
 
 

Druk nr 493 

UCHWAŁA Nr 524/09 

RADY MIEJSKIEJ w RADOMIU 

z dnia 20.04.2009r. 
 
 

w sprawie zmiany Uchwały Nr  907/2006 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 25.10.2006 roku 
w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Radomska Orkiestra 
Kameralna w Radomiu. 
 
   
 
 
Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym                      
( t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 i ust.2  ustawy               
z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej               
( t. j. Dz. U. z 2001r.  Nr 13 poz. 123   z późn. zm.) Rada Miejska w Radomiu uchwala,                 
co następuje: 
 

§ 1 
Zmienia się treść Statutu Radomskiej Orkiestry Kameralnej  stanowiącego załącznik                      
do Uchwały Nr 907/2006 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 25.10.2006 roku w sprawie 
utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Radomska Orkiestra Kameralna                  
w Radomiu w ten sposób, Ŝe  nadaje mu się brzmienie określone w załączniku do niniejszej 
uchwały. 
 

§ 2 
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Radomia. 
 

§ 3 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 
 
         Przewodniczący Rady Miejskiej 
         Dariusz Wójcik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
                                                     Załącznik  

                                                                                                                                   do Uchwały Nr 524/2009 
       Rady Miejskiej w Radomiu 

 
 
 

STATUT 
RADOMSKIEJ ORKIESTRY KAMERALNEJ 

 
 

ROZDZIAŁ I 
Postanowienia ogólne 

 
§ 1 

Radomska Orkiestra Kameralna w Radomiu, zwana dalej „Orkiestrą”, jest samorządową 
instytucją kultury działającą  na podstawie: 
1) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności 

kulturalnej ( t. j. Dz. U. z  2001 r. nr 13,  poz. 123 ze zm. ); 
2) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 

poz. 1591 ze zm.); 
3) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249,                         

poz. 2104 ze zm.); 
4) postanowień niniejszego Statutu. 

§ 2 
1. Siedzibą Orkiestry jest miasto Radom. 
2. Terenem działania Orkiestry jest miasto Radom. Orkiestra moŜe równieŜ działać                       

na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, a takŜe poza jej granicami. 
 

§ 3 
1. Organizatorem dla Orkiestry  jest  Gmina Miasta Radomia. 
2. Orkiestra jest jednostką organizacyjną Gminy Miasta Radomia. 
3. Organizator zapewnia warunki i środki niezbędne do prowadzenia przez Orkiestrę 

działalności kulturalnej. 
4. Czynności przypisane Organizatorowi w zakresie kontroli i nadzoru nad Orkiestrą 

wykonuje  Prezydent Miasta Radomia. 

§ 4 
Orkiestra posiada osobowość prawną z chwilą wpisu do rejestru samorządowych instytucji 
kultury prowadzonego przez Organizatora.   
 
 

ROZDZIAŁ II 
Cel, przedmiot i zakres działania Orkiestry 

 
§ 5 

Celem Orkiestry jest upowszechnianie, rozwijanie i zaspokajanie potrzeb społeczeństwa                      
w zakresie kultury muzycznej oraz umoŜliwienia mu aktywnego uczestnictwa w Ŝyciu 
kulturalnym. 

 
 
 



 
 
 

§ 6 
Przedmiotem działalności Orkiestry jest krzewienie muzyki polskiej i światowej poprzez 
organizowanie koncertów własnych, angaŜowanie artystów polskich i zagranicznych, 
prowadzenie edukacji muzycznej. 

 
§ 7 

1. Do podstawowych zadań Orkiestry naleŜy: 
1) prowadzenie działalności koncertowej poprzez organizację koncertów, spektakli 

muzycznych, audycji i festiwali muzycznych oraz innych form prezentacji muzyki; 
2) prowadzenie edukacji muzycznej społeczeństwa, a w szczególności dzieci  
      i młodzieŜy, poprzez organizację cyklicznych koncertów umuzykalniających; 
3) współpraca i współdziałanie ze szkołami artystycznymi oraz innymi instytucjami                    

i podmiotami działającymi w zakresie kultury; 
4) tworzenie warunków dla rozwoju twórczości muzycznej i talentów twórczych; 
5) kształtowanie wzorów i nawyków aktywnego uczestnictwa w kulturze; 
6) prowadzenie współpracy kulturalnej z zagranicą, zwłaszcza z miastami partnerskimi 

Organizatora; 
7) prowadzenie działalności wydawniczej związanej w szczególności z utrwalaniem 

swojej działalności; 
8) dokumentowanie, gromadzenie i udostępnianie swojego dorobku artystycznego. 

2. Orkiestra moŜe wykonywać równieŜ inne zadania w zakresie  realizacji celu określonego 
w § 5 niniejszego statutu. 

 
 

ROZDZIAŁ III 
Organy zarządzające i doradcze Orkiestry 

 
§ 8 

1. Działalnością Orkiestry  kieruje dyrektor naczelny, zwany dalej „dyrektorem”,                     
który równocześnie pełni funkcję dyrektora artystycznego.  

2. Dyrektor składa za Orkiestrę oświadczenia woli i reprezentuje ją na zewnątrz oraz 
odpowiada za całokształt jej działalności. 

3. Dyrektora powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Radomia, zgodnie z ustawą                     
z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.  

4. Prezydent Miasta Radomia wykonuje wobec dyrektora czynności z zakresu prawa pracy 
oraz jest jego zwierzchnikiem słuŜbowym.  

5. Dyrektor zarządza Orkiestrą przy pomocy Głównego Księgowego.  
 
                                                             § 9 

1. Orkiestra jest pracodawcą w rozumieniu Kodeksu pracy dla pracowników                                
w niej zatrudnionych.  

2. Dyrektor jest zwierzchnikiem słuŜbowym wszystkich pracowników Orkiestry.  
3. Dyrektor oraz  wszyscy pracownicy Orkiestry posiadają  kwalifikacje uprawniające                

ich do zajmowania stanowisk w instytucjach kultury określone w odrębnych   przepisach. 

§ 10 
Organizację wewnętrzną Orkiestry  określa regulamin organizacyjny nadany przez dyrektora, 
po zasięgnięciu opinii Prezydenta Miasta Radomia,  działających w niej organizacjach 
związkowych oraz stowarzyszeń twórców. 
 



§ 11 
Dyrektor moŜe powołać społeczną radę programową, jako organ doradczy Orkiestry.                
Skład rady programowej i zasady jej  działania określa regulamin zaopiniowany przez 
Prezydenta Miasta Radomia. 
 
 

ROZDZIAŁ IV 
Mienie i gospodarka finansowa 

 
§ 12  

1. Orkiestra gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią  mienia oraz prowadzi 
samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami 
efektywności ich wykorzystania. 

2. Za całość gospodarki finansowej Orkiestry odpowiada Dyrektor. 
3. Zasady gospodarki i kontroli finansowej Orkiestry regulują przepisy: ustawy                      

o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy o finansach publicznych 
oraz inne akty wewnętrzne wydane przez Dyrektora. 

 
§ 13 

1. Podstawą gospodarki finansowej Orkiestry jest roczny plan działalności, zatwierdzony 
przez dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji Organizatora.  

2. Plan działalności Orkiestry  zawiera : plan przychodów i kosztów oraz  w miarę potrzeb 
plan usług, plan remontów, konserwacji środków trwałych i plan inwestycji. 

3. Orkiestra pokrywa koszty bieŜącej działalności i zobowiązania z uzyskanych przychodów. 
4. Orkiestra moŜe pozyskiwać środki finansowe: 

1) z dotacji z budŜetu, 
      2) z prowadzonej działalności statutowej, a w szczególności z: 

 a) organizacji imprez własnych i imprez zleconych przez inne instytucje  
  i podmioty, 

 b) sprzedaŜy biletów na imprezy własne i obce, 
 c) prowadzenia warsztatów, kursów , organizacji szkoleń,  
 d) sprzedaŜy wydawnictw własnych i obcych, 

 3) ze sprzedaŜy składników majątku ruchomego, z wyjątkiem zabytków,   
 4) z  najmu i dzierŜawy składników majątkowych, 
 5) spadków, zapisów i darowizn od osób fizycznych i prawnych, 
 6) innych źródeł, w tym z: 

a) promocji podmiotów podczas  imprez organizowanych przez Orkiestrę, 
b) usług reklamowych, 

      c) innych usług związanych z działalnością Orkiestry. 

§ 14 
1. Dla realizacji celów statutowych Orkiestra moŜe prowadzić działalność gospodarczą 

według zasad określonych w obowiązujących przepisach w zakresie innym niŜ jej 
działalność podstawowa.  

2. Przychód uzyskany z działalności gospodarczej moŜe być przeznaczony wyłącznie                
na realizację celów statutowych Orkiestry, przy czym działalność ta nie moŜe 
ograniczać ani  utrudniać wykonywania zadań statutowych przez Orkiestrę. 

 
§ 15 

1. Oświadczenia woli w imieniu Orkiestry składa dyrektor lub inna upowaŜniona przez 
niego na piśmie osoba.  

2. W sprawach majątkowych wymagane jest współdziałanie dwóch osób: dyrektora                 
lub osoby przez niego upowaŜnionej  i głównego księgowego. 



 
§ 16 

Dyrektor corocznie do 31 marca przedkłada Prezydentowi Miasta Radomia sprawozdanie 
z działalności Orkiestry w poprzednim roku kalendarzowym. Sprawozdanie zawiera 
szczegółowe informacje o wykonaniu zadań, o których mowa w § 5, 6, i 7 niniejszego 
Statutu, w szczególności zorganizowanych imprezach, ich kosztach i udziale mieszkańców 
w tych imprezach.  
 
 

ROZDZIAŁ V  
Postanowienia końcowe 

 
§ 17 

Orkiestra uŜywa pieczęci podłuŜnej z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby. 
 

§ 18 
Wszelkie zmiany w statucie  mogą być dokonane w trybie przewidzianym dla jego nadania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


