
 

 

UCHWAŁA NR VII/71/2019 

RADY MIASTA OLEŚNICY 

z dnia 25 kwietnia 2019 r. 

w sprawie podziału samorządowej instytucji kultury – Biblioteki i Forum Kultury w Oleśnicy poprzez 

wyłączenie z jej struktur - Biblioteki Centralnej w Oleśnicy przy ul. Mikołaja Reja 10 oraz filii Biblioteki 

Centralnej pod nazwą „Biblioteka pod Pegazem” w Oleśnicy przy ul. gen. Franciszka Kleeberga 

4 i utworzenia nowej samorządowej instytucji kultury o nazwie „Oleśnicka Biblioteka Publiczna  

im. Mikołaja Reja” oraz zmiany nazwy dotychczasowej instytucji z Biblioteki i Forum Kultury 

w Oleśnicy na „Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki w Oleśnicy” i nadania statutów dla obu instytucji 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(Dz.U. z 2019 r. poz. 506) w związku z art. 18 ust. 1 i 3 oraz art. 20 ust. 1-3 ustawy z dnia 25 października 

1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1983, z późn. zm.)  

oraz art. 11 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2018 r. poz. 574 z późn. zm.)  

w zw. z art. 19 ust. 4 i 20 ust. 4 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej Rada Miasta 

Oleśnicy uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Z dniem 1 lipca 2019 roku dokonuje się podziału Biblioteki i Forum Kultury w Oleśnicy (dalej: 

BiFK) poprzez wyłączenie ze struktury BiFK – Biblioteki Centralnej w Oleśnicy przy ul. Mikołaja Reja 

10 oraz Biblioteki pod Pegazem w Oleśnicy przy ul. gen. Franciszka Kleeberga 4, zwanej dalej „Biblioteką”. 

2. Dotychczasowa instytucja, tj. BiFK, otrzymuje nową nazwę „Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki 

w Oleśnicy”, zwany dalej „MOKiS”. 

3. Siedziba MOKiS mieści się w Oleśnicy przy ul. Jana Kochanowskiego 4. 

§ 2. 1. W oparciu o załogę i mienie należące do Biblioteki, z dniem 1 lipca 2019 r., tworzy  

się samorządową instytucję kultury - „Oleśnicka Biblioteka Publiczna im. Mikołaja Reja” –, która zostaje 

wpisana do Rejestru Instytucji Kultury Miasta Oleśnicy. 

2. Oleśnicka Biblioteka Publiczna im. Mikołaja Reja uzyskuje osobowość prawną i rozpoczyna działalność 

z chwilą wpisu do Rejestru Instytucji Kultury w Oleśnicy. 

§ 3. Siedziba Oleśnickiej Biblioteki Publicznej im. Mikołaja Reja mieści się w Oleśnicy przy ul. Mikołaja 

Reja 10. 

§ 4. Przedmiotem działania Oleśnickiej Biblioteki Publicznej im. Mikołaja Reja jest w szczególności 

rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz upowszechnianie wiedzy i rozwoju 

kultury. 

§ 5. Środki niezbędne do utrzymania i rozwoju Oleśnickiej Biblioteki Publicznej im. Mikołaja Reja 

zapewnia Gmina Miasto Oleśnica. 
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§ 6. Przedmiotem działania MOKiS jest kontynuacja działalności w zakresie organizowania, prowadzenia 

i promowania działalności kulturalnej oraz sztuki. 

§ 7. 1. Majątek trwały Biblioteki – zgodnie z ewidencją środków trwałych, ewidencją wyposażenia  

oraz majątek obrotowy, tj. towary oraz niewykorzystane przez Bibliotekę do końca czerwca środki pieniężne 

pochodzące ze sprzedaży włączony zostaje do nowo utworzonej samorządowej instytucji kultury o nazwie 

„Oleśnicka Biblioteka Publiczna im. Mikołaja Reja”. 

2. Przeniesienie mienia nastąpi na podstawie protokołów przeniesienia składników majątku trwałego 

i obrotowego ulegających włączeniu do Oleśnickiej Biblioteki Publicznej im. Mikołaja Reja według stanu  

na dzień 30 czerwca 2019 r. 

§ 8. 1. Biblioteka i Forum Kultury w Oleśnicy przekaże w dniu 30 czerwca 2019 r. dowodem PT Miastu 

Oleśnica nieruchomość gruntową stanowiącą działkę nr 35/1 AM 61 o powierzchni 1344 m² położoną 

w Oleśnicy przy ul. Mikołaja Reja 10, zabudowaną budynkiem o powierzchni całkowitej 2868 m²  

oraz o powierzchni użytkowej 2090 m², wpisanej w księdze wieczystej pod numerem WR1E/00044621/3. 

2. Gmina Miasto Oleśnica wyposaży z dniem 1 lipca 2019 roku nowo powstałą instytucję, tj. Oleśnicką 

Bibliotekę Publiczną im. Mikołaja Reja, w obiekt przy ul. Mikołaja Reja 10 (budynek z gruntem) oraz lokal 

przy ul. gen. Franciszka Kleeberga 4 do prowadzenia działalności. 

§ 9. Powstałe do dnia 30 czerwca 2019 roku zobowiązania i wierzytelności Biblioteki przejmuje MOKiS 

w Oleśnicy. 

§ 10. Oleśnicka Biblioteka Publiczna im. Mikołaja Reja przejmuje z archiwum dokumenty pochodzące 

sprzed połączenia jednostek dotyczące Biblioteki oraz wszystkie dokumenty związane z działalnością 

Biblioteki w okresie wspólnego funkcjonowania w ramach Biblioteki i Forum Kultury w Oleśnicy oraz akta 

osobowe pracowników i byłych pracowników Biblioteki. Przekazanie archiwum do Oleśnickiej Biblioteki 

Publicznej im. Mikołaja Reja następuje protokołem zdawczo-odbiorczym. 

§ 11. Osoby umocowane do reprezentowania MOKiS i Oleśnickiej Biblioteki Publicznej im. Mikołaja Reja 

dokonają odpowiednich czynności prawnych w celu formalnego przekazania mienia i realizacji postanowień 

wynikających z wyłączenia Biblioteki. 

§ 12. 1. Pracownicy wyłączonej ze struktury organizacyjnej BiFK Biblioteki stają się z dniem 1 lipca 

2019 r. pracownikami Oleśnickiej Biblioteki Publicznej im. Mikołaja Reja i zachowują dotychczasowe 

uprawnienia wynikające ze stosunku pracy. 

2. Do pracowników, o których mowa w ust. 1 stosuje się art. 231 Kodeksu Pracy. 

§ 13. 1. Uchyla się statut nadany dla dzielonej jednostki Biblioteki i Forum Kultury w Oleśnicy uchwałą 

Rady Miasta Oleśnicy nr XV/112/2015 z dnia 27 listopada 2015 r. 

2. Miejskiemu Ośrodkowi Kultury i Sztuki w Oleśnicy nadaje się statut, który stanowi zał. nr 1 do uchwały. 

3. Oleśnickiej Bibliotece Publicznej im. Mikołaja Reja nadaje się statut, który stanowi zał. nr 2 do uchwały. 

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Oleśnica. 

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

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady Miasta Oleśnicy: 

A. Chrzanowski
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Załącznik nr 1 do uchwały nr VII/71/2019 

Rady Miasta Oleśnicy z dnia 25 kwietnia 2019 r. 

Statut Miejskiego Ośrodka Kultury i Sztuki w Oleśnicy 

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne 

§ 1. Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki w Oleśnicy (zwany dalej: MOKiS) jest samorządową instytucją 

kultury, której Organizatorem jest Gmina Miejska Oleśnica. 

§ 2. MOKiS działa na podstawie : 

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

z 2018 poz. 1983, z późn. zm.); 

2) niniejszego statutu. 

§ 3. 1. MOKiS wpisany jest do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Organizatora i posiada 

osobowość prawną. 

2. Nadzór w imieniu Organizatora sprawuje Burmistrz Miasta Oleśnicy. 

§ 4. 1. Siedzibą MOKiS jest Miasto Oleśnica, ul. Jana Kochanowskiego 4. 

2. MOKiS jest samorządową instytucją kultury, której podstawowym obszarem działania jest miasto 

Oleśnica. 

3. MOKiS używa pieczęci podłużnej z pełną nazwą i adresem siedziby. 

4. Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki w Oleśnicy może używać nazwy skróconej „MOKiS w Oleśnicy”  

oraz może posiadać znak graficzny (logo). 

Rozdział 2. 

Cele i zadania oraz zakres działalności 

§ 5. Podstawowymi celami działalności MOKiS jest upowszechnianie kultury i sztuki, kształtowanie 

wzorów życia kulturalnego oraz przygotowanie społeczeństwa do aktywnego uczestnictwa w kulturze. 

§ 6. Powyższe cele MOKiS realizuje w szczególności poprzez: 

1) rozpoznawanie i rozbudzanie zainteresowań oraz potrzeb kulturalnych i intelektualnych oraz tworzenie 

warunków zaspokajania tych potrzeb wśród społeczności lokalnej; 

2) wspieranie inicjatyw kulturalnych wśród społeczności lokalnej poprzez ich merytoryczne i organizacyjne 

wsparcie; 

3) realizowanie i promowanie wszelkich form sztuki, zwłaszcza w kontekście ich dostępności  

dla mieszkańców Oleśnicy; 

4) upowszechnianie wszelkich form spędzania wolnego czasu, z akcentowaniem kulturalnych ich przejawów; 

5) tworzenie oraz eksploatację bazy kulturalnej w oparciu o potrzeby społeczności lokalnej; 

6) organizowanie i współorganizowanie imprez kulturalnych, artystycznych i rozrywkowych w formie 

koncertów, spektakli, widowisk, projekcji kinowych, prelekcji, wystaw, festiwali, przeglądów, spotkań 

autorskich, wieczorów poetyckich itp.; 

7) animowanie i realizację działań kulturalnych i rozwojowych poprzez organizowanie pracowni, kółek 

zainteresowań, twórczych kursów, warsztatów, przeprowadzanie konkursów o charakterze artystycznym; 

8) wychowanie przez sztukę i propagowanie wartości estetycznych; 

9) upowszechnianie wiedzy o historii i współczesności miasta Oleśnicy, historycznej ziemi oleśnickiej  

oraz gromadzenie i udostępnianie zbiorów od czasów najdawniejszych do czasów współczesnych 

w prowadzonej izbie regionalnej; 
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10) prowadzenie działalności informacyjno-wydawniczej; 

11) prowadzenie kina; 

12) promowanie w ramach prowadzonej przez siebie działalności miasta Oleśnicy. 

§ 7. Realizując swoje statutowe cele MOKiS współpracuje z osobami fizycznymi, podmiotami 

i organizacjami, działającymi w kraju i poza jego granicami. 

§ 8. 1. MOKiS może prowadzić działalność inną niż kulturalna zgodnie z obowiązującymi przepisami 

obejmującą: 

1) wydzierżawianie lub wynajem pomieszczeń oraz posiadanych składników majątkowych; 

2) obsługę imprez zleconych; 

3) prowadzenie warsztatów i zajęć edukacyjnych; 

4) sprzedaż wydawnictw, artykułów promocyjnych, regionalnych, związanych z działalnością MOKiS 

i miasta Oleśnicy; 

5) działalność reklamową i promocyjną. 

2. Środki uzyskane z prowadzonej działalności gospodarczej, o której mowa w ust. 1 mogą być 

wykorzystane wyłącznie na realizację zadań statutowych MOKiS. 

Rozdział 3. 

Organizacja i zarządzanie 

§ 9. 1. Dyrektor kieruje całością działalności MOKiS, w tym pod względem organizacyjnym i reprezentuje 

go na zewnątrz. 

2. Dyrektor jest powoływany i odwoływany przez Organizatora, w trybie przewidzianym przepisami 

ustawy, w imieniu którego działa Burmistrz Oleśnicy. 

3. Burmistrz Miasta Oleśnicy wykonuje wobec Dyrektora czynności z zakresu prawa pracy oraz jest jego 

zwierzchnikiem służbowym. 

4. Burmistrz, po konsultacji z Dyrektorem MOKiS, może powołać organ doradczy, skupiający 

przedstawicieli środowisk artystycznych. 

5. W przypadku powołania organu doradczego, tryb jego działania określa odrębny regulamin, nadawany 

zarządzeniem przez Dyrektora MOKiS. 

6. Organizację wewnętrzną MOKiS określa regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora MOKiS 

w trybie przewidzianym przepisami ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu 

działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983, ze zm.). 

§ 10. W skład MOKIS wchodzą: 

1) sala widowiskowo – kinowa w Oleśnicy przy ul. Jana Kochanowskiego 4; 

2) izba regionalna pod nazwą Oleśnicki Dom Spotkań z Historią w Oleśnicy przy ul. Bocianiej 11; 

3) galeria w Bramie Wrocławskiej w Oleśnicy ul. Wrocławska; 

4) sala - nawa boczna Kościoła Św. Jerzego w Oleśnicy przy ul. Matejki 18; 

5) Centrum Spotkań Organizacji Pozarządowych przy ul. Brzozowej 12b. 

Rozdział 4. 

Gospodarka finansowa 

§ 11. 1. MOKiS działa jako osoba prawna, samodzielnie gospodaruje udostępnionym i posiadanym 

mieniem, w oparciu o zasadę efektywności i gospodarności w jego wykorzystaniu. 

2. MOKiS prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych dla instytucji kultury. 
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3. Podstawą gospodarki finansowej MOKiS jest roczny plan finansowy, opracowany przez Dyrektora 

z zachowaniem wysokości dotacji udzielonej przez Organizatora, sporządzany na podstawie zasad 

wynikających z obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa. 

§ 12. 1. Koszty bieżącej działalności oraz zobowiązania MOKiS pokrywa z uzyskanych przychodów. 

2. Źródłami finansowania MOKiS są: 

1) dotacje podmiotowe i celowe od Organizatora; 

2) inne dotacje niż wymienione w pkt 1; 

3) przychody z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego; 

4) przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych; 

5) środki otrzymane od osób prawnych i fizycznych (w tym darowizny, zapisy) oraz pochodzące z innych 

źródeł. 

Rozdział 5. 

Zasady dokonywania zmian statutowych 

§ 13. Zmiany statutu dokonywane będą w trybie przewidzianym do jego nadania. 
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Załącznik nr 2 do uchwały nr VII/71/2019 

Rady Miasta Oleśnicy z dnia 25 kwietnia 2019 r. 

Statut Oleśnickiej Biblioteki Publicznej im. Mikołaja Reja 

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne 

§ 1. 1. Oleśnicka Biblioteka Publiczna im. Mikołaja Reja, zwana dalej Biblioteką, jest samorządową 

instytucją kultury, której Organizatorem jest Gmina Miejska Oleśnica i działa na podstawie: 

1) ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (j.t. Dz.U. z 2018 poz. 574, z późn. zm.); 

2) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. 

z 2018 r. poz. 1983, z późn. zm.); 

3) niniejszego statutu. 

2. Biblioteka wpisana jest do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Organizatora i posiada 

osobowość prawną. 

3. Nadzór nad organizacją i funkcjonowaniem Biblioteki sprawuje Burmistrz Miasta Oleśnicy. 

4. Biblioteka wchodzi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej i podlega merytorycznemu nadzorowi 

Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu. 

5. Biblioteka wykonuje również zadania powiatowe w zakresie wskazanym w porozumieniu z dnia 

23.07.1999 r. zawartego pomiędzy Gminą Miejską Oleśnicą i Powiatem Oleśnickim. 

§ 2. 1. Biblioteka jest samorządową instytucją kultury, której podstawowym obszarem działania jest miasto 

Oleśnica i powiat oleśnicki. 

2. Siedziba Biblioteki mieści się w Oleśnicy przy ulicy Mikołaja Reja 10. 

3. Organizator zapewnia warunki działalności i rozwoju Biblioteki odpowiadające jej zadaniom. 

§ 3. 1. Biblioteka używa pieczęci podłużnej z pełną nazwą, adresem siedziby, nr Regon, nr NIP,  

nr telefonu, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Biblioteka używa pieczęci okrągłej do identyfikacji zbiorów o treści „Oleśnicka Biblioteka Publiczna im. 

Mikołaja Reja”. 

3. Oleśnicka Biblioteka Publiczna im. Mikołaja Reja może używać nazwy skróconej „Biblioteka”. 

Rozdział 2. 

Cele i zadania Biblioteki 

§ 4. 1. Podstawowym celem Biblioteki jest rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa 

oraz upowszechnianie wiedzy i rozwoju kultury. 

2. Do zakresu podstawowych działań Biblioteki należy: 

1) gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych; 

2) udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz oraz prowadzenie 

wypożyczeń międzybibliotecznych; 

3) prowadzenie działalności informacyjnej, bibliograficznej, wystawienniczej i edukacyjnej, udostępnianie 

informacji własnych i zewnętrznych; 

4) opracowywanie i publikowanie bibliografii regionalnej oraz innych źródeł informacji dokumentujących 

dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy regionu; 

5) popularyzacja książek, informacji, wiedzy i czytelnictwa; 
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6) tworzenie kolekcji zbiorów specjalnych, zwłaszcza materiałów audiowizualnych i dokumentów życia 

społecznego; 

7) współdziałanie z innymi bibliotekami, instytucjami upowszechniania kultury oraz organizacjami 

i podmiotami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa; 

8) doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej. 

Rozdział 3. 

Organizacja i zarządzanie Biblioteką 

§ 5. 1. Całą działalnością Biblioteki kieruje Dyrektor, w tym pod względem organizacyjnym  

oraz reprezentuje ją na zewnątrz. 

2. Dyrektora powołuje i odwołuje Burmistrz Miasta Oleśnicy. 

3. Dyrektor jest przełożonym pracowników Biblioteki i jako pracodawca wykonuje wobec nich czynności 

z zakresu prawa pracy. 

§ 6. 1. Strukturę Biblioteki tworzą: 

1) Dyrektor; 

2) działy gromadzenia i opracowywania, przechowywania i udostępniania zbiorów; 

3) wypożyczalnie; 

4) czytelnie wraz z informacją; 

5) administracja; 

6) księgowość. 

2. Biblioteka prowadzi filię biblioteczną - Biblioteka pod Pegazem, przy ulicy Gen. Franciszka Kleeberga 

4 w Oleśnicy. 

§ 7. 1. Biblioteka może tworzyć i prowadzić wypożyczalnie, czytelnie, oddziały dla dzieci, filie 

biblioteczne i punkty biblioteczne oraz inne formy udostępniania zbiorów bibliotecznych. 

2. Przy Bibliotece mogą działać Koła Przyjaciół Biblioteki. 

3. Zasady i warunki korzystania z Biblioteki określa regulamin nadany przez Dyrektora. 

Rozdział 4. 

Gospodarka finansowa Biblioteki 

§ 8. 1. Biblioteka działa jako osoba prawna, samodzielnie gospodaruje udostępnionym i posiadanym 

mieniem, w oparciu o zasadę efektywności i gospodarności w jego wykorzystaniu. 

2. Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych dla instytucji kultury. 

3. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest roczny plan finansowy zatwierdzony przez Dyrektora 

z zachowaniem wysokości dotacji udzielonej przez Organizatora, sporządzony na podstawie zasad 

wynikających z obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa. 

§ 9. Działalność Biblioteki jest finansowana z dotacji podmiotowej, z dotacji celowych, z wpływów 

z prowadzonej działalności, ze środków otrzymanych od osób fizycznych i prawnych (w tym darowizn 

i zapisów) oraz z innych źródeł. 

§ 10. 1. Usługi Biblioteki są ogólnie dostępne i bezpłatne, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Opłaty mogą być pobierane: 

1) za usługi informacyjne, bibliograficzne, reprograficzne oraz wypożyczenia międzybiblioteczne; 

2) za wypożyczenia materiałów audiowizualnych; 

3) w formie kaucji za wypożyczone materiały biblioteczne; 

4) za niezwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych; 
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5) za uszkodzenie, zniszczenie lub nie zwrócenie materiałów bibliotecznych. 

3. Wysokość opłat, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2 nie może przekraczać kosztów wykonania usługi. 

4. Uzyskane środki z działalności w całości są przeznaczone na działalność statutową Biblioteki. 

Rozdział 5. 

Postanowienia końcowe 

§ 11. Niniejszy statut może być zmieniony w trybie właściwym dla jego nadania. 
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