
 
 
 
 
Członkowie Komisji Kultury Oświaty Sportu i Spraw Społecznych, mieszkańcy oraz Pani Dyrektor 
Centrum na posiedzeniu w dniu 12 stycznia 2016 roku w trakcie omawiania przedłożonego po 
poprawkach obsługi prawnej dokumentu projektu Statutu CKiIO (pismo znak OSO.0004.41.2015 z 
dnia 9 listopada 2015 r.) wskazują na następujące uwagi: 
 

1. W §1 pojawia się błędny zapis wskazujący na działanie Centrum Kultury na podstawie 
ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (tj. Dz. U. Nr 226, poz. 1675), 

2. Pojawiające się literówki (§2 p.2), 
3. Pojawiające się powtórzenia zapisów (§2 p.4 oraz §3), 
4. Dylematu prawnego odnoście kwestii ujednolicenia zapisu Miasta Ogrodu Podkowa Leśna 

lub wprowadzenia zapisów administracyjnych Miasta Podkowa Leśna, 
5. W §9 usunąć słowo „szczegółowego” lub „w szczególności”. Propozycja pozostawienia 

zapisu w formie: „Do zakresu działania Centrum należy…”, 
6. W §9 między zapisem 7. a 8. brakuje zapisu „Popularyzacja i promowanie lokalnych 

zabytków”, 
7. §12 zmienić zapis: „Sprawozdanie zawiera szczegółowe informacje finansowe oraz 

informacje o wykonaniu zadań, o których mowa w §6-10…” na „Sprawozdanie zawiera 
szczegółowe informacje finansowe oraz informacje o wykonaniu zadań, o których mowa w 
§7-10…”, 

8. W dokumencie ujednolicić zapis Dyrektor Centrum (§13), 
9. Uwaga prawna dotycząca sposobu zatrudnienia Zastępcy (§13 p.4) oraz zapis ten jest 

sprzeczny z art. 15 p. 8 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 
(Dz.U.2012.406 z późn. zm.), 

10. Proponowana zmiana zapisu §13 p.4 na: „W Centrum może być utworzone stanowisko 
zastępcy…”, 

11. W §18 w p. 1 dopisanie: „Przy Centrum działa Rada Programowa jako organ doradczy 
powoływany przez Radę Miasta”, 

12. Sugestia zmiany składu Rady Programowej, w celu nieograniczania członków do 
stowarzyszeń statutowo związanych z działalnością kulturalną. Doprecyzowanie sposobu 
dokonania wybory członków z pośród stowarzyszeń (§18 p.2) (np. na Forum Organizacji 
Pozarządowych).  Doprecyzowanie pochodzenia stowarzyszeń (stowarzyszenia z siedzibą w 
Podkowie Leśnej), 

13. W §18 p. 4 należy dopisać zdanie „Regulamin wymaga zatwierdzenia przez Radę Miasta”, 
14. Zasadność zapisu §19 p. 7 (w porównaniu do zapisu art. 27 ustawy o organizowaniu i 

prowadzeniu działalności kulturalnej). Określić czy Centrum Kultury jest jednostką 
samorządu terytorialnego czy samodzielną jednostką kultury? 

15. Uwaga stylistyczna dotycząca zapisu: „Środki uzyskane z działalności określonej z 
działalności dodatkowej mogą być wykorzystane wyłącznie w celu finansowania 
działalności statutowej Centrum” (§20 p. 3).  

 
Przekazuję powyższe pod rozwagę. 


