Załącznik do Uchwały Nr XXXI/236/2000 z dnia 19 grudnia 2000r. (ze zmianami)
STATUT
Ośrodka Kultury i Sportu w Leśnej I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Ośrodek Kultury i Sportu w Leśnej zwany dalej Ośrodkiem utworzony został na mocy
Uchwały Nr XXXI/236/2000 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 19 grudnia 2000r. i działa na
podstawie:
1. Ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. Nr 13
poz. 74 ze zmianami).
2. Ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej (tekst jednolity: Dz.U. Nr 13 z 2001r. poz. 123 ze zmianami).
3. Ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (Dz.U. Nr 85 poz. 539 ze zmianami).
4. Ustawy z dnia 18 stycznia 1996r. o kulturze fizycznej (Dz.U. Nr 25 poz. 113 ze
zmianami).
5. Niniejszego Statutu.
§2
1. Ośrodek swoją działalnością obejmuje miasto i gminę Leśna.
2. Siedziba Ośrodka mieści się w Leśnej przy ul. Świerczewskiego 5a.
§3
Bezpośredni nadzór nad Ośrodkiem sprawuje Burmistrz Leśnej.
§4
Ośrodek używa pieczęci podłużnej z nazwą Ośrodka w pełnym brzmieniu.
II. CEL I PRZEDMIOT DZIAŁANIA
§5
Ośrodek realizuje zadania w zakresie wychowania, edukacji i upowszechniania kultury,
kultury fizycznej i rozwijania potrzeb czytelniczych społeczeństwa.
§6
Do

podstawowych

zadań

Ośrodka

1. Edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę.
2. Tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego.

należy:

3. Tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i
artystycznego.
4. Rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych.
5. Popularyzacja książki i czytelnictwa.
6. Popularyzacja walorów rekreacji ruchowej i sportu.
7. Szkolenie kadry instruktorów i kierowanie ich do prowadzenia zajęć.
§7
Zadania

wymienione

w

§

6

Ośrodek

realizuje

poprzez:

Organizowanie zespołowego uczestnictwa w kulturze.
Organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej.
Organizowanie form indywidualnej aktywności kulturalnej.
Organizowanie imprez kulturalnych i rozrywkowych.
Gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochronę materiałów bibliotecznych.
Obsługę użytkowników biblioteki, przede wszystkim udostępnianie zbiorów oraz
prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie zbiorów własnych, innych
bibliotek, muzeów i ośrodków informacji naukowej, a także współdziałanie z
archiwami w tym zakresie.
7. Organizowanie imprez propagujących czytelnictwo.
8. Organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych.
9. Pomoc organizacyjna w prowadzeniu LZS-ów.
10. Tworzenie, utrzymywanie i udostępnianie bazy sportowo-rekreacyjnej wg
zapotrzebowań społeczeństwa i instytucji.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

§8
Ośrodek może - na zasadach określonych przepisami - realizować inne zadania i formy, a w
szczególności: Organizować spektakle, koncerty, wystawy, odczyty, festyny, plenery itp.
Prowadzić impresariat artystyczny.
Prowadzić ogniska artystyczne.
Świadczyć usługi plastyczne, muzyczne, nagłośnieniowe i inne.
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 naukę języków obcych.
8. Prowadzić działalność wydawniczą i handlową w zakresie rozpowszechniania
regionalnych pamiątek, folderów, widokówek, biuletynów itp.
9. Prowadzić działalność bibliograficzną, dokumentacyjną, popularyzatorską i
instruktażowo-metodyczną.
10. Prowadzić inną działalność.
1.
2.
3.
4.

§9

1. Ośrodek współpracuje z instytucjami kultury innych gmin i powiatów oraz korzysta z
fachowej pomocy instytucji kultury w Jeleniej Górze i Wrocławiu.
2. Ośrodek prowadzi na rzecz wiejskich placówek kultury i filii bibliotecznych
działalność instruktażowo-metodyczną i nadzoruje działalność merytoryczną.
III. ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA
§ 10
Ośrodek samodzielnie opracowuje plany swojej działalności.
§ 11

1. Ośrodkiem kieruje dyrektor.
2. Dyrektor zarządza Ośrodkiem, kieruje jego działalnością i reprezentuje Ośrodek na
zewnątrz.
3. Dyrektora powołuje i odwołuje Burmistrz Leśnej.
4. Powołanie dyrektora może nastąpić w drodze konkursu, który przeprowadza komisja
konkursowa powołana przez organizatora.
5. Komisja przeprowadza konkurs w oparciu o regulamin określony przez organizatora.
§ 12

1. W Ośrodku zatrudnieni są pracownicy działalności podstawowej, administracji i
obsługi.
2. Pracowników zatrudnia, awansuje i zwalnia dyrektor.
§ 13
Szczegółową organizację wewnętrzną Ośrodka określa regulamin organizacyjny, sporządzony
przez dyrektora.
IV. MAJĄTEK I FINANSE
§ 14
Ośrodek jest instytucją kultury prowadzącą gospodarkę finansową wg zasad określonych w
ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Zgodnie z tymi zasadami:
1. Gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi
samodzielną gospodarkę w ramach przydzielonych środków. gospodarkę w ramach
przydzielonych środków.
2. Pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów.

3. Przychodami Ośrodka są: dotacje budżetowe, dochody własne, środki otrzymane od
osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł.
4. Podstawą gospodarki finansowej jest plan działalności samodzielnie sporządzony
przez Ośrodek, z uwzględnieniem wysokości rocznej dotacji przyznanej na
działalność przez organizatora.

§ 15
Ośrodek może pobierać opłaty za swoje usługi, a wpływy przeznaczać na działalność
statutową.
§ 16
Ośrodek może prowadzić działalność gospodarczą wg ogólnie obowiązujących przepisów.
Dochód z tej działalności służy realizacji celów statutowych.
§ 17
Ośrodek

administruje

następującymi

obiektami:

Dom kultury w Leśnej ul. Świerczewskiego 5a (działka nr 659/25 o pow. 2302 m²).
Wiejski Dom Kultury w Stankowicach nr 16 (działka nr 126/6).
Wiejski Dom Kultury w Grabiszycach Górnych (działka nr 169/2).
Biblioteka w Leśnej ul. Pocztowa 10.
Filia biblioteki w Kościelniku Średnim nr 19 (działka nr 135/6).
Filia biblioteki w Pobiednej ul. Dworcowa 2.
Basen kąpielowy w Leśnej przy ul. Polnej (działka nr 686 o pow. 0,39 ha). Na działce
znajdują się: niecka basenu kąpielowego, budynek mieszczący kasę, szatnię i
pomieszczenia gospodarcze, budynek socjalny ratowników i WC. Teren ogrodzony
siatką.
8. Stadion sportowy wraz z budynkami w Leśnej przy ul. Sienkiewicza 60a (działka o
pow. 2,03 ha).
9. Działka nr 698 o pow. 1,5 ha w Leśnej przy ul. Osiedle, przeznaczona na cele
sportowo-rekreacyjne lub turystyczne.
10. Świetlica wiejska w Zaciszu nr 10 (działka nr 64).
11. Boisko sportowe wraz z urządzeniami w Pobiednej (działka nr 739).
12. Świetlica wiejska w Szyszkowej nr 65 (działka nr 264).
13. Boisko w Szyszkowej (działka nr 304/1).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

V. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 18
Statut Ośrodka nadaje Rada Miejska w Leśnej na wniosek Burmistrza Leśnej.
§ 19

Zmiany w niniejszym Statucie mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego nadania.

