Załącznik do Uchwały Nr 369/XLVII/2009
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 31 marca 2009 roku

STATUT
OSIEDLOWEGO DOMU KULTURY
w Jeleniej Górze
Rozdział I – Przepisy ogólne
§1
Osiedlowy Dom Kultury w Jeleniej Górze zwany dalej ODK jest samorządową instytucją kultury,
utworzoną na mocy Uchwały Nr XXII/92/87 Miejskiej Rady Narodowej w Jeleniej Górze z dnia
8 października 1987 roku w sprawie utworzenia Osiedlowego Domu Kultury w Jeleniej Górze oraz
Uchwały Nr 20/87 Rady Nadzorczej Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z dnia 27 października
1987 roku w sprawie utworzenia Osiedlowego Domu Kultury w Jeleniej Górze.
§2
1.
2.
3.
4.

5.

Terenem działania ODK jest miasto Jelenia Góra, ze szczególnym uwzględnieniem osiedla
Zabobrze.
Siedzibą ODK jest miasto Jelenia Góra.
ODK moŜe prowadzić działalność na terenie całej Polski oraz poza jej granicami.
ODK działa na podstawie:
1)
ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej (tekst jednolity z roku 2001, Dz.U. Nr 13, poz. 123 ze zm.),
2)
postanowień Rady Miejskiej Jeleniej Góry,
3)
postanowień Zarządu Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej,
4)
postanowień niniejszego statutu,
5)
umowy zawartej między Miastem Jelenia Góra, a Jeleniogórską Spółdzielnią Mieszkaniową
w Jeleniej Górze.
ODK posiada osobowość prawną.

Rozdział II – Cele i zadania
§3
1.
2.
3.

Celem działalności ODK jest pozyskanie i przygotowanie społeczności lokalnej do aktywnego
uczestnictwa w kulturze oraz współtworzenie jej wartości.
ODK prowadzi wielokierunkową działalność w dziedzinie kultury i wychowania oraz edukacji,
w tym artystycznej na podstawie własnego programu.
ODK inspiruje jednostki i grupy mieszkańców Jeleniej Góry do aktywnego uczestnictwa w Ŝyciu
kulturalnym oraz tworzy warunki do rozwoju ich talentów twórczych, a takŜe rozwija polskie
wartości narodowe i regionalne tradycje.
§4

Do podstawowych zadań ODK naleŜy:
1)
rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie zainteresowań oraz potrzeb kulturalnych i oświatowych
mieszkańców Jeleniej Góry,

2
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

przygotowanie do odbioru i tworzenie wartości kulturowych oraz kształtowanie wzorów i nawyków
aktywnego uczestnictwa w kulturze,
edukacja ogólna oraz artystyczna dzieci i młodzieŜy,
wielokierunkowa działalność umoŜliwiająca spełnienie integralnego oddziaływania kulturalnego
i wychowawczego na uczestników bez względu na ich wiek,
działalność sceny profesjonalnej,
działalność ogniska muzycznego,
działalność galerii „Promocje” i „HALL”,
współdziałanie z lokalnymi TV kablowymi oraz rozgłośniami radiowymi.
§5

ODK realizuje zadania przede wszystkim przez:
1)
organizowanie spektakli, koncertów, wystaw, wykładów,
2)
organizowanie konkursów i turniejów wiedzy,
3)
prowadzenie kursów języków obcych,
4)
prowadzenie pracowni i kół zainteresowań,
5)
prowadzenie działalności z amatorskim ruchem artystycznym,
6)
organizowanie kiermaszy ksiąŜek i imprez czytelniczych,
7)
organizowanie imprez rozrywkowych, sportowych oraz festynów rekreacyjnych,
8)
realizowanie audycji telewizyjnych,
9)
opracowywanie, publikowanie i rozpowszechnianie katalogów z organizowanych wystaw, a takŜe
informatorów ze swej działalności w postaci ulotek i folderów.
§6
ODK moŜe prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych odrębnymi
przepisami. Dochód z działalności gospodarczej przeznacza się na realizację zadań statutowych.

Rozdział III – Organy ODK i jego organizacja
§7
1.
2.

Dyrektor zarządza pracą ODK i reprezentuje go na zewnątrz.
Dyrektora ODK, po wyłonieniu w drodze konkursu, powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Jeleniej
Góry po zasięgnięciu opinii Zarządu Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

§8
Do obowiązków Dyrektora ODK naleŜy w szczególności:
1)
ogólne kierownictwo w sprawach programowych, organizacyjnych, administracyjnych
i gospodarczych,
2)
przedstawianie merytorycznym komisjom Rady Miejskiej, Prezydentowi Miasta Jeleniej Góry oraz
Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej projektów rocznych planów rzeczowych i finansowych,
sprawozdań oraz wniosków dotyczących ODK,
3)
wydawanie zarządzeń wewnętrznych oraz opracowywanie regulaminów normujących wewnętrzną
strukturę i działalność ODK,
4)
racjonalne i efektywne gospodarowanie posiadanymi środkami finansowymi i materialnymi,
współpraca z organizacjami pozarządowymi, wykonywanie zadań zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa.
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§9
1.
2.
3.

4.
5.

Przy ODK działa Rada Programowa zwana dalej Radą jako zespół doradczy i opiniodawczy
Dyrektora.
Tryb powoływania Rady oraz zakres jej kompetencji określa regulamin opracowywany przez
Dyrektora i zaopiniowany pozytywnie przez Zarząd Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
W skład Rady wchodzą osoby wskazane przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry oraz przez Radę
Miejską, przedstawiciele Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, środowisk społecznych,
środowisk i związków twórczych, działacze kultury, pracownicy ODK.
Członków Rady powołuje i odwołuje Dyrektor ODK.
Rada wybiera przewodniczącego ze swojego grona.

Rozdział IV – Gospodarka finansowa
§ 10
ODK finansowany jest z dotacji ustalanej przez Radę Miejską Jeleniej Góry na kaŜdy rok w uchwale
budŜetowej, z wpływów uzyskanych z prowadzonej działalności oraz innych źródeł.
§ 11
ODK gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi gospodarkę
w ramach posiadanych środków, kieruje się zasadami efektywności i celowości ich wykorzystania.
§ 12
Podstawą gospodarki finansowej ODK jest plan działalności zatwierdzony przez Dyrektora
z zachowaniem wysokości dotacji ustalonej przez Radę Miejską Jeleniej Góry na kaŜdy rok
w uchwale budŜetowej.

Rozdział V – Przepisy końcowe
§ 13
1.

2.

Statut ODK nadaje Rada Miejska Jeleniej Góry po zasięgnięciu opinii Zarządu Jeleniogórskiej
Spółdzielni Mieszkaniowej, a w zakresie ustalenia terenu działania i zakresu działalności ODK
wymagana jest zgoda Zarządu Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
Wszelkie zmiany w statucie ODK następują w trybie właściwym dla jego nadania.

