
UCHWAŁA NR XXIII/236/2013
RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU

z dnia 15 marca 2013 r.

w sprawie przyjęcia Statutu Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu. 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, 
poz.1591 z późn. zm.) oraz 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 Miejska w Dobrodzieniu 
uchwała, co następuje: 

§ 1. Nadaje się statut Dobrodzieńskiemu Ośrodkowi Kultury i Sportu w Dobrodzieniu w brzmieniu określonym 
załącznikiem do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrodzienia. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXII/137/2000 Rady Miejskiej z dnia 14 września 2000 r. w sprawie utworzenia 
i przyjęcia Statutu Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu ze zmianami. 

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

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

Damian Karpinski
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/236/2013 

Rady Miejskiej w Dobrodzieniu 

z dnia 15 marca 2013 r. 

Statut Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu 

Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

§ 1. 1. Dobrodzieński Ośrodek Kultury i Sportu zwany dalej "DOKiS" został utworzony na mocy Uchwały Nr 
XVI/71/76 Miejsko-Gminnej Rady Narodowej w Dobrodzieniu z dnia 14 XII 1976r. 

2. Swoją działalność DOKiS opiera w szczególności na uregulowaniach zawartych w Ustawie z dnia 25 
października 1991r.o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.). 

§ 2. 1. DOKiS swoją działalnością obejmuje teren miasta i Gminy Dobrodzień. 

2. Siedziba DOKiS-u znajduje się pod adresem Dobrodzień, Plac Wolności 24. 

3. Bezpośredni nadzór nad DOKiS-em sprawuje Burmistrz Dobrodzienia. 

4. W skład struktury organizacyjnej DOKiS-u wchodzą następujące instytucje: 

1) Ośrodek Kultury, 

2) Kryta Pływalnia "Delfin", 

3) Stadion Miejski, 

4) Stawy przy ulicy Habas. 

Rozdział 2 

Cel i przedmiot działania 

§ 3. DOKiS realizuje swoje działania w dziedzinie wychowania, edukacji i upowszechniania kultury, a także 
w dziedzinie sportu, turystyki i rekreacji. 

§ 4. Podstawowym celem DOKiS-u jest pozyskanie i przygotowanie mieszkańców miasta i gminy do udziału 
w kulturze fizycznej oraz współtworzenia jej wartości. 

§ 5. 1. Do podstawowych zadań DOKiS-u należy: 

1) rozpoznanie, rozbudzanie zainteresowań i potrzeb kulturalnych, 

2) przygotowanie do odbioru i tworzenia wartości kulturalnych, 

3) kształtowanie wzorów aktywnego uczestnictwa w kulturze, 

4) organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych, 

5) udostępnianie obiektów sportowych do organizacji imprez, o których mowa w pkt. poprzedzającym, 

6) administrowanie terenami, urządzeniami sportowymi i rekreacyjnymi na terenie miasta a zwłaszcza 
kompleksem sportowym przy ulicy Piastowskiej 115, Krytą Pływalnią „Delfin” przy ulicy Solnej 5 oraz 
stawami przy ulicy Habas. 

2. Zadania wymienione w ust.1 DOKiS realizuje w szczególności przez organizowanie: 

1) uczestnictwa w kulturze i kulturze fizycznej, 

2) różnorodnych form edukacji kulturalnej i sportowo-rekreacyjnej. 

3. DOKiS prowadzi działalność instrukcyjno-metodyczną w dziedzinie kultury. 

Id: 9397E996-F10C-4534-90AE-E5B489F21099. Podpisany Strona 1



§ 6. 1. DOKiS na zasadach określonych w odrębnych przepisach: 

1) organizuje spektakle, koncerty, wystawy, odczyty, 

2) prowadzi naukę języków obcych, 

3) organizuje imprezy rozrywkowe i turystyczne, 

4) prowadzi impresariat artystyczny, 

5) prowadzi działalność wydawniczą, 

6) świadczy usługi fotograficzne, filmowe i plastyczne, 

7) prowadzi ogniska artystyczne, 

8) prowadzi wypożyczalnie sprzętu technicznego, 

9) realizuje usługi zlecone, 

10) świadczy inne usługi, 

11) organizuje imprezy sportowo-rekreacyjne. 

2. Zadania, o których mowa w ust.1 realizowane są w oparciu o niniejszy statut i na podstawie zezwoleń 
wydanych w oparciu o odrębne przepisy. 

§ 7. DOKiS współpracuje przy prowadzeniu swojej działalności ze stowarzyszeniami oraz innymi instytucjami, 
do których zadań statutowych należy działalność kulturalna. 

Rozdział 3 

Zarządzanie i organizacja 

§ 8. DOKiS samodzielnie opracowuje plany swojej działalności. 

§ 9. Organem zarządzającym DOKiS-em jest dyrektor. 

§ 10. 1. Działalnością DOKiS-u kieruje dyrektor. 

2. Z dyrektorem nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy Burmistrz Dobrodzienia. 

3. Pracowników DOKiS-u zatrudnia, awansuje i zwalnia dyrektor. 

§ 11. Komórki organizacyjne DOKiS-u, ich zadania, strukturę oraz zasady i tryb tworzenia określa regulamin 
organizacyjny DOKiS-u nadany przez dyrektora. 

Rozdział 4 

Majątek i Finanse 

§ 12. 1. DOKiS prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w obowiązujących przepisach 
prawa. 

2. DOKiS gospodaruje samodzielnie mieniem oraz prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach 
posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania. 

3. Podstawą gospodarki finansowej DOKiS-u jest plan finansowy ustalony przez dyrektora z zachowaniem 
wysokości dotacji Organizatora. DOKiS sporządza plan finansowy zgodnie z przepisami ustawy o finansach 
publicznych i przedstawia go Organizatorowi. W trakcie roku plan finansowy może ulec zmianie o czym należy 
poinformować Organizatora. 

4. Za gospodarkę finansową DOKiS-u odpowiada dyrektor, przy czym może powierzyć określone obowiązki 
pracownikom zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

§ 13. 1. DOKiS pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów. 

2. Źródłami finansowania działalności DOKiS-u są: 

1) dotacje organizatora: 

a) podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych w tym na 
utrzymanie i remonty obiektów, 
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b) celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji, 

c) celowe na realizację wskazanych zadań i programów, 

2) przychody z prowadzonej działalności, 

3) inne przychody m.in. dotacje z budżetu państwa, środki uzyskane w ramach pomocy zagranicznej, środki 
uzyskane z funduszy Unii Europejskiej, darowizny, spadki i zapisy, odsetki od środków zgromadzonych na 
rachunkach bankowych, 

4) przychody ze sprzedaży majątku ruchomego. 

3. Nadzór nad gospodarką finansową sprawuje Burmistrz Dobrodzienia. 

4. DOKiS w granicach obowiązujących przepisów, może pobierać opłaty za swoje świadczenia, usługi 
i publikacje, a wpływy przeznaczać na cele statutowe. 

Rozdział 5 

Postanowienia końcowe 

§ 14. 1. Statut nadaje Organizator. 

2. Zmiany statutu mogą być dokonane w trybie właściwym dla jego ustalenia. 

§ 15. Likwidacja DOKiS-u następuje na podstawie uchwały Organizatora. 

§ 16. 1. DOKiS używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu z adresem siedziby. 

2. DOKiS używa pieczęci okrągłej zawierającej pośrodku herb miasta. 
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