
UCHWAŁA NR XXXV/514/2021 
RADY MIASTA KALISZA 

z dnia 28 stycznia 2021 r. 

w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Kultury Plastycznej "Wieża Ciśnień" im. Bogdana Jareckiego 
w Kaliszu. 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713 ze zm.), art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu 
działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 194 ze zm.), uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Nadaje się statut Ośrodkowi Kultury Plastycznej „Wieża Ciśnień” im. Bogdana Jareckiego w Kaliszu.       
2. Projekt statutu stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Uchwała podlega publikacji w BIP Urzędu Miasta Kalisza oraz Ośrodka Kultury Plastycznej „Wieża 
Ciśnień” im. Bogdana Jareckiego w Kaliszu. 

§ 3. Uchyla się Uchwałę  Nr LV/738/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie 
nadania Ośrodkowi Kultury Plastycznej „Wieża Ciśnień” w Kaliszu imienia Bogdana Jareckiego oraz statutu. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza oraz Dyrektorowi Ośrodka Kultury 
Plastycznej „Wieża Ciśnień” im. Bogdana Jareckiego w Kaliszu. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego. 

Przewodniczący 

Rady Miasta Kalisza 

/.../ 

Tadeusz Skarżyński
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STATUT

Ośrodka Kultury Plastycznej „Wieża Ciśnień”
im. Bogdana Jareckiego w Kaliszu

ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne.

§1.

1. Ośrodek Kultury Plastycznej „Wieża Ciśnień” im. Bogdana Jareckiego w Kaliszu, zwany w skrócie
„OKP”, jest samorządową instytucją kultury wyodrębnioną pod względem prawnym,
organizacyjnym i finansowym, dla której Organizatorem jest Miasto Kalisz.

2. OKP wpisany został pod nazwą: Ośrodek Kultury Plastycznej „Wieża Ciśnień” w Kaliszu do
rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Organizatora pod numerem 2.

3. OKP prowadzi działalność w formie organizacyjnej ośrodka kultury.
4. OKP używa pieczęci z nazwą w pełnym brzmieniu: „Ośrodek Kultury Plastycznej „Wieża Ciśnień”

im. Bogdana Jareckiego w Kaliszu”.
5. OKP jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy.

§2.

OKP działa w szczególności na podstawie:

1) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j.
Dz.U. z 2020 r., poz. 194 ze zm.),

2) niniejszego statutu,

3) innych powszechnie obowiązujących przepisów.

§3.

1. Siedzibą OKP jest miasto Kalisz.

2. OKP prowadzi działalność statutową w oparciu o bazę, w skład której wchodzą w szczególności:
- obiekt wieży ciśnień przy ul. Górnośląskiej 66a,
- budynek przy ul. Nowy Świat 2a.

3. Terenem działania OKP jest miasto Kalisz z zastrzeżeniem ust. 4.

4. OKP może również prowadzić działalność statutową na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz
podejmować współpracę zagraniczną.

ROZDZIAŁ II. Zakres działalności.

§4.

1. Celem OKP jest w szczególności prowadzenie działalności kulturalnej, jak również edukacji
kulturalnej.

2. W obiekcie OKP przy ul. Górnośląskiej 66a prowadzona jest w szczególności działalność związana
z prezentacją dorobku twórców różnych dziedzin sztuki, w tym przede wszystkim artystów
plastyków.
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3. W budynku przy ul. Nowy Świat 2a, jako wiodąca realizowana jest działalność związana:
- z edukacją artystyczną dzieci, młodzieży oraz dorosłych,
- z podnoszeniem kompetencji społeczeństwa do udziału w kulturze,
- ze wspieraniem amatorskiego ruchu artystycznego oraz indywidualnych twórców,
- z popularyzacją różnych dziedzin sztuki.

3a. Obiekt przy ul. Nowy Świat 2a nosi nazwę: AKCELERATOR KULTURY, a prowadzona w nim
działalność statutowa OKP, nie jest wyodrębniona pod względem prawnym, organizacyjnym bądź
finansowym.

4. OKP realizuje swoje cele indywidualnie, poprzez organizowanie:
- wystaw plastycznych,
- zajęć plastycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
- plenerów i warsztatów artystycznych,
- imprez kulturalnych o charakterze interdyscyplinarnym,
- koncertów, działań literackich,
- spotkań poświęconych różnym nurtom i kierunkom w sztuce,
- aukcji, targów sztuki, itp.

5. OKP może – na mocy umów i porozumień - podejmować współpracę z indywidualnymi twórcami,
instytucjami, organizacjami pozarządowymi działającymi w sferze kultury oraz środowiskami
akademickimi i oświatowymi przy realizacji celów statutowych.

6. OKP może organizować bądź współuczestniczyć w wymianie artystycznej, krajowej i zagranicznej.

§5.

1. W zakresie działalności kulturalnej OKP znajdują się w szczególności:
a) upowszechnianie sztuk plastycznych,
b) prowadzenie edukacji kulturalnej,
c) popularyzacja aktywnego odbioru sztuki,
d) realizacja innych przedsięwzięć plastycznych, w tym m.in. targów sztuki, konkursów plastycznych,

wykładów i prelekcji oraz innych form prezentacji sztuki,
e) inspirowanie projektów plastycznych na terenie działania,
f) promowanie dorobku kaliskich środowisk kultury,
g) realizacja wydawnictw związanych z prezentacją sztuk plastycznych, a także popularyzacją

osiągnięć twórców lokalnych,
h) rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie plastyki.
i) realizacja innych działań służących rozwijaniu zainteresowań kulturalnych mieszkańców,
j) podejmowanie innych działań w zakresie upowszechniania różnych dziedzin sztuki.

Rozdział III. Organy zarządzające i doradcze oraz sposób ich powoływania.

§6.

1. OKP kieruje dyrektor.
2. Dyrektor, w szczególności zarządza OKP i reprezentuje go na zewnątrz, organizuje

działalność, a także odpowiada za właściwe wykorzystanie mienia i majątku.
3. Dyrektor zarządza OKP w oparciu o plan działalności i plan finansowy.
4. Dyrektor bezpośrednio, a w sprawach finansowych przy pomocy głównego księgowego, sprawuje

nadzór nad działalnością OKP.
5. Dyrektor podejmuje za pracodawcę czynności z zakresu prawa pracy wobec zatrudnionych w OKP.
6. Dyrektor uprawniony jest do dokonywania czynności prawnych w imieniu OKP, w tym do

składania oświadczeń woli w zakresie jego praw i zobowiązań majątkowych. Dyrektor może
udzielić pisemnego upoważnienia do dokonywania wyżej wymienionych czynności wskazanemu
pracownikowi OKP.

7. Dyrektor może ustanowić pełnomocników określając granice ich umocowania.
8. Udzielenie przez dyrektora pełnomocnictwa, wraz z określeniem jego zakresu, wymaga formy
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pisemnej i podlega ujawnieniu w księdze rejestrowej OKP.
9. W OKP, po uprzednim uzgodnieniu z Prezydentem Miasta Kalisza, może zostać utworzone

stanowisko zastępcy dyrektora.
10. Sposób wyłonienia kandydata na stanowisko zastępcy dyrektora określa dyrektor OKP.
11. Zastępcę dyrektora zatrudnia i zwalnia dyrektor OKP po uzyskaniu opinii Prezydenta Miasta

Kalisza.

§7.

Dyrektora powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Kalisza w trybie i na zasadach przewidzianych w
obowiązujących przepisach.

Rozdział IV. Postanowienia dotyczące prowadzenia działalności innej niż kulturalna.

§8.

1. OKP może prowadzić działalność gospodarczą, w tym w szczególności w zakresie:
a) projektowania plastycznego i aranżacji artystycznej,
b) sprzedaży prac plastycznych, przedmiotów sztuki użytkowej oraz artykułów zaopatrzenia

plastycznego i oprawiania prac plastycznych,
c) wynajmu własnych nieruchomości lub pomieszczeń,
d) opracowania plastycznego i przygotowywania wydawnictw,
e) doradztwa i działalności instruktażowej w dziedzinach związanych z działalnością statutową,
f) sprzedaży publikacji,
g) usług o charakterze artystycznym, edukacyjnym i promocyjnym
h) organizowania aukcji i licytacji.
2. Środki z działalności gospodarczej przeznaczane będą na prowadzenie działalności kulturalnej, której

zakres określony został w §5.
3. Działalność gospodarcza OKP prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Rozdział V. Źródła finansowania.

§9.

1. OKP prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków, kierując się
zasadami określonymi w odrębnych przepisach dotyczących gospodarki finansowej instytucji
kultury.

2. Podstawą gospodarki finansowej OKP jest plan finansowy zatwierdzony przez dyrektora
z zachowaniem wysokości dotacji Organizatora.

3. Roczne sprawozdanie finansowe OKP podlega zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta Kalisza.

§10.

1. Przychody OKP pozyskiwane są z następujących źródeł:
1) wpływów z prowadzonej działalności statutowej,
2) dotacji podmiotowej i dotacji celowych przekazywanych przez Organizatora,
3) innych dotacji i rekompensat,
4) środków otrzymywanych od osób fizycznych i prawnych,
5) wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz sprzedaży składników majątku

ruchomego,
6) wpływów z prowadzonej działalności gospodarczej,
7) kredytów bankowych i odsetek z lokat,
8) z operacji finansowo - księgowych.
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2. OKP pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów.
3. OKP tworzy fundusze zgodnie z ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Rozdział VI. Zasady dokonywania zmian statutowych.

§11.

Zmiany w niniejszym statucie wprowadzane będą w trybie właściwym dla jego nadania.

Przewodniczący
Rady Miasta Kalisza

/.../
Tadeusz Skarżyński
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Uzasadnienie

Nadanie nowego statutu Ośrodkowi Kultury Plastycznej „Wieża Ciśnień” im. Bogdana Jareckiego
w Kaliszu związane jest z przekazaniem OKP obiektu przy ul. Nowy Świat 2a i planowanym uruchomieniem
AKCELERATORA KULTURY. Charakter działalności statutowej OKP, realizowanej w oparciu o pozyskany
obiekt, określony został w niniejszym statucie.

Rozszerzenie bazy lokalowej Ośrodka pozwoli na rozwój działalności instytucji, a co za tym idzie wyjście
naprzeciw oczekiwaniom i aspiracjom społeczności naszego miasta. Nowo oddany obiekt służyć będzie
zarówno twórcom i odbiorcom indywidualnym, jaki organizacjom pozarządowym działającym w sferze kultury.

Prezydent
Miasta Kalisza

/.../
Krystian Kinastowski
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