Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 250/XXXVI/2014
Rady Powiatu w Legionowie
z dnia 30 stycznia 2014 r.

STATUT POWIATOWEJ INSTYTUCJI KULTURY W LEGIONOWIE
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.
1. Powiatowa Instytucja Kultury w Legionowie, zwana dalej PIK, jest samorządową instytucją kultury,
działającą w szczególności na podstawie:
1) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
(Dz. U. z 2012 r. poz. 406),
2) ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r. poz. 642 z późn. zm.).
2. Siedzibą PIK jest miasto Legionowo, a terenem działalności powiat legionowski.
3. Organizatorem PIK jest Powiat Legionowski, wykonujący swoje zadania poprzez Radę Powiatu w
Legionowie i Zarząd Powiatu w Legionowie w zakresie przyznanych im kompetencji.
4. Bezpośredni nadzór nad PIK sprawuje Zarząd Powiatu w Legionowie.
5. PIK w Legionowie posiada osobowość prawną i podlega wpisaniu do powiatowego rejestru instytucji
kultury.
6. PIK używa pieczątki z nazwą w pełnym brzmieniu i z adresem siedziby.

II. CELE I ZADANIA PIK
§ 2.
1. Do podstawowych zadań PIK należy:
1) prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej,
2) rozwój aktywności kulturalnej mieszkańców powiatu legionowskiego,
3) współpraca z samorządowymi instytucjami kultury i organizacjami pozarządowymi w zakresie
rozwoju kultury.
2. Powiatowa Biblioteka Publiczna:
1) wchodzi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej,
2) w zakresie merytorycznym współpracuje z gminnymi bibliotekami działającymi na terenie
powiatu legionowskiego,
3) prowadzi obsługę biblioteczną mieszkańców powiatu,
4) rozwija i zaspokaja potrzeby czytelnicze, edukacyjne i informacyjne mieszkańców powiatu, w
tym w zakresie wiedzy o regionie,
5) dba o sprawne funkcjonowanie sieci bibliotecznej w powiecie.
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III. ORGANY PIK I JEJ ORGANIZACJA
§ 3.
1. PIK zarządza i reprezentuje na zewnątrz Dyrektor.
2. Dyrektora powołuje i odwołuje Zarząd Powiatu w Legionowie.
3. Dyrektor kieruje całokształtem działalności PIK i jest za nią odpowiedzialny.
4. Organizację wewnętrzną PIK określa regulamin organizacyjny nadany przez dyrektora PIK po
zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu w Legionowie oraz innych podmiotów wskazanych w art. 13 ust.
3 ustawy wymienionej w § 1 ust.1 punkt 1.
5. Czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do Dyrektora, w tym ustalenie warunków płacy i pracy,
wykonuje Starosta Legionowski
§ 4.
Zarząd Powiatu w Legionowie może powierzyć zarządzanie PIK osobie fizycznej lub prawnej w trybie
i na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

IV. GOSPODARKA FINANSOWA
§ 5.
1. PIK prowadzi gospodarkę finansową na zasadach właściwych dla instytucji kultury, w ramach
posiadanych środków oraz w oparciu o plan finansowy, kierując się zasadami efektywności, celowości
i rzetelności ich wykorzystania.
2. Podstawą gospodarki finansowej PIK jest plan finansowy ustalony przez Dyrektora z zachowaniem
wysokości dotacji z Powiatu Legionowskiego. Projekt planu finansowego Dyrektor jest zobowiązany
przesłać do właściwego merytorycznie Wydziału Starostwa Powiatowego.
3. PIK pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów.
4. Przychodami PIK są:
1) dotacje z budżetu Powiatu Legionowskiego,
2) inne dotacje,
3) wpływy z prowadzonej działalności,
4) środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych,
5) wpływy z innych źródeł.
5. PIK może prowadzić dodatkową działalność gospodarczą w zakresie:
1) dzierżawy i wynajmu pomieszczeń i innych składników majątkowych,
2) usług transportowych, kserograficznych i komputerowych,
3) sprzedaży wydawnictw i publikacji, wyrobów sztuki i amatorskiej twórczości plastycznej,
4) usług reklamowych, fotograficznych, filmowych, video, elektroakustycznych, plastycznych,
wydawniczych,
5) usług edukacyjnych i szkoleniowych.
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6. Środki uzyskane z działalności gospodarczej mogą być wykorzystane wyłącznie w celu finansowania
działalności statutowej PIK.
7. Działalność gospodarcza prowadzona jest na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów
prawa.
8. Dyrektor przedkłada Zarządowi Powiatu w Legionowie do zatwierdzenia roczne sprawozdanie
finansowe nie później niż do 31 marca następnego roku za pośrednictwem skarbnika powiatu.
9. PIK gospodaruje samodzielnie przydzielonym i nabytym mieniem.
10. PIK może zbywać środki trwałe, przy zbywaniu stosuje się odpowiednie przepisy dotyczące
przedsiębiorstw państwowych.
V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 6.
1. Zmiany statutu dokonywane są w trybie właściwym dla jego nadania.
2. Likwidacji, połączenia lub podziału PIK dokonuje Rada Powiatu w Legionowie na warunkach i w
trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.
3. W zakresie nieuregulowanym niniejszym statutem mają zastosowanie właściwe przepisy ustawy o
organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

3

Uzasadnienie
Po szczegółowej analizie uchwały Rady Powiatu w Legionowie nr 225/XXXIV/2013 z dnia 28 listopada
2013 r. Nadzór Prawny Wojewody zasygnalizował potrzebę uściślenia zapisów związanych z
organizacja wewnętrzną PIK-u w taki sposób, aby nie było wątpliwości co do zgodności statutu z ustawą
z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012
r. poz. 406), poprzez uzupełnienie katalogu podmiotów opiniujących regulamin organizacyjny tej
instytucji kultury. Zarząd Powiatu zapoznał się z zasygnalizowaną treścią i uznał ich zasadność i
niniejszym wystąpił z inicjatywą zmian w treści wyżej wymienionej uchwały. Organem władnym do
dokonania zmiany treści uchwały jest Rada Powiatu w Legionowie
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