
UCHWAŁA NR 346/2012
RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU

z dnia 28 maja 2012 r.

w sprawie nadania Statutu samorządowej instytucji artystycznej 
pod nazwą  Radomska Orkiestra Kameralna 

Na podstawie 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.), art.10 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o organizowaniu 
i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 207 poz. 1230), w związku z art. 
11 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. 
z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Samorządowej instytucji artystycznej pod nazwą Radomska Orkiestra Kameralna nadaje się Statut 
w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały. 

2. Traci moc załącznik do Uchwały Nr 907/2006 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 25.10.2006r. w sprawie 
utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Radomska Orkiestra Kameralna oraz 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 25.10.2006r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Radomska 
Orkiestra Kameralna. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Radomia. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Radomiu 

Dariusz Wójcik
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 346/2012 

Rady Miejskiej w Radomiu 

z dnia 28 maja 2012 r. 

STATUT 
RADOMSKIEJ ORKIESTRY KAMERALNEJ 

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne 

§ 1. Radomska Orkiestra Kameralna w Radomiu, zwana dalej „Orkiestrą”, jest samorządową instytucją 
artystyczną, działającą na podstawie: 

1) 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.), 

2) Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ), 

3) Uchwały Nr 907/2006 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 25 października 2006 roku z późn. zm., 

4) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), 

5) postanowień niniejszego Statutu. 

§ 2. 1. Siedzibą Orkiestry jest miasto Radom, a terenem działalności Rzeczpospolita Polska. 

2. Orkiestra może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej. 

§ 3. 1. Organizatorem Orkiestry jest Gmina Miasta Radomia, zwana dalej Organizatorem. 

2. Orkiestra jest jednostką organizacyjną Gminy Miasta Radomia, powołaną do prowadzenia działalności 
artystycznej w dziedzinie muzyki w formie orkiestry kameralnej. 

3. Organizator zapewnia warunki i środki niezbędne do prowadzenia przez Orkiestrę działalności artystycznej. 

4. Czynności przypisane Organizatorowi w zakresie kontroli i nadzoru nad Orkiestrą wykonuje Prezydent 
Miasta Radomia. 

§ 4. Orkiestra jest wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Organizatora i posiada osobowość 
prawną. 

Rozdział 2.
Zakres działalności 

§ 5. Celem Orkiestry jest upowszechnianie, rozwijanie i zaspokajanie potrzeb społeczeństwa w zakresie kultury 
muzycznej oraz umożliwianie mu aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym. 

§ 6. Przedmiotem działalności Orkiestry jest krzewienie muzyki polskiej i światowej poprzez organizowanie 
koncertów, prowadzenie edukacji muzycznej, angażowanie artystów polskich i zagranicznych do przedsięwzięć 
muzycznych. 

§ 7. 1. Do podstawowych zadań Orkiestry należy: 

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 młodzieży 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; 
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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; 

9) prowadzenie działalności impresaryjnej; 

10) organizowanie zleconych imprez artystycznych. 

2. Orkiestra, dla zapewnienia jak najpełniejszej realizacji celu określonego w § 5 niniejszego statutu, może 
również wykonywać inne zadania. 

§ 8. Działalność artystyczna Orkiestry organizowana jest w oparciu o sezony artystyczne trwające od 
1 września do 31 sierpnia następnego roku, na które ustala się  plany repertuarowe. 

Rozdział 3.
Organy zarządzające i doradcze 

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

2. Dyrektor  reprezentuje Orkiestrę  na zewnątrz oraz odpowiada za całokształt jej działalności. 

3. Dyrektora powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Radomia w trybie określonym w ustawie o organizowaniu 
i prowadzeniu działalności kulturalnej, o której mowa w § 1 niniejszego statutu. 

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

5. Dyrektor zarządza Orkiestrą przy pomocy głównego księgowego. 

§ 10. Dyrektor jest zwierzchnikiem służbowym wszystkich pracowników Orkiestry. 

§ 11. Organizację wewnętrzną Orkiestry określa Regulamin Organizacyjny nadany przez dyrektora, w formie 
zarządzenia, po zasięgnięciu opinii Prezydenta Miasta Radomia oraz opinii działających w niej organizacji 
związkowych i stowarzyszeń twórców. 

§ 12. 1. Organizator może powierzyć zarządzanie Orkiestrą osobie fizycznej lub prawnej, wybranej 
z zastosowaniem przepisów  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych 
(Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) 

2. Powierzenie zarządzania następuje na podstawie umowy o zarządzaniu Orkiestrą zawartej pomiędzy 
Organizatorem a zarządcą na czas określony, nie krótszy niż trzy lata. 

§ 13. 1. Dyrektor może powołać Społeczną Radę Programową, jako organ doradczy Orkiestry. 

2. Skład Rady Programowej i regulamin jej działania określa dyrektor w uzgodnieniu z Prezydentem Miasta 
Radomia. 

RODZIAŁ 4. 
Mienie i gospodarka finansowa 

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

§ 15. 1. Podstawą gospodarki finansowej Orkiestry jest plan finansowy ustalony przez dyrektora, 
z zachowaniem wysokości dotacji Organizatora, sporządzony zgodnie z przepisami ustawy o finansach 
publicznych. 

2. Przychodami Orkiestry są: 

1) dotacje Organizatora, w tym: 

a) dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, 
w tym na utrzymanie i remont pomieszczeń, przeznaczonych na prowadzenie działalności statutowej, 

b) dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji, 
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c) dotacje celowe na realizację wskazanych zadań i programów. 

2) dotacje celowe z budżetu państwa lub innych jednostek samorządu terytorialnego, 

3) przychody z prowadzonej działalności statutowej, a w szczególności z: 

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

b) sprzedaży biletów na imprezy własne i obce, 

c) prowadzenia warsztatów, kursów, organizacji szkoleń, 

d) sprzedaży wydawnictw własnych i obcych, 

4) pozostałe przychody, w tym: 

a) ze sprzedaży składników majątku ruchomego, 

b) z najmu i dzierżawy składników majątkowych, 

c) spadków, zapisów i darowizn od osób fizycznych i prawnych, 

d) innych źródeł, w tym ze sprzedaży usług sponsorskich, reklamowych i innych. 

3. Orkiestra pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskanych przychodów. 

4. Dyrektor corocznie do 31 marca przedkłada do zatwierdzenia Prezydentowi Miasta Radomia roczne 
sprawozdanie finansowe (bilans) za poprzedni rok kalendarzowy. 

§ 16. 1. Dla realizacji celów statutowych Orkiestra może prowadzić działalność gospodarczą wg zasad 
określonych w obowiązujących przepisach w zakresie innym niż jej działalność podstawowa. 

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

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

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

3. Udzielenie i odwołanie upoważnienia wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe 

§ 18. Organizator może dokonać połączenia, podziału lub likwidacji Orkiestry po spełnieniu wymogów 
określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, o której mowa w § 1 pkt 
1 niniejszego statutu. 

§ 19. Orkiestra używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby. 

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