opracowanym przez siebie i zatwierdzonym przez Dyrektora 

Instytucji Kultury regulaminem. 

6. Przewodniczący Rady Programowej zwołuje jej posiedzenia, co najmniej raz na kwartał. 

7. Członkowie Rady Programowej pełnią swoje funkcje społecznie. 

Rozdział 4 

Gospodarka finansowa 

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

25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406,  

z późn. zm.). 

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

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

§ 17. Instytucja Kultury otrzymuje od Organizatora dotację roczną na pokrycie kosztów swojej działalności 

w wysokości określonej w uchwale budżetowej. 

§ 18. Podstawą gospodarki finansowej 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 (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.). 

§ 19. Instytucja Kultury jest zobowiązana do przedkładania Zarządowi Powiatu Strzeleckiego rocznych 

sprawozdań finansowych w terminie do dnia 31 marca celem ich zatwierdzenia przez Radę Powiatu Strzeleckiego. 

§ 20. Przychodami Instytucji Kultury są: 

1) dotacje Organizatora; 

2) przychody z opłat za wstęp i udział w wystawach, koncertach, projekcjach filmów, przedstawieniach 

teatralnych oraz imprezach artystycznych i rozrywkowych oraz za wszelkie inne formy działalności 

prowadzonej przez Instytucję Kultury dostępne dla mieszkańców; 

3) przychody z najmu i dzierżawy lokali, sprzętu technicznego oraz innych składników majątkowych; 

4) wpływy uzyskiwane z prowadzonej działalności; 

5) środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych; 

6) środki otrzymane z innych źródeł. 

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

Rozdział 5 

Postanowienia końcowe 

§ 22. Zmiany w statucie mogą być dokonane w trybie właściwym dla jego uchwalenia. 
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