UCHWAŁA NR XXIII/164/2020
RADY MIEJSKIEJ W LEŚNEJ
z dnia 26 maja 2020 r.
w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Kultury i Sportu w Leśnej
Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1983, z 2019 r. poz. 115, 730, 1696, 2020) oraz art. 18 ust. 2 pkt
9 litera "h" i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustaw) z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U.
z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815), Rada Miejska w Leśnej uchwala, co następuje:
§ 1. Nadaje się Statut Ośrodkowi Kultury i Sportu w Leśnej w brzmieniu określonym w załączniku do
uchwały.
§ 2. Traci moc Uchwała nr XVIII/132/2019 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie
nadania statutu Ośrodkowi Kultury i Sportu w Leśnej.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Leśnej.
§ 4. Uchwala wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady
Małgorzata Borysiewicz
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Uzasadnienie
Wg zaleceń pokontrolnych nadzoru Wojewody Dolnośląskiego zostały wprowadzone w Statucie OKiS zmiany,
które są niezbędne w świetle obowiązujących przepisów oraz zmiany, które dotyczą aktualizacji ilości obiektów
administrowanych
przez
OKiS
i zapisów
dot.
prowadzenia
działalności
zarobkowej:
• W paragrafie 7 zostały dopisane pominięte wcześniej obiekty, którymi administruje OKiS;
• W paragrafie 8 został dopisany pkt. dotyczący nadzoru merytorycznego nad biblioteką i jej filiami, który pełni
Miejska
Biblioteka
Publiczna
im.
Marii
Konopnickiej
w Lubaniu;
• W paragrafie 9 został doprecyzowany zapis: „(…) polegającą na: (…)” oraz wprowadzony został pkt. 12)
dotyczący możliwości prowadzenia działalności, której dochód będzie przeznaczony na cele statutowe, która
dotyczy
sprzedaży
publikacji,
pamiątek
i produktów
lokalnych;
• W paragrafie 10 została podana forma powoływania Dyrektora poprzez dodanie pkt. 2: „Powołanie Dyrektora
następuje w drodze konkursu, który przeprowadza komisja konkursowa powołana przez Organizatora. Komisja
przeprowadza
konkurs
w oparciu
o regulamin
określony
przez
organizatora.”
• W paragrafie 11 dopisany został pkt. 2) dotyczący reprezentacji i zarządza Biblioteką i jej filiami przez Dyrektora
Ośrodka;
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