KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY
Organizator
Gmina Drawsko Pomorskie

Numer wpisu do rejestru

1/92
Ośrodek Kultury w Drawsku Pomorskim

Dział I - Oznaczenie instytucji kultury
1

2

3

4

5

6

Numer
kolejny
wpisu

Data
wpisu,
daty
kolejnych
zmian

Pełna i
skrócona
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Oznaczenie
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utworzenia instytucji
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Nazwa
Cyfrowy
Uwagi
Imię i
podmiotu, identyfikator
nazwisko
z którym
instytucji
pełnomocnika
organizator
kultury
organizatora
wspólnie
nadany w
dokonującego
prowadzi
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wpisu
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informacji
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statystycznej

Organ założycielski GMINA DRAWSKO
POMORSKIE

1

1992-0315

Ośrodek
Kultury w
Drawsku
Pomorskim

Ośrodek
Kultury w
Drawsku
Pomorskim
ul.
Piłsudskiego
12

Uchwała NR XVII/129/92
RADY MIEJSKIEJ W
DRAWSKU
POMORSKIM z dnia 31
stycznia 1992 r. w
sprawie połączenia
Biblioteki Publicznej im.
Stefana Żeromskiego w
Drawsku Pomorskim z
Drawsko Pomorskim
Ośrodkiem Kultury w
Drawsku Pomorskim

-

656752

-

Elżbieta Koba

2

2009-1105

Ośrodek
Kultury w
Drawsku
Pomorskim

Działalność Ośrodka polega na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury. Podstawowym
celem Ośrodka jest pozyskiwanie i przygotowanie społeczeństwa do aktywnego uczestnictwa w
kulturze oraz współtworzenia jej wartości. Do podstawowych działań Ośrodka należy w
szczególności:
- edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę,
- gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnienie dóbr kultury,
- tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania
wiedzą i sztuką,
- tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego,
- rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych.
Zadania wymienione Ośrodek realizuje przede wszystkim przez organizowanie:
- zespołowego uczestnictwa w kulturze,
- różnorodnych form edukacji kulturalnej,
- form indywidualnej aktywności kulturalnej,
- imprez kulturalnych.
Ośrodek może prowadzić działalność instruktażowo - metodyczną. Realizując zadania
określone w § 7 Ośrodek może:
- organizować imprezy artystyczne, rozrywkowe i turystyczne,
- organizować spektakle, koncerty, wystawy, odczyty,
- prowadzić wypożyczanie książek i dzieł sztuki,
- prowadzić naukę języków obcych,
- prowadzić impresariat artystyczny,
- prowadzić działalność wydawniczą,
- świadczyć usługi poligraficzne, fonograficzne, fotograficzne, filmowe, plastyczne oraz inne z
zakresu kultury,
- prowadzić ogniska artystyczne,
- prowadzić wypożyczanie kostiumów, rekwizytów, sprzętu technicznego i innego,
- prowadzić sprzedaż dzieł sztuki i artykułów użytku kulturalnego,
- organizować imprezy zlecone (okolicznościowe, rodzinne, obrzędowe i inne),
- świadczyć usługi gastronomiczne.
W Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej im. Stefana Żeromskiego zadania kulturalne
Ośrodek realizuje poprzez gromadzenie, przechowywanie, konserwację zbiorów bibliotecznych
oraz udostępnianie zbiorów i upowszechnianie czytelnictwa polskiej i światowej literatury. Do
zadań Ośrodka należy udostępnianie, upowszechnianie i popularyzacja polskiego i światowego
dorobku filmowego.

Ośrodek
Kultury w
Drawsku
Pomorskim
ul.
Piłsudskiego
12

Uchwała NR
XL/348/2009 RADY
MIEJSKIEJ W
DRAWSKU
POMORSKIM z dnia 27
sierpnia 2009r.
Zmieniająca uchwałę w
sprawie Statutu Ośrodka
Kultury w Drawsku
Pomorskim

-

656752

-

Monika
Chmielecka

3

2012-0531

Ośrodek
Kultury w
Drawsku
Pomorskim

Celem działalności ośrodka jest rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb i aspiracji
kulturalnych mieszkańców gminy Drawsko Pomorskie poprzez tworzenie, i upowszechnianie
różnych dziedzin kultury oraz sztuki profesjonalnej i amatorskiej. Ośrodek prowadzi
wielokierunkową działalność w zakresie wspierania twórczości artystycznej, wychowania
estetycznego, edukacji pozaszkolnej, upowszechniania i udostępniania wartości kultury,
ochrony dziedzictwa kulturowego w regionie oraz organizowanie i promowanie działalności
kulturalnej.
Do zadań statutowych ośrodka należy w szczególności:
1) prowadzenie sekcji, zajęć i pracowni artystycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych;
2) przygotowanie społeczeństwa gminy do odbioru i tworzenia wartości kultury;
3) otaczanie opieką i tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego;
4) kultywowanie tradycji folklorystycznych oraz rozwijanie rękodzieła ludowego i
artystycznego;
5) dążenie do rozbudowy i unowocześnienia infrastruktury, służącej działalności kulturalnej na
terenie gminy;
6) świadczenie usług kulturalnych, organizacja imprez kulturalno- edukacyjnych oraz
rekreacyjno-rozrywkowych;
7) prowadzenie działalności instruktażowo-metodycznej;
8) prowadzenie współpracy kulturalnej z zagranicą, w szczególności poprzez organizowanie
wymiany młodzieżowej oraz wspólnych imprez kulturalnych;
9) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między
społeczeństwami;
10) działania wspomagające rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości lokalnej;
11) promocja i organizacja wolontariatu;
12) udostępnianie, upowszechnianie i popularyzacja polskiego i światowego dorobku
filmowego;
13) podejmowanie innych działań wynikających z potrzeb środowiska lokalnego.
Ośrodek, w oparciu o stosowne przepisy prawa może organizować i prowadzić:
1) spektakle teatralne, koncerty, pokazy, odczyty, wykłady, sympozja, konferencje, seminaria,
itp.;
2) kluby hobbystyczne, kursy tańca, warsztaty muzyczne, koła zainteresowań, itp.;
3) impresariat artystyczny, warsztaty i plenery artystyczne;
4) imprezy rozrywkowe, estradowe, turystyczne, plenerowe, kiermasze, targi, festyny, turnieje,
przeglądy, konkursy, itp.;
5) działalność wydawniczą i promocyjną;
6) usługi poligraficzne, fotograficzne, fonograficzne, video, plastyczne oraz inne z zakresu
kultury i sztuki;
7) wystawiennictwo i sprzedaż dzieł sztuki oraz innych przedmiotów sztuki użytkowej;
8) zlecone imprezy okolicznościowe, artystyczne, oświatowe, obrzędowe, rodzinne, itp.;
9) usługi gastronomiczne i handlowe w ramach działalności instytucji kultury.
Ośrodek może prowadzić działalność gospodarczą, jeżeli nie odbywa się ona kosztem
podstawowej działalności statutowej, a dochód z niej przeznaczony jest w całości na
działalność statutową ośrodka.
Celem działalności biblioteki i jej fili wchodzących w skład ośrodka jest organizacja i
zapewnienie dostępu do zasobów dorobku nauki, kultury polskiej i światowej.
Do zadań świetlic wiejskich należy w szczególności:
1) rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb, aspiracji oraz zainteresowań
kulturalnych społeczności wiejskiej;
2) realizowanie zadań w dziedzinie edukacji kulturalnej, wychowania przez sztukę,
upowszechniania kultury poprzez prowadzenie wielokierunkowej działalności zgodnie z
przyjętymi celami operacyjnymi strategii;
3) współpraca z organami sołectw i stowarzyszeniami, organizacjami lokalnymi w zakresie
ustalania planu pracy oraz współorganizowania imprez, wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych;
4) tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania
kulturą i sztuką;
5) opieka merytoryczna nad działalnością grup i zespołów ludowych.

Uchwała XXII RADY
Ośrodek
MIEJSKIEJ W DRAWSKU
Kultury w
POMORSKIM z dnia 31 maja
Drawsku
2012r. W sprawie nadania
Pomorskim
ul.
Statutu Ośrodkowi Kultury
Piłsudskiego
w Drawsku Pomorskim
12

-

656752

Adam Cygan

4

2012-1028

Zmiany w statucie związane z zakresem działalności z uwagi na zakończenie inwestycji
budowy kina – Centrum Kultury im. Eugeniusza Poniatowskiego.

Uchwała XXVI/252/2012
RADY MIEJSKIEJ W
DRAWSKU POMORSKIM z
dnia 27 września 2012r. W
sprawie nadania Statutu
Ośrodkowi Kultury w
Drawsku Pomorskim

-

656752

-

Adam Cygan

Uchwała V/27/2015 RADY
Ośrodek
MIEJSKIEJ W DRAWSKU
Kultury w
POMORSKIM z dnia 29
Drawsku
Pomorskim
stycznia 2015 zmieniająca
ul.
uchwałę w sprawie nadania
Piłsudskiego statutu Ośrodkowi Kultury
12
w Drawsku Pomorskim.

-

656752

-

Adam Cygan

Ośrodek
Kultury w
Drawsku
Pomorskim
ul.
Piłsudskiego
12

Zmiana Statutu Ośrodka Kultury:
3. Dyrektor ośrodka może utworzyć do dwóch stanowisk zastępcy dyrektora.
4 Zastępcę dyrektora powołuje dyrektor ośrodka z własnej inicjatywy po zasięgnięciu opinii
Burmistrza Drawska Pomorskiego.

5

2015-0412

Ośrodek
Kultury w
5. Zastępcę dyrektora odwołuje dyrektor ośrodka o czym zawiadamia Burmistrza Drawska
Drawsku Pomorskiego.
Pomorskim
6. Zastępcy dyrektora ośrodka działają w ramach udzielonych im przez dyrektora ośrodka
umocowań i ponoszą przed nim odpowiedzialność za podejmowane działania.

Dział II- Organizacja instytucji kultury
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Data wpisu,
daty kolejnych
zmian

Informacja o złożeniu do
rejestru statutu

Imię i nazwisko
dyrektora instytucji
kultury i jego zastępców
lub osoby fizycznej lub
prawnej, której
powierzono zarządzanie
instytucją kultury

Imiona i nazwiska
pełnomocników instytucji
kultury uprawnionych do
dokonywania czynności
prawnych w imieniu
instytucji oraz zakres ich
upoważnień

Nazwa oraz siedziba
wyodrębnionych
jednostek
organizacyjnych instytucji
kultury i ich cyfrowe
identyfikatory nadane w
systemie informacji
statystycznej

Uwagi

Imię i nazwisko
pełnomocnika
organizatora
dokonującego
wpisu

1

2

3

2009-11-05

Uchwała NR XL/348/2009
RADY MIEJSKIEJ W
DRAWSKU POMORSKIM
z dnia 27 sierpnia 2009r.

Jolanta Pluto Prądzyńska

2011-12-02

2012-07-02

Monika
Chmielecka

Uchwała XXII RADY
MIEJSKIEJ W DRAWSKU
POMORSKIM z dnia 31
maja 2012r. W sprawie
nadania Statutu
Ośrodkowi Kultury w
Drawsku Pomorskim

Od 1-12-2011
zarządzeniem
nr 189/2011 z
dnia 30
listopada

Adam Cygan

Adam Cygan

4

5

6

2012-11-20

Uchwała Nr
XXVI/252/2012 Rady
Miejskiej w Drawsku
Pomorskim z dnia 27
września 2012 r. w
sprawie nadania statutu
Ośrodkowi Kultury
w Drawsku Pomorskim

2015-05-01

UCHWA ŁA NR V/27/2015
RADY MIEJSKIEJ W
DRAWSKU POMORSKIM
z dnia 29 stycznia 2015 r.
zmieniająca uchwałę w
sprawie nadania statutu
Ośrodkowi Kultury w
Drawsku Pomorskim

Dyrektor Jolanta Pluto
– Prądzyńska
Z-ca Dyrektora Renata
Żołądkiewicz

Adam Cygan

2017-05-16

UCHWAŁA NR
XLII/292/2017
RADY MIEJSKIEJ W
DRAWSKU POMORSKIM
z dnia 27 kwietnia 2017 r.
zmieniająca uchwałę w
sprawie nadania statutu
Ośrodkowi Kultury w
Drawsku
Pomorskim

Dyrektor Jolanta Pluto
– Prądzyńska
Z-ca Dyrektora Renata
Żołądkiewicz

Adam Cygan

Adam Cygan

7

2019-01-14

UCHWAŁA NR
LXVI/511/2018
RADY MIEJSKIEJ W
DRAWSKU POMORSKIM
z dnia 20 grudnia 2018 r.
zmieniająca uchwałę w
sprawie nadania statutu
Ośrodkowi Kultury w
Drawsku
Pomorskim

Dyrektor Jolanta Pluto
– Prądzyńska
Z-ca Dyrektora Renata
Żołądkiewicz

Wprowadzono
filie bibliotek w
Gudowie,
Suliszewie,
Rydzewie,
Łabędziach,
Zarańsku i
Ostrowicach

Adam Cygan

Dział III- Mienie instytucji kultury
1

2

3

4

5

8

Numer
kolejny wpisu

Data wpisu, daty
kolejnych zmian

Informacja o złożeniu do rejestru
rocznego sprawozdania
finansowego

Informacja o obciążeniu
środków trwałych instytucji
kultury ograniczonymi
prawami rzeczowymi

Uwagi

Imię i nazwisko
pełnomocnika
organizatora
dokonującego wpisu

1

2011-03-31

Sprawozdanie finansowe za
2010 rok

2

2012-07-17

Sprawozdanie finansowe za
2011 rok

3

2012-07-20

Sprawozdanie finansowe za
okres 01-01-30-06-2012r

Adam Cygan

4

2013-04-15

Sprawozdanie finansowe za
2012 rok

Adam Cygan

4

2013-07-10

Sprawozdanie finansowe za
okres 01-01-30-06-2013r

Adam Cygan

5

2014-01-20

Sprawozdanie finansowe za
2013 rok

Adam Cygan

6

2015-01-20

Sprawozdanie finansowe za
2014 rok

Adam Cygan

7

2016-05-20

Sprawozdanie finansowe za
2015 rok

Adam Cygan

8

2017-05-16

Sprawozdanie finansowe za
2016 rok

Adam Cygan

9

2018-05-30

Sprawozdanie finansowe za
2017 rok

Adam Cygan

- bilans
- rachunek zysków i strat
- zestawienie zmian funduszu jednostki
- uchwała
- wprowadzenie
- informacja dodatkowa
- rachunek zysków i strat
- bilans
- zestawienie zmian funduszu jednostki

Adam Cygan

Adam Cygan

Dział IV- Połączenie, podział i likwidacja instytucji kultury
1

2

3

4

5

8

Numer kolejny
wpisu

Data wpisu, daty
kolejnych zmian

Informacja o połączeniu, podziale lub
likwidacji instytucji kultury

Imię i nazwisko likwidatora

Uwagi

Imię i nazwisko pełnomocnika
organizatora dokonującego wpisu

Data wytworzenia/aktualizacji:
Sporządził:

