UCHWAŁA NR XV/112/2015
RADY MIASTA OLEŚNICY
z dnia 27 listopada 2015 r.
w sprawie nadania Statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą : Biblioteka i Forum Kultury
w Oleśnicy.
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 9, art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2015r. poz.1515), art.19 ust. 4 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu
działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012 r. poz. 406 ze zm.) Rada Miasta Oleśnicy uchwala, co następuje:
§ 1. Nadaje się Statut Bibliotece i Forum Kultury w Oleśnicy w brzmieniu określonym w załączniku do
niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Oleśnicy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady Miasta
Oleśnicy
Wiesław Piechówka
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Załącznik do uchwały Nr XV/112/2015 Rady Miasta Oleśnicy
z dnia 27 listopada 2015r .
w sprawie nadania Statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą:
Biblioteka i Forum Kultury w Oleśnicy.

Statut Biblioteki i Forum Kultury w Oleśnicy
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1.
1. Biblioteka i Forum Kultury zwane dalej „Forum” powstało z połączenia:
1) Oleśnickiej Biblioteki Publicznej im. Mikołaja Reja w Oleśnicy
2) Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Oleśnicy
- na podstawie uchwały Nr XV/111/2015 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 27 listopada 2015r.
w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury: Oleśnickiej Biblioteki Publicznej
im. Mikołaja Reja w Oleśnicy i Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Oleśnicy w
samorządową instytucję kultury pod nazwą : Biblioteka i Forum Kultury w Oleśnicy.
§ 2.
Organizatorem Forum jest gmina Miasto Oleśnica, zwana dalej „Organizatorem”.
§ 3.
1. Bezpośredni nadzór nad Forum sprawuje Burmistrz Miasta Oleśnicy.
2. Nadzór merytoryczny nad Forum w zakresie zadań biblioteki publicznej sprawuje
Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu.
§ 4.
Forum jest wpisane do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Organizatora i posiada
osobowość prawną.
§ 5.
1. Siedzibą Forum jest miasto Oleśnica.
2. Forum jest samorządową instytucją kultury, której obszarem działania jest gmina Miasto
Oleśnica.
3. W zakresie zadań biblioteki publicznej Forum działa w obrębie krajowej sieci bibliotek
publicznych na terenie gminy Miasto Oleśnica i powiatu oleśnickiego.
§ 6.
1. Forum używa pieczęci podłużnej z pełną nazwą, adresem siedziby, nr Regon, nr NIP, nr
telefonu z zastrzeżeniem ust.2.
2. Forum używa pieczęci okrągłej do identyfikacji zbiorów o treści: „ Biblioteka i Forum
Kultury w Oleśnicy”.
3. Forum może używać nazwy skróconej BiFK w Oleśnicy.
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Rozdział 2.
Cele i zadania oraz zakres działania Forum
§ 7.
1. Podstawowym celem Forum jest rozwijanie i zaspakajanie potrzeb czytelniczych i
informacyjnych społeczeństwa, upowszechnianie wiedzy i nauki oraz upowszechnianie i
rozwój kultury, poprzez popularyzację jej wszystkich form występowania, a także
promocję gminy Miasto Oleśnica. Forum pełni rolę kulturotwórczą i informacyjną w
środowisku.
2. Do podstawowego zakresu działalności Forum w zakresie zadań biblioteki należy:
1) gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych, ze
szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu;
2) udostępnianie zbiorów utrwalonych w formie tradycyjnej, audiowizualnej i cyfrowej;
3) pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno – bibliograficznej;
4) organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych;
5) edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę;
6) rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych;
7) prowadzenie różnych form pracy służących popularyzacji sztuki, nauki oraz dorobku
kulturalnego;
8) popularyzacja wiedzy o regionie poprzez pozyskiwanie, opracowanie, konserwację i
popularyzowanie dokumentów oraz innych obiektów utrwalających historię i życie
współczesne miasta i powiatu;
9) doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej;
10) współpraca, także międzynarodowa, z innymi bibliotekami, instytucjami i
organizacjami w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspakajania potrzeb
informacyjnych, oświatowych i kulturalnych mieszkańców;
11) udzielanie pomocy merytorycznej w zakresie działalności biblioteczno-informacyjnej
bibliotekom publicznym powiatu oleśnickiego;
12) prowadzenie działalności wydawniczej.
3. Do podstawowego zakresu działalności Forum w zakresie kultury należy:
1) realizowanie konsekwentnej polityki kulturalnej na terenie gminy Organizatora poprzez
tworzenie kalendarza cyklicznych przedsięwzięć i imprez kulturalnych;
2) wspieranie inicjatyw kulturalnych wśród społeczności lokalnej poprzez pomoc
merytoryczną i organizacyjną;
3) przygotowanie oferty kulturalnej dla możliwie najszerszego kręgu odbiorców wśród
społeczności lokalnej;
4) rozpoznawanie potencjalnych obszarów zainteresowań kulturalnych oraz
dopasowywanie swojej oferty do oczekiwań odbiorców;
5) upowszechnianie wszelkich form spędzania wolnego czasu, z akcentowaniem
kulturalnych ich przejawów;
6) prowadzenie akcji promujących działalność kulturalną, zwłaszcza adresowaną do dzieci
i młodzieży;
7) tworzenie oraz eksploatację bazy kulturalnej w oparciu o potrzeby społeczności
lokalnej;
8) animowanie i realizację działań kulturalnych i rozwojowych poprzez organizowanie
twórczych kursów, warsztatów czy szkoleń.
4. Do podstawowego zakresu działalności Forum w zakresie promocji gminy Miasto Oleśnica
należy:
1) promowanie w ramach prowadzonej przez siebie działalności Miasta Oleśnicy;
2) tworzenie i dystrybucja materiałów informacyjnych i promocyjnych dotyczących Miasta
Oleśnicy.
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5. Forum może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych w odrębnych
przepisach w zakresie :
1) prowadzenia warsztatów, szkoleń, kursów i zajęć edukacyjnych (np. językowych,
plastycznych itp.), prowadzenia pracowni specjalistycznych;
2) prowadzenia działalności wydawniczej, sprzedaży wydawnictw własnych;
3) organizacji imprez zlecanych przez inne instytucje i zakłady;
4) wypożyczania sprzętu i innych ruchomości;
5) obsługi słupów ogłoszeniowych;
6) koncertów własnych zespołów na zlecenie innych podmiotów;
7) sprzedaży biletów na imprezy własne;
8) promocji firm na imprezach organizowanych przez Forum;
9) usług reklamowych;
10) świadczenia usług biurowych dla ludności np. usługi ksero, przepisywanie tekstu,
korzystanie z komputera, drukowanie, bindowanie itp.;
11) sprzedaży usług osobowych w zakresie obsługi technicznej, np. akustyki, operatora
oświetlenia itp.;
12) organizowania i prowadzenia działalności wystawienniczej;
13) pozyskiwania środków europejskich i innych na przygotowanie projektów w zakresie
działalności kulturalnej.

Rozdział 3.
Organy Forum i jego organizacja
§ 8.
1. Organem zarządzającym Forum jest Dyrektor.
2. Dyrektor kieruje działalnością Forum i reprezentuje je na zewnątrz.
3. Dyrektor uprawniony jest do dokonywania czynności prawnych w imieniu Forum, w tym
do składania oświadczeń woli w zakresie jego praw i zobowiązań majątkowych.
4. Dyrektora powołuje i odwołuje Burmistrz Miasta Oleśnicy, zgodnie z ustawą z dnia 25
października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
5. Burmistrz Miasta Oleśnicy wykonuje wobec dyrektora czynności z zakresu prawa pracy
oraz jest jego zwierzchnikiem służbowym.
§ 9.
1. Organizację wewnętrzną Forum określa regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora
w trybie przewidzianym ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
2. Zasady i warunki korzystania z Biblioteki Centralnej i jej filii określa regulamin biblioteki
nadany przez Dyrektora.
§ 10.
W skład Forum wchodzą :
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1) Biblioteka Centralna w Oleśnicy przy ul. M. Reja 10,
2) filia Biblioteki Centralnej pod nazwą „ Biblioteka pod Pegazem” w Oleśnicy przy ul
Kleeberga 4 ;
3) izba regionalna pod nazwą Oleśnicki Dom Spotkań z Historią w Oleśnicy przy
ul. Bocianiej 11 ;
4) sala widowiskowo – kinowa w Oleśnicy przy ul. Kochanowskiego 4;
5) galeria w Bramie Wrocławskiej w Oleśnicy;
6) sala teatralno-koncertowa w Kościele Św. Jerzego w Oleśnicy;
§ 11.
Przy Forum działa zespół doradczy zwany Radą Kultury, którą powołuje dyrektor
Forum ustalając jej skład osobowy , zasady i tryb działania.
Rozdział 4.
Źródła finansowania działalności Forum.
§ 12.
1. Forum prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków,
kierując się zasadami określonymi w odrębnych przepisach, dotyczących gospodarki
finansowej i rachunkowości instytucji kultury.
2. Podstawą gospodarki finansowej Forum jest plan finansowy zatwierdzony przez dyrektora
z zachowaniem wysokości dotacji Organizatora.
§ 13.
1. Źródłami finansowania Forum są:
1) przychody wskazane w art.28 ust.2 ustawy o organizowaniu działalności kulturalnej;
2) wpływy z opłat pobieranych zgodnie z art.14 ust.2 ustawy o bibliotekach;
3) przychody z działalności gospodarczej , o której mowa w § 7 ust.5 ;
4) środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych.
2. Dochody uzyskane ze źródeł, o których mowa w ust. 1 są przeznaczane na cele statutowe
Forum.
§ 14.
1. Dyrektor Forum corocznie przedkłada do zatwierdzenia Burmistrzowi Miasta
Oleśnicy sprawozdanie finansowe za poprzedni rok budżetowy.
Postanowienia końcowe
§ 15.
1. Połączenia, podziału lub likwidacji Forum może dokonać Organizator zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa.
2. Zmiany statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego nadania.
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