
RAOA POVvlATU 
STRZYŻOWSKIEGO 

I 
38-100 Strryz.ów 

ul F-rzedawczyka 15 

Uchwala Nr XLII/286/2017 
Rady Powiatu Strzyżowskiego 
z dnia 28 grudnia 2017 roku 

w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 7, art. 12 pkt 8 lit. i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku 

o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868), art. 9 ust.I , art. 11 ust.I i art. 13 

ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności 

kulturalnej (t. j . Dz. U. z 2017 r. poz. 862) 

Rada Powiatu Strzyżowskiego uchwala, co następuje : 

§ 1 

Z dniem 1 marca 2018 roku tworzy się samorządową instytucję kultury pod nazwą „Powiatowe 

Centrum Kultury i Turystyki w Wiśniowej", zwaną dalej „Instytucją Kultury". 

§2 

Instytucji Kultury nadaje się statut w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej 

uchwały. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Strzyżowskiego . 

§4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego. 

RADY 

ta 



RADA PO'MATU 
STRZYŻOWSKIEGO 

38-1 00 Strzyzów 
ul Przedawczyka 1 5 

STATUT 

Załącznik nr 1 
do Uchwały Nr XLJl/286/2017 
Rady Powiatu Strzyżowskiego 

z dnia 28 grudnia 201 7 roku 

Powiatowego Centrum Kultury i Turystyki w Wiśniowej 

Rozdział I 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 
Powiatowe Centrum Kultury i Turystyki w Wiśniowej , zwane dalej Instytucją Kultury jest 

samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną. 

§2 
1. Instytucja Kultury działa na terenie powiatu strzyżowskiego . 

2. Instytucja Kultury może prowadzić swoją działalność również na terenie Polski, a także 
poza jej granicami. 

3. Siedziba Instytucji Kultury mieści się w Wiśniowej , 38-124 Wiśniowa 193. 

§3 
Organizatore~ Instytucji Kultury jest Powiat Strzyżowski . 

§4 
Instytucja Kultury działa w szczególności na podstawie: 

1) ustawy z dnia 25 października 1991 o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 862), 

2) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j . Dz. U. z 2017 r. poz. 1868), 
3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), 

4) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j . Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 ze zm.), 
5) niniejszego statutu. 

§5 
Instytucja Kultury uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisu do Rejestru Instytucji Kultury 

prowadzonego przez Organizatora. 

Rozdział II 
CEL I ZAKRES DZIAŁANIA INSTYTUCJI KULTURY 

§6 
1. Podstawowym celem działalności Instytucji Kultury jest tworzenie, upowszechnianie 

i ochrona kultury na terenie powiatu strzyżowskiego. 

2. Poza zakresem określonym w ust. 1 przedmiotem działalności Instytucji Kultury jest 



-

organizowanie i prowadzenie wielokierunkowej działalności społecznej , edukacyjnej , 

sportowej , rekreacyjnej i turystycznej w powiecie strzyżowskim. 

§7 
Instytucja Kultury prowadzi działalność określoną w § 6 w szczególności poprzez: 

1) Bieżący nadzór i gospodarowanie mieniem Zespołu Parkowo - Dworskiego 

i Folwarcznego w Wiśniowej , 

2) Przygotowanie i realizację projektów w dziedzinie kultury, turystyki i rekreacji, 

3) Organizację wystaw stałych, czasowych i okazjonalnych, 
4) Rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie zainteresowań kulturalnych 

mieszkańców powiatu strzyżowskiego, 

5) Współpracę ze Starostwem Powiatowym w Strzyżowie i innymi jednostkami 
organizacyjnymi Powiatu Strzyżowskiego w szczególności w dziedzinie kultury, 
turystyki, rekreacji i promocji powiatu, 

6) Współpracę z innymi instytucjami kultury, podmiotami prowadzącymi 

·działalność kulturalną, stowarzyszeniami oraz organami władz publicznych 
zajmujących się działalnością kulturalną; 

7) Koordynację działań w zakresie organizacji imprez kulturalnych; 
8) Dbałość o utrzymanie rezultatów i wskaźników wynikających z realizacji 

projektów związanych z rewitalizacją Zespołu Parkowo - Dworskiego 
i Folwarcznego w Wiśniowej ; 

9) Współpracę z Zarządem Powiatu i innymi jednostkami i podmiotami w celu 
przygotowania i przeprowadzenia rewitalizacji wszystkich obiektów 
wchodzących w skład Zespołu Parkowo - Dworskiego i Folwarcznego 
w Wiśniowej ; 

1 O) Promocję walorów i możliwości rozwojowych powiatu strzyżowskiego oraz 
pobudzanie aktywności gospodarczej na jego terenie; 

11) Podnoszenie poziomu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki powiatu 
.strzyżowskiego oraz tworzenie warunków rozwoju gospodarczego regionu; 

12) Realizację projektów i programów mających na celu wspieranie szeroko 
rozumianego rozwoju gospodarczego regionu, w tym finansowanych ze źródeł 
zewnętrznych; 

13) Prowadzenie działalności kulturalnej w budynku Oficyny polegającej na 

organizowaniu wystaw stałych i czasowych, prowadzeniu lekcji historycznych 

a także udostępnianiu budynku wraz z towarzyszącymi mu nowoczesnymi 

środkami przekazu zwiedzającym; 
14) Gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochronę i udostępnianie dóbr 

kultury; 
15) Instytucja Kultury może realizować także inne zadania powierzone przez 

Organizatora. 



. §8 
l . InstytucJa Kultury może prowadzić działalność gospodarczą według zasad określonych 
w odrębnych przepisach w zakresie: 

1) sprzedaży wydawnictw i pamiątek; 
2) usług turystycznych; 

3) organizacji i prowadzenia szkoleń, warsztatów, sesJI, konferencji, zajęć 
edukacyjnych; 

4) prowadzenia usług foto-wideo zgodnie z przepisami o prawach autorskich 
i prawach pokrewnych; 

5) sprzedaży rękodzieła; 

6) prowadzenia działalności wystawienniczej ; 

7) organizowania imprez rozrywkowych i artystycznych, koncertów, przedstawień 

teatralnych, widowisk, pokazów filmów i in. w obiektach własnych i poza nimi na 

zlecenia podmiotów zewnętrznych; 

8) wynajmu powierzchni lokalowej; 

9) innym zakresie, uwzględniając specyfikację oraz możliwości techniczne 

i organizacyjne Instytucji Kultury. 

2. Środki uzyskane z działalności gospodarczej mogą być wykorzystane wyłącznie w celu 

realizacji zadań statutowych Instytucji Kultury. 
3. Działalność gospodarcza prowadzona przez Instytucję Kultury nie może ograniczać ani 

utrudniać realizacji zadań statutowych Instytucji Kultury. 

§9 
Zadania wymienione w § 6 Instytucja Kultury realizuje poprzez podejmowanie bieżących 
czynności wynikających z zarządzania powierzonym mieniem oraz przygotowanie i realizację 

projektów, wydarzeń, szkoleń, konferencji i innych przedsięwzięć podejmowanych w w/w. 

dziedzinach. 

§ 10 
Instytucja Kultury przy wykonywaniu swych zadań, może współdziałać z placówkami 

oświatowymi, instytucjami, stowarzyszeniami, fundacjami, organizacjami i osobami 

prywatnymi z kraju i z zagranicy w szczególności w zakresie przygotowania i realizacji 

projektów szkoleniowych, inwestycyjnych i in. 

§ 11 
W miarę możliwości organizacyjnych Instytucja Kultury podejmuje także inne działania, 

w szczególności związane z rozwijaniem współpracy z instytucjami działającymi w obszarach 
kultury, turystyki i rekreacji oraz innych - na poziomie lokalnym, regionalnym i in. 

Rozdział III 
ORGANY ZARZĄDZAJĄCE 

§ 12 
1. Organem zarządzającym jest dyrektor, który kieruje działalnością Instytucji Kultury 

i reprezentuje ją na zewnątrz. 

2. Zarząd Powiatu powołuje dyrektora Instytucji Kultury na czas określony od 3 do 7 lat. 



3. Pracowników Instytucji Kultury zatrudnia dyrektor i jest ich bezpośrednim przełożonym. 
4. Szczegółową organizację i zasady funkcjonowania Instytucji Kultury określa Regulamin 

Organizacyjny nadany przez dyrektora, po zaopiniowaniu przez Zarządu Powiatu. 

Rozdział IV 
GOSPODARKA FINANSOWA 

§ 13 
1. Instytucja Kultury prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie 

z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t. j . Dz. 
U. z 2017 r. poz. 862). 

2. Instytucja Kultury samodzielnie gospodaruje przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz 
prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się efektywnością 

ich wykorzyst~ia. 

§ 14 
Instytucja Kultury otrzymuje od organizatora dotację roczną na pokrycie kosztów swojej 
działalności w wysokości określonej w uchwale budżetowej . 

§ 15 
Podstawą gospodarki finansowej Instytucji Kultury jest plan finansowy ustalony przez 
dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji organizatora, sporządzony zgodnie z zapisami 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j . Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) 

§ 16 
Instytucja Kultury w terminie do 3 I lipca przedkłada Zarządowi Powiatu informację 

o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze, a w terminie do dnia 28 lutego roku 
następującego po roku budżetowym, przedkłada sprawozdanie roczne z wykonania planu 

finansowego jednostki. 

§ 17 
Źródłami finansowania Instytucji Kultury są: 
l) dotacje z budżetu organizatora; 
2) wpływy z prowadzonej działalności ; 

3) środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych; 
4) inne źródła. 

§ 18 
Instytucja Kultury pokrywa koszty bieżącej działalności zobowiązania z uzyskiwanych 
przychodów. 

§ 19 
Do składania oświadczeń w imieniu Instytucji Kultury w zakresie jej praw i obowiązków 
finansowych oraz majątkowych uprawniony jest dyrektor. 

§ 20 
Majątek Instytucji Kultury może być wykorzystywany wyłącznie do realizacji celów 
statutowych. . 



Rozdział V 
PRZEPISY KOŃCOWE 

I . K 1 § 
21 

· w·' . . nstytucJa u tury używa pieczęci : Powiatowe Centrum Kultury i Turystyki w ismoweJ, 

z adresem, n~erem telefonu, numerem REGON oraz numerem NIP. 

§ 22 
W zakresie nieuregulowanym postanowieniami niniejszego Statutu mają zastosowame 

przepisy ustawy wymienionej w § 4. 

§ 23 
Zmiany do Statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego uchwalenia. 


