
Uchwała Nr XXXII/275/2010 
Rady Powiatu w Lubaczowie 

z dnia 22 kwietnia 2010r. 
 

o zmianie uchwały Nr XX/187/2000 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 30 listopada 
2000r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Powiatu 

„ Powiatowe Centrum Kultury i Sportu w Lubaczowie.” . 
 
 

Na podstawie art.13 ust 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu 
i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. nr 13, poz. 123 z późn. 
zm.) oraz § 67 pkt 1 - 3 statutu Powiatu  Lubaczowskiego uchwalonego uchwałą  
Nr XX/185/2000 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 30 listopada 2000r. z późn.zm.  
(tekst jednolity Dz. Urz. Woj. Podk. z 2004r. Nr 149, poz. 2423 z późn.zm.)  

 
Rada Powiatu w Lubaczowie 

uchwala, co następuje: 
 

§ 1 
 

Określona w § 1 uchwały nr XX/187/2000 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 30 listopada 
2000r. nazwa  instytucji kultury „Powiatowe Centrum Kultury i Sportu w Lubaczowie” 
otrzymuje brzmienie: „Powiatowe Centrum Kultury w Lubaczowie”. 
 

§ 2 
 

1. Uchyla się statut Powiatowego Centrum Kultury i Sportu w Lubaczowie nadany uchwałą 
nr XX/187/2000 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 30 listopada 2000r. w sprawie 
utworzenia jednostki organizacyjnej Powiatu „Powiatowe Centrum Kultury i Sportu 
w Lubaczowie”. 

2. Powiatowemu Centrum Kultury w Lubaczowie nadaje się statut zgodnie z załącznikiem do 
niniejszej uchwały. 

 

§ 3 
 

Wykonanie uchwały powierza Zarządowi Powiatu w Lubaczowie. 
 

§ 4 
 

Nadzór nad realizacją uchwały, powierza się Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Rady 

Powiatu w Lubaczowie. 
 

§ 5 
 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem 1 maja 2010 r. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik  
do Uchwały Nr XXXII/275/2010  
Rady Powiatu w Lubaczowie  
z dnia 22.04 2010 r. 

 
 
 

Statut 
Powiatowego Centrum Kultury w Lubaczowie 

 
 

Rozdział 1 
Postanowienia ogólne 

 
 

§ 1 
 

Powiatowe Centrum Kultury w Lubaczowie zwane dalej „Centrum” działa na podstawie: 
1) ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności 

kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 13 poz. 123 z późn.zm), 
2) ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (tekst jednolity Dz. U z 2007r. 

Nr 226 poz. 1675 z późn. zm.), 
3) ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 

Nr 162 poz. 1568 z późn.zm.), 
4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. 

z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.), 
5) niniejszego statutu. 
 

§ 2 
 
Siedzibą Centrum jest miasto Lubaczów, a terenem działania obszar Powiatu 
Lubaczowskiego. 
 

§ 3 
 
1. Organizatorem Centrum jest Rada Powiatu w Lubaczowie, która zapewnia Centrum 
środki niezbędne dla jego utrzymania i rozwoju. 

2. Bezpośredni nadzór nad działalnością Centrum sprawuje Zarząd Powiatu 
w Lubaczowie. 

 
§ 4 

 
Centrum z chwilą wpisu do rejestru instytucji kultury, prowadzonej przez organizatora, 
uzyskuje osobowość prawną. 

§ 5 
 

Centrum uŜywa pieczęci podłuŜnej o następującej treści: 
„Powiatowe Centrum Kultury w Lubaczowie ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 31, 
37-600 Lubaczów”. 
 
 



Rozdział 2 
Cel i zadania Centrum 

 
§ 6 

 
Centrum jest samorządową instytucją kultury o charakterze organizatorskim, słuŜącą 
zaspokajaniu potrzeb kulturalnych mieszkańców Powiatu oraz upowszechnianiu 
i ochronie kultury. 
 

§ 7 
 
 

Centrum realizuje zadania polegające na wspieraniu i promocji: twórczości, edukacji 
i oświaty kulturalnej, inicjatyw i działań kulturalnych oraz na ochronie dziedzictwa 
kultury. 
 

§ 8 
 
1. Do szczególnego zakresu działania Centrum naleŜy: 

1) rozpoznawanie i rozbudzanie zainteresowań i potrzeb kulturalnych mieszkańców, 
2) edukacja, organizowanie i rozwijanie  róŜnorodnych form działalności kulturalnej, 
3) organizowanie imprez artystycznych i rozrywkowych, 
4) wspieranie działalności zespołów artystycznych, folkloru i twórczości ludowej, 
5) promowanie działalności zespołów i twórców w tym w telewizji, radiu i prasie, 

współpraca z mediami, 
6) promowanie działalności kulturalnej, prowadzonej przez osoby prawne, fizyczne 

i jednostki organizacyjne nie posiadajace osobowość prawnej, prowadzenie szkoleń 
z zakresu, agroturystyki i rękodzieła, 

7) ochrona trwałych wartości kulturowych poprzez ich gromadzenie, dokumentowanie 
i zabezpieczanie przed utratą lub zniszczeniem, 

8) współudział w opracowywaniu planu opieki nad zabytkami, jego realizacji 
i przygotowywaniu sprawozdań, 

9) prowadzenie spraw związanych z ochroną zabytków w zakresie ich utrzymania, 
zabezpieczania, renowacji i konserwacji, współpraca z wojewódzkim 
konserwatorem zabytków, 

10) organizowanie na terenie Powiatu obchodów świąt państwowych i rocznic 
upamiętniających walki o niepodległość oraz ofiary z tym związane, 

11) prowadzenie spraw związanych z promowaniem Powiatu, w tym prowadzenie 
strony internetowej Powiatu, 

12) prowadzenie działalności prasowej i wydawniczej, 
13) prowadzenie spraw związanych ze wspieraniem działalności zmierzającej do 

ochrony, zachowania i rozwoju toŜsamości kulturowej mniejszości narodowych, 
2. Centrum współpracuje z instytucjami kultury, stowarzyszeniami kulturalnymi z terenu 

Powiatu orzaz innymi instytucjami kultury z  Polski i z zagranicy, w szczególności 
w zakresie wymiany kulturalnej. 



Rozdział 3 
Organizacja Centrum 

 
§ 9 

 
1. Centrum kieruje dyrektor, którego powołuje i odwołuje Zarząd Powiatu, 

po zasięgnięciu opinii właściwych stowarzyszeń zawodowych i twórczych. 
2. Pozostałych czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do dyrektora 

dokonuje starosta. 
3. Kandydata na stanowisko dyrektora wyłania się w drodze konkursu ogłoszonego 

pezez Zarzad Powiatu. 
4. Dyrektor Centrum wykonuje swoje zadania przy pomocy zastepcy dyrektora, którego 

powołuje Zarząd Powiatu na jego wniosek. Pozostałych czynności z zakresu prawa 
pracy w stosunku do zastępcy dyrektora, dokonuje dyrektor Centrum. 

 
§ 10 

 
1. Dyrektor reprezentuje Centrum na zewnatrz, czuwa nad jego mieniem i jest za nie 

odpowiedzialny. 
2. Do zakresu działalności dyrektora naleŜy w szczególności: 

1) kierowanie całokształtem działalności Centrum, 
2) dbałość o prawidłowe funkcjonowanie Centrum, 
3) racjonalne i efektywne gospodarowanie środkami finansowymi i materialnymi 

Centrum, 
4) przedstawianie organom Powiatu planów działalności, sprawozdań oraz wniosków 

finansowych, 
5) wydawanie aktów kierownictwa wewnętrznego, 
6) stwarzanie warunków do podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników. 

 
§ 11 

 
Pracowników Centrum zatrudnia i zwalnia dyrektor Centrum. 

 
§ 12 

 
Szczegółową organizację wewnętrzną Centrum, zakresy działania komórek 
organizacyjnych oraz stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny ustalony przez 
dyrektora Centrum po uzyskaniu opinii Zarządu Powiatu. 

 
 

Rozdział 4 
Gospodarka finansowa Centrum 

 
§ 13 

 
1) Centrum jest finansowane z budŜetu Powiatu w formie dotacji, przychodów własnych 

oraz innych źródeł. 
2) Centrum prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na zasadach określonych 

w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, o której mowa 
w § 1 ust. 1 Statutu. 



§ 14 
 

Podstawą gospodarki finansowej Centrum jest plan działalności zatwierdzony przez 
dyrektora, zawierający w miarę potrzeb: plan usług, plan przychodów i kosztów, plan 
remontów i konserwacji środków trwałych oraz plan inwestycji. 
 

§ 15 
 

1. Centrum gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia. 
2. Do składania w imieniu Centrum oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków 

majątkowych, wymagane jest współdziałanie dwóch osób, tj.: dyrektora i głównego 
księgowego lub osób przez nich upowaŜnionych. 

 
Rozdział 5 

Postanowienia końcowe 
 

§ 16 
 

Rada Powiatu moŜe dokonać połączenia, podziału, przekształcenia lub likwidacji Centrum 
na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 
oraz innych przepisach. 

 
§ 17 

 
Zmiany w statucie mogą być dokonane w trybie właściwym dla jego uchwalenia. 


