
RADA MIEJSKA
W OŁAWIE

 

Uchwała Nr 1.1323 1.

Rady Miejskiej w Oławie

z dnia 285ivpnia 2014 roku

w sprawie nadania Statutu Centrum Sztuki w Oławie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

(tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 13 ust 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o

organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz. U. z 2012 roku, poz 406) Rada
Miejska w Oławie uchwala, co następuje:

51

Nadaje się Centrum Sztuki w Oławie statut, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej
uchwały.

$2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Oława.

$3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.
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RADA MIEJSKA
W OŁAWIE

Załącznik nr |
do uchwały nr LI32%AU.

Rady Miejskiej w Oławie z dnia 28.08.2014r.

STATUT CENTRUM SZTUKI W OŁAWIE

I. Postanowienia ogólne

$1
Centrum Sztuki w Oławie, zwane dalej Centrum Sztuki, jest instytucją kultury prowadzącą
podstawową działalność w zakresie upowszechnianiai ochrony kultury. Działa na podstawie
obowiązującego prawai niniejszego Statutu.

52
Organizatorem Centrum Sztuki jest Gmina Miejska Oława.

$3
Centrum Sztuki jest samorządową instytucją kultury podlegającą wpisowi do rejestru
instytucji kultury organizatora.

$ 4
1. Siedzibą oraz terenem działalności Centrum Sztuki jest miasto Oława.
2. Adresem siedziby Centrum Sztukijest ul. Młyńska 3, 55-200 Oława.

$5
Centrum Sztuki prowadzi działalność w dwóch filiach:

— filia nr I pod nazwą Ośrodek Współpracy Europejskiej „Odra”,
— filia nr 2 pod nazwą Ośrodek Kultury.

II Cele i zadania

$6
l. Centrum Sztuki prowadzi działalność w dziedzinie rozwoju i upowszechniania

regionalnej, narodowej i światowej kultury, nauki i sztuki wśród mieszkańców miasta
oraz osób przebywających na jego terenie.

2. Nadrzędnym celem działań Centrum Sztuki jest kształtowanie wzorów życia
kulturamego oraz przygotowanie społeczeństwa do aktywnego uczestnictwa w
kulturze.

$ 7
Do podstawowych zadań Centrum Sztuki należy w szczególności:

l. rozpoznawanie i rozbudzanie zainteresowań oraz potrzeb kulturalnych i
intelektualnych oraz tworzenie warunków zaspokajania tych potrzeb,

2. przygotowanie do odbioru i uczestnictwa w tworzeniu wartości kulturalnych
3. wychowanie przezsztukę - edukacja kulturalna,

(pe
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M

8.

9.
10.
11.

IŻ,

LA.
14.
15.

16.

| Z.

gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury,
tworzenie warunków do aktywnego uczestnictwa w kulturze i kontaktów ze sztuką,

tworzenie warunków dla funkcjonowania amatorskiego ruchu artystycznego oraz
zainteresowania sztuką,

tworzenie warunków dla rozwoju ruchu regionalnego,
wspieranie profesjonalnej i amatorskiej działalności artystycznej,
upowszechnianie wiedzy o sztuce,

poszukiwanie nowych form działalności artystycznej,
realizowanie wydarzeń muzycznych, form teatralnych oraz filmowych,
przygotowywanie, organizowaniei realizowanie wystaw artystycznych,

dokonywanie nagrań muzycznych i słowno-muzycznych,
prowadzenie działalności kinowej,

przygotowywanie, organizowanie i realizowanie imprez zleconych przez inne

instytucje i podmioty prywatne,

współpraca z instytucjami kulturalnymi, agencjami artystycznymi oraz organizacjami
pozarządowymi krajowymi i zagranicznymi, w zakresie sztuki oraz realizacji i
eksploatacji programówartystycznych,

doskonalenie i promowanie kadry dla potrzeb działalności kulturalnej,

II Zarządzanie i organizacja

38
. Organem zarządzającym Centrum Sztuki jest Dyrektor, który kieruje jego

działalnością i reprezentuje je na zewnątrz.
Dyrektor odpowiada za gospodarkę finansową Centrum Sztuki.
Dyrektora powołuje i odwołuje Burmistrz po przeprowadzeniu konkursu na zasadach
określonych w ustawie z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu

działalności kulturalnej

$9
. Dyrektor może mieć jednego zastępcę, który m.in. wykonuje czynności z zakresu

prawa pracy w stosunku do Dyrektora, z wyłączeniem możliwości nawiązania i

rozwiązania stosunku pracy oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia i nagród.

Zastępcę Dyrektora powołuje i odwołuje Burmistrz na wniosek Dyrektora.

$ 10
Organem doradczym jest Rada Programowa składająca się z 3 osób wyznaczonych przez
Dyrektora.

$11
. Centrum Sztuki zatrudnia pracowników działalności podstawowej, administracji oraz

obsługi.

Pracowników zatrudnia i zwalnia Dyrektor.

8 12
. Dyrektor i pracownicy Centrum Sztuki powinni posiadać odpowiednie do
zajmowanych stanowisk kwalifikacje, ustalone w regulaminie organizacyjnym.

Wynagrodzenie Dyrektora ustala Burmistrz.

Wynagrodzenie pracowników określa regulamin wynagradzania zatwierdzony przez
Dyrektora.
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$13

Regulamin organizacyjny opracowuje i wprowadza w drodze zarządzenia Dyrektor, po
zasięgnięciu opinii Burmistrza oraz działających w Centrum Sztuki organizacji związkowych
i stowarzyszeń twórców.

IV Majątek i finanse

5 14
1. Centrum Sztuki prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych

środków, kierując się zasadami określonymi w odrębnych przepisach, dotyczących

gospodarki finansowej i rachunkowościinstytucji kultury.

2. Podstawą gospodarki finansowej Centrum Sztuki jest plan finansowy, zatwierdzony
przez Dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji organizatora.

$15

1. Działalność Centrum Sztuki finansowanajest:

— ze środków publicznych w ramach otrzymywanej dotacji podmiotowej,
dotacji celowej z budżetu państwa, dotacji celowej z budżetu gminy, funduszy
celowych,

— darowizn,

— przychodów z odpłatnej działalności kulturalnej,

— ze sprzedaży składników majątku ruchomego,

— z przychodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych

—  zinnych źródeł.

2. Wysokość rocznej dotacji dla Centrum Sztuki ustala Rada Miejska w Oławie na
postawie projektu planu finansowego sporządzonego przez Dyrektora Centrum Sztuki.

$16

1. Organizator przekazuje Centrum Sztuki majątek w zarząd lub na podstawie umowy

cywilnoprawnej w szczególności najmu, dzierżawy, darowizny.

2. W skład majątku Centrum Sztuki wchodzi:

a) nieruchomość przy ul. Młyńskiej 3 w Oławie, stanowiąca działkę nr 18 AM —

44 o powierzchni 0,1492 ha dla której w Sądzie Rejonowym w Oławie
prowadzona jest księga wieczysta KW nr 34691, zabudowana budynkiem
Ośrodka Współpracy Europejskiej „„Odra”, wraz z wyposażeniem (filia nr 1);

b) nieruchomośćprzy ul. 11 Listopada 27 w Oławie, stanowiąca działkę nr 3 AM
— 72 o powierzchni 0,8411 ha dla której w Sądzie Rejonowym w Oławie

prowadzona jest księga wieczysta KW nr WR10/00052513/2, zabudowana

budynkiem Ośrodka Kultury, wraz z wyposażeniem (filia nr 2).

$ 17
1. Centrum Sztuki może prowadzić działalność gospodarczą nie kolidującą z realizacją

podstawowych zadań, w celu pozyskiwania dodatkowych środków finansowych na

cele statutowe, a w szczególności w zakresie:

a) realizacji imprez zleconych,
b) prowadzenia wypożyczalni sprzętu technicznego, kostiumów, rekwizytów,

artykułów użytku kulturalnego,

c) sprzedaży artykułów użytku kulturalnego, wydawnictw Centrum Sztuki, dzieł
twórców,
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d) organizowania kursów i szkoleń,
e) prowadzenia działalności wydawniczej,
f) wynajmu pomieszczeń.

2. Z przychodów uzyskiwanych z działalności opisanej w pkt. 1 Centrum Sztuki
pokrywa koszty działalności bieżącej oraz inne zobowiązania.

$ 18
Dyrektor corocznie, w terminie do 3 miesięcy po dniu bilansowym, przedkłada

organizatorowi sprawozdanie finansowe za poprzedni rok kalendarzowy, które podlega

zatwierdzeniu przez Burmistrza.

V. Postanowienia końcowe

$19

1. Centrum Sztuki używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu i z adresem
siedziby.

2. Centrum Sztuki może używać pieczęci okrągłej z wizerunkiem orła oraz nazwą w
otoku.

$ 20
Zmiany w Statucie mogą być dokonane w trybie właściwym dla jego uchwalenia.
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UZASADNIENIE PODJĘCIA UCHWAŁY W SPRAWIE NADANIA STATUTU
SAMORZĄDOWEJINSTYTUCN KULTURY

W związku z rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego z dnia 20.06.2014r.
(NRNK-N.4131 28.10.2014.MW), w którym stwierdzono nieważność $ 3 oraz $ 7 atakże
załącznika nr I do Uchwały Rady Miejskiej w Oławie z dnia 29 maja 2014r. nr
XLVIIU313/14, niniejszym przedkładamtekst statutu Centrum Sztuki w Oławie po zmianach

| Z uwagi nafakt, iż w rozstrzygnięciu nadzorczym Wojewoda Dolnośląski zwrócił
uwagę na potrzebę wskazania wstatucie jednego trybu wyboru dyrektora instytucji
kultury, a nie w ślad za ustawą możliwości dwutorowego wyboru kierownictwa
Jednostki (konkurs lub powołanie), w $ 8 pkt. 3 statutu wprowadzony został zapis:

„Dyrektora powołuje i odwołuje Burmistrz po przeprowadzeniu konkursu na zasadach
określonych w ustawie z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu
działalności kulturalnej”

Nadmieniam, iż zapis tej samej treści widniał w obowiązującym dotychczasstatucie
instytucji i został dwa lata temu przez organ nadzorczy zatwierdzony. Aktualne
uzasadnienie powołuje się na stanowisko Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w
Szczecinie w wyroku z dnia 7 lipca 2011r. II SA/Sz 523/11.

Ponadto zwrócono uwagę za błędne wskazanie podstawy prawnej, co zostało
poprawione.

N
O W $ 18 załącznika do uchwały poddano w wątpliwość termin składanego corocznie

sprawozdania finansowego instytucji kultury za poprzednirok kalendarzowy, które
podlega zatwierdzeniu przez burmistrza. Zarzut został zakwestionowanyprzez
Centrum Sztuki w Oławie, wskazując na mylnie traktowanie przez organ nadzorczy
dwóch rożnych zapisów wynikających z ustaw o finansach publicznych oraz o
rachunkowości. Wskazano,iż sprawozdanie do którego nawiązał organ nadzorczy nie
jest tożsame z tym wskazanym we właściwej ustawie, na którą organ się powołał.
Organ nadzorczy ostatecznie uznał argumenty Centrum Sztuki w Oławie, przez co
zapis $ 18 statutu pozostaje bez zmian.
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