UCHWAŁA NR XXIX.10.2017
RADY POWIATU W OPATOWIE
z dnia 22 lutego 2017 r.
w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji w Opatowie
Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U.
z 2016 r. poz. 814, z późn. zm.), art. 9 ust. 1, art. 11 ust. 1 i art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października
1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406, z późn. zm.), Rada
Powiatu uchwala, co następuje:
§ 1. Tworzy się samorządową instytucję kultury pod nazwą: Powiatowe Centrum Kultury, Turystyki
i Rekreacji w Opatowie.
§ 2. Akt o utworzeniu Powiatowego Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji w Opatowie stanowi załącznik
nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 3. Powiatowemu Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji w Opatowie nadaje się statut w brzmieniu
określonym w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Opatowie.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu w Opatowie
/-/Zbigniew Wołcerz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX.10.2017
Rady Powiatu w Opatowie
z dnia 22 lutego 2017 r.

AKT ZAŁOŻYCIELSKI
Powiatowego Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji w Opatowie
Na podstawie ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814,
z późn. zm.) i ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
(Dz. U. z 2012 r. poz. 406, z późn. zm.)

uchwałą Nr XXIX. 10 .2017 z dnia 22 lutego 2017 r.
RADA POWIATU W OPATOWIE
tworzy
POWIATOWE CENTRUM KULTURY, TURYSTYKI I REKREACJI W OPATOWIE
1. Nazwa samorządowej instytucji kultury brzmi: Powiatowe Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji
w Opatowie.
2. Siedzibą Powiatowego Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji jest miejscowość Opatów. Adres
siedziby: ul. Henryka Sienkiewicza 17, 27-500 Opatów.
3. Przedmiotem działania Powiatowego Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji w Opatowie jest:
1) tworzenie nowych produktów turystycznych, kulturalnych oraz rekreacyjno - wypoczynkowych w oparciu
o zasoby dziedzictwa kulturowego, przemysłowego i naturalnego powiatu opatowskiego w celu
podniesienia jego atrakcyjności;
2) rozpoznawanie
opatowskiego;

i zaspokajanie

potrzeb

oraz

zainteresowań

kulturalnych

mieszkańców

powiatu

3) organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej w powiecie opatowskim;
4) tworzenie warunków do rozwoju aktywności kulturalnej, artystycznej, hobbystycznej, rekreacyjnej,
wypoczynkowej oraz rozwoju turystyki na terenie powiatu opatowskiego;
5) inspirowanie działań kulturalnych i artystycznych na terenie powiatu opatowskiego;
6) edukacja kulturalna;
7) współdziałanie z instytucjami kultury;
8) oraz działania określone w §7 Statutu.
4. Powiatowe Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji w Opatowie nie jest instytucją artystyczną
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406, z późn. zm.).
Przewodniczący Rady Powiatu w Opatowie
/-/Zbigniew Wołcerz

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX.10.2017
Rady Powiatu w Opatowie
z dnia 22 lutego 2017 r.

STATUT
Powiatowego Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji w Opatowie
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Powiatowe Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji w Opatowie, działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 25 października 1991 r.
(Dz. U. z 2012 r. poz. 406, z późn. zm.);

o organizowaniu

i prowadzeniu

działalności

kulturalnej

2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz.1870, z późn. zm.);
3) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, z późn. zm.);
4) postanowień niniejszego Statutu.
2. Ilekroć w Statucie jest mowa o:
1) Centrum – oznacza to Powiatowe Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji w Opatowie;
2) Organizatorze – rozumieć należy przez to Powiat Opatowski;
3) powiecie – oznacza to Powiat Opatowski;
4) Zarządzie Powiatu – oznacza to Zarząd Powiatu w Opatowie.
§ 2. Centrum jest samorządową instytucją kultury, ma osobowość prawną, działa we własnym imieniu i na
własny rachunek jako jednostka samodzielnie funkcjonująca pod względem prawnym, organizacyjnym
i finansowym.
§ 3. 1. Organizator zapewnia Centrum warunki niezbędne do prowadzenia działalności i rozwoju oraz
utrzymania obiektów, w których jest ta działalność prowadzona.
2. Bezpośredni nadzór nad Centrum sprawuje Zarząd Powiatu.
§ 4. 1. Terenem działania Centrum jest teren powiatu.
2. Siedziba Centrum mieści się w Opatowie (27-500), przy ul. Henryka Sienkiewicza 17.
3. Centrum może prowadzić swoją działalność we współpracy z innymi instytucjami kultury oraz
organizować imprezy kulturalne, sportowe, turystyczne i rekreacyjne na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej
i poza jej granicami.
4. Centrum prowadzi działalność w zakresie upowszechniania kultury, wychowania, edukacji, sportu,
turystyki i rekreacji oraz świadczy inne usługi.
§ 5. Centrum używa pieczęci podłużnej z napisem "Powiatowe Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji
w Opatowie; 27-500 Opatów, ul. Henryka Sienkiewicza 17”.
Rozdział 2.
Cel i przedmiot działania
§ 6. Podstawowym celem działalności Centrum jest tworzenie, upowszechnianie kultury, sportu, turystyki
i rekreacji.
§ 7. Do podstawowych zadań Centrum należy w szczególności:
1) tworzenie nowych produktów turystycznych, kulturalnych oraz rekreacyjno - wypoczynkowych w oparciu
o zasoby dziedzictwa kulturowego, przemysłowego i naturalnego w celu podniesienia atrakcyjności
inwestycyjnej i pobudzenia rozwoju gospodarczego powiatu, w tym podjęcie działań w celu utworzenia:

Strona 1

a) Domu Muzealnego i Punktu Informacji Turystycznej w zabytkowym budynku zlokalizowanym
w Opatowie, przy ul. Szpitalnej,
b) Punktu Kultury, Rekreacji i Wypoczynku wraz z Informacją Turystyczną przy tzw. Promenadzie
w Opatowie, wzdłuż rzeki Opatówki,
c) Punktu Rekreacji i Sportu przy ul. Stefanii Sempołowskiej w Opatowie,
które wejdą w strukturę Centrum;
2) realizowanie projektów inwestycyjnych na obszarach o wysokim stopniu atrakcyjności turystycznej dla
powiatu;
3) rozwój i modernizacja infrastruktury informacyjnej i promocyjnej powiatu, w tworzeniu centr i punktów
informacji inwestycyjnej i turystycznej, oznakowanie obszarów atrakcyjnych inwestycyjnie i turystycznie;
4) prowadzenie i zarządzanie Podziemną Trasą Turystyczną w Opatowie, w szczególności poprzez
organizowanie na jej terenie wystaw poświęconych historii powiatu, organizowanie zwiedzania trasy przez
turystów oraz podniesienia jej atrakcyjności;
5) gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona, archiwizowanie i udostępnianie dóbr kultury;
6) tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką;
7) tworzenie warunków do rozwoju organizacji, stowarzyszeń dla rozwoju sztuki ludowej, których celem jest
integracja społeczna i kulturalna środowiska;
8) inicjowanie, programowanie i organizowanie działalności kulturalnej, artystycznej, sportowej, turystycznej
i rekreacyjnej na terenie powiatu;
9) realizowanie działalności społeczno-kulturalnej wśród dzieci i młodzieży we współdziałaniu ze szkołami,
przedszkolami i organizacjami społecznymi;
10) organizowanie wystaw, wernisaży, spektakli, koncertów, festiwali, odczytów, imprez artystycznych,
rozrywkowych;
11) współdziałanie w zakresie sportu i rekreacji z organizacjami kultury fizycznej działającymi na terenie
powiatu;
12) organizowanie imprez z okazji świąt państwowych, regionalnych i rocznic okolicznościowych;
13) otaczanie opieką amatorskiego ruchu artystycznego i twórczości ludowej;
14) pomoc organizacyjna i merytoryczna dla działalności kulturalnej i organizacji sportowych na terenie
powiatu;
15) wsparcie dla inicjatyw społecznych, kulturalnych i sportowych;
16) wykorzystanie regionalnych potencjałów i zasobów do tworzenia specjalizacji turystycznych, jako
elementu nowoczesnej i konkurencyjnej gospodarki;
17) włączenie wsparcia turystyki w ramach budowy spójności regionalnej i tworzenia szans rozwojowych
regionów w oparciu o infrastrukturę, walory i potencjał dla rozwoju turystyki;
18) pozyskiwanie środków pozabudżetowych z funduszy krajowych i zagranicznych, w tym Unii Europejskiej
i wykorzystywanie ich na realizację zadań Centrum.
§ 8. Przedmiotem działalności Centrum jest również:
1) utrzymywanie i wyposażenie obiektów, które zostaną jej użyczone przez Organizatora;
2) właściwe wykorzystanie powierzonego mienia oraz dbałość o dobry stan techniczny obiektów i urządzeń
o których mowa w pkt 1.
§ 9. 1. Centrum może prowadzić działalność gospodarczą, w zakresie wskazanym w ust. 2, z której
dochody przeznaczone będą na realizację celów statutowych i pokrywanie kosztów działalności bieżącej.
2. Działalność, o której mowa w ust. 1 może obejmować następujący zakres:
1) organizowanie spektakli, koncertów, wystaw, spotkań autorskich;
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2) organizowanie imprez artystycznych;
3) prowadzenie kół i sekcji zainteresowań;
4) organizowanie imprez rozrywkowych i sportowo-rekreacyjnych;
5) organizowanie wycieczek, rajdów i imprez turystyczno-krajoznawczych;
6) świadczenie usług fotograficznych, filmowych, plastycznych, muzycznych;
7) prowadzenie działalności wydawniczej i usług reklamowych;
8) prowadzenie punktów obsługi turystycznej;
9) sprzedaży pamiątek, drobnych upominków, książek, publikacji, wyrobów artystycznych;
10) prowadzenie małych punktów gastronomii;
11) prowadzenie wynajmu obiektów będących w użytkowaniu Centrum.
§ 10. 1. Podstawową działalnością Centrum jest roczny program działalności.
2. Program obejmuje najważniejsze zamierzenia i przedsięwzięcia do zrealizowania w danym roku.
3. Centrum wykonuje także zadania z zakresu organizowania działalności kulturalnej polecone przez
Organizatora.
4. Zasadnicza część działalności Centrum jest nieodpłatna dla mieszkańców powiatu.
5. Centrum może pobierać opłaty za wstęp i udział w wystawach, koncertach, projekcjach filmów,
pokazach teatralnych, zwiedzenia atrakcji turystycznych, w tym podziemnej trasy turystycznej oraz imprezach
artystycznych i rozrywkowych oraz za usługi przez niego świadczone.
§ 11. Dyrektor corocznie przedkłada Radzie Powiatu sprawozdanie z działalności Centrum w poprzednim
roku kalendarzowym. Sprawozdanie zawiera szczegółowe informacje o wykonaniu zadań, o których mowa
w §7, w szczególności powstałych nowych produktach turystycznych, zorganizowanych imprezach, ich
kosztach i udziale mieszkańców w tych imprezach.
Rozdział 3.
Zarządzanie i organizacja
§ 12. Działalnością Centrum kieruje dyrektor, jest za nie odpowiedzialny i reprezentuje je na zewnątrz.
§ 13. Dyrektora powołuje i odwołuje Zarząd Powiatu bez przeprowadzania konkursu. Kadencja Dyrektora
trwa 7 lat.
§ 14. Dyrektor Centrum działając
odpowiedzialność za ich wykonanie.

zgodnie

z przepisami

prawa,

podejmuje

decyzje

i ponosi

§ 15. Dyrektor Centrum sprawuje nadzór i zarządza przekazanym majątkiem.
§ 16. Organizacją wewnętrzną Centrum, zadania poszczególnych komórek oraz zasady działania określa
Dyrektor w Regulaminie Organizacyjnym po uzgodnieniu z Zarządem Powiatu.
§ 17. Pracowników Centrum zatrudnia i zwalnia dyrektor, który jest kierownikiem zakładu - pracodawcą
w rozumieniu Kodeksu pracy.
§ 18. Dyrektor i pracownicy Centrum winni posiadać odpowiednio do zajmowanych stanowisk kwalifikacje
zgodne z obowiązującymi przepisami.
Rozdział 4.
Majątek i finanse
§ 19. 1. Centrum gospodaruje samodzielnie przydzielonymi składnikami mienia oraz prowadzi gospodarkę
finansową na zasadach określonych dla instytucji kultury w ramach posiadanych środków pochodzących
z dotacji udzielonej przez powiat, dochodów własnych, środków otrzymanych od osób fizycznych i prawnych
oraz z innych źródeł kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.
2. Źródłami środków finansowych mogą być także:
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1) dotacje z budżetu państwa, fundacji, organizacji pozarządowych i innych jednostek samorządowych na
dofinansowanie bieżących i majątkowych zadań;
2) dotacje z budżetu państwa na zadania objęte mecenatem państwa w dziedzinie kultury;
3) środki uzyskane w ramach wsparcia unijnego lub grantów.
§ 20. Wysokość dotacji na działalność Centrum uchwala Rada Powiatu w Opatowie w uchwale budżetowej.
§ 21. Dyrektor opracowuje projekt planu finansowego i projekty jego zmian, realizuje plan finansowy oraz
zapewnia prowadzenie ewidencji rachunkowej i sprawozdawczości finansowej zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
Rozdział 5.
Postanowienia końcowe
§ 22. Wszelkie zmiany Statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego nadania.
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