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UCHWAŁA NR LVII/264/2022
RADY MIEJSKIEJ W IWANISKACH

z dnia 26 stycznia 2022 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Instytucji Kultury – Zamek Krzyżtopór w Ujeździe 

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt. 9, w związku z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz.1372 z późn.zm.) i art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. 
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194) oraz uchwały Rady Gminy 
Iwaniska Nr XVII/149/07 z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie ustanowienia Instytucji Kultury-Zamek 
Krzyżtopór w Ujeździe, Rada Miejska uchwala co następuje: 

§ 1. Uchwala się Statut Instytucji Kultury - Zamek Krzyżtopór w Ujeździe w brzmieniu stanowiącym załącznik 
do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Iwaniska. 

§ 3. Traci moc statut Instytucji Kultury stanowiący załącznik do uchwały Rady Gminy Iwaniska Nr 
XVII/149/07 z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie ustanowienia Instytucji Kultury-Zamek Krzyżtopór 
w Ujeździe. 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie 
po upływie 14 dni od ogłoszenia. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

Wiesław Kowalczyk



Id: JYPEA-ZSPPI-KJLIV-LMJAD-XEZXO. Podpisany Strona 1

Uzasadnienie

W związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie ustalenia granic niektórych 
gmin i miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta (Dz. U. z 2021 r. poz. 1395), na mocy 
którego z dniem 01 stycznia 2022 r. miejscowości Iwaniska nadano status miasta . 

W związku z powyższym zaistniała konieczność dostosowania zapisów statutu Instytucji Kultury – Zamek 
Krzyżtopór w Ujeździe do powyższych zmian. Treść statutu dostosowano do aktualnego stanu prawnego. 



Załącznik do Uchwały Nr LVII/264/2022 
                                                                                                  Rady Miejskiej w Iwaniskach 

                                                                                      z dnia 26 stycznia 2022 
 

STATUT 
INSTYTUCJI KULTURY - ZAMEK KRZYŻTOPÓR W UJEŹDZIE 

ROZDZIAŁ  I. 
Postanowienia ogólne 

§ 1. Zamek Krzyżtopór w Ujeździe zwany dalej Instytucją Kultury, jest miejsko-gminną 
instytucją kultury, działającą w szczególności na podstawie: 

1. Ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U.2021 poz. 1372) 

2. Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. 2020 poz. 194) 

3. Ustawy o finansach publicznych (Dz.U.2021 poz.305) 

4. Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U.2021 poz.710) 

5. Statutu Miasta i Gminy Iwaniska 

6. Niniejszego statutu 

§ 2. 1. Zamek Krzyżtopór w Ujeździe posiada osobowość prawną. 

2. Zamek Krzyżtopór w Ujeździe jest wpisany do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez 
organizatora - którym jest Miasto i Gmina Iwaniska. 

§ 3. 1. Siedzibą Instytucji Kultury jest miejscowość Ujazd, budynek na placu zamku Krzyżtopór. 

2. Terenem działania Instytucji Kultury jest Miasto i Gmina Iwaniska. 

3. Instytucja Kultury posiada możliwość działania na terenie całej Polski, a także poza granicami 
kraju. 

§ 4.1. Instytucja kultury używa pieczęci z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby, może 
używać pieczęci okrągłej z wizerunkiem Orła oraz nazwą instytucji kultury w otoku. 

2. Instytucja kultury może posługiwać się graficznym znakiem firmowym zatwierdzonym przez 
dyrektora instytucji kultury. 

ROZDZIAŁ  II. 

Cel i zakres działalności Instytucji Kultury - Zamek Krzyżtopór w Ujeździe 

§ 5. Podstawowym celem instytucji kultury jest prowadzenie całokształtu zadań związanych 
 z zabezpieczeniem i konserwacją ruin zamku Krzyżtopór oraz zagospodarowaniem terenu 
wokół zamku, a także prowadzenie działalności gospodarczej (usługowo - handlowej) dla celów 
dydaktycznych, wychowawczych i kulturalnych na zamku Krzyżtopór w Ujeździe. 



§ 6. Do podstawowych działań instytucji kultury należy: 

1. Wspomaganie działalności kulturalnej poprzez stwarzanie warunków do rozwoju twórczości 
kulturalnej jednostek i grup społecznych. 

2. Rozwój turystki w Mieście i Gminie - zagospodarowanie turystyczne ruin Zamku Krzyżtopór  
w Ujeździe. 

3. Praca z młodzieżą. 

4. Organizowanie imprez kulturalnych. 

5. Upowszechnianie wiedzy o regionie i kraju poprzez wspieranie ruchu turystycznego. 

6. Nawiązywanie, rozwijanie i aktywne prowadzenie krajowych i międzynarodowych 
kontaktów w zakresie wymiany kulturalnej dzieci, młodzieży i dorosłych. 

7. Promocja Miasta i Gminy Iwaniska i regionu. 

8. Współdziałanie w ochronie zabytków ze szczególnym uwzględnieniem ruin Zamku 
Krzyżtopór. 

9. Zabezpieczanie i konserwacja ruin zamku Krzyżtopór oraz prowadzenie prac związanych  
z zagospodarowaniem terenu wokół zamku. 

10. Współdziałanie z instytucjami i organizacjami społecznymi, a w szczególny sposób  
z placówkami oświatowymi w zakresie lepszego zaspokajania potrzeb kulturalnych 
mieszkańców i wspierania rozwoju lokalnego oraz komunikacji społecznej. 

11. Organizowanie imprez mających na celu wytworzenie tradycji spotkań historycznych oraz 
podjęcie inicjatywy zjazdów rodów szlacheckich mieszczańskich i włościańskich zamieszkałych 
lub wywodzących się z historycznych ziem wchodzących w skład obecnego województwa 
świętokrzyskiego. 

12. Organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę. 

13. Zaspokajanie i rozbudzanie potrzeb i aspiracji kulturalnych środowisk wiejskich. 

14. Stwarzanie warunków rozwoju dla amatorskiego ruchu artystycznego, kół, klubów 
zainteresowań, sekcji i zespołów. 

15. Organizowanie spektakli, festiwali, koncertów, wystaw, odczytów, imprez artystycznych, 
rozrywkowych itp. 

16. Koordynacji organizacji imprez o charakterze kulturalnym na terenie Miasta i Gminy. 

17. Upowszechnianie kultury i sztuki ludowej. 

18. Realizacja imprez zleconych (rodzinne, obrzędowe, okolicznościowe). 

19. Świadczenie usług. 



20. Współdziałanie z instytucjami, organizacjami społecznymi i innymi jednostkami w celu 
poprawy zaspokajania potrzeb kulturalnych mieszkańców Miasta i Gminy. 

21. Organizowanie oraz wykonywanie nadzoru nad imprezami organizowanymi przez osoby 
prawne i fizyczne spoza Instytucji Kultury. 

ROZDZIAŁ  III. 
Organy zarządzające instytucją kultury i sposób ich powoływania 

§ 7. 1. Instytucją Kultury zarządza Dyrektor. 

2. Dyrektora instytucji kultury powołuje i odwołuje Burmistrz Miasta i Gminy. 

3. Kandydata na Dyrektora Instytucji Kultury można wyłonić w drodze konkursu, lub zatrudnić 
na podstawie kontraktu o zarządzanie. 

4. Dyrektor Instytucji Kultury zarządza instytucją i reprezentuje ją na zewnątrz. 

5. Do zakresu działań dyrektora należy w szczególności: 

- Kierowanie bieżącą działalnością, 

- Reprezentowanie Instytucji Kultury na zewnątrz, 

- Zarządzanie majątkiem Instytucji Kultury, 

- Zatrudnianie i zwalnianie pracowników, 

- Wydawanie, zarządzeń, instrukcji i poleceń służbowych, 

- Ustalanie rocznego planu działalności oraz rocznego planu finansowego, 

- Sporządzanie rocznego sprawozdania z działalności, 

- Występowanie w zależności od potrzeb z wnioskami o udzielenie dotacji na realizację zadań 
objętych mecenatem państwa oraz na dofinansowanie bieżących zadań własnych. 

6. Strukturę organizacyjną Instytucji Kultury określi regulamin organizacyjny Instytucji Kultury 
ustalony przez Dyrektora po zasięgnięciu opinii Burmistrza Miasta i Gminy. 

ROZDZIAŁ  IV. 
Gospodarka finansami instytucji Kultury 

 
§ 8.1. Instytucja Kultury realizuje gospodarkę finansową zgodnie z ustawą o finansach 
publicznych. Podstawą gospodarki finansowej Instytucji Kultury jest plan działalności 
zatwierdzany przez dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji przyznanej przez Radę Miejską 
w Iwaniskach. 
2. Z zachowaniem przepisów prawa Dyrektor Instytucji Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe 
jest jednocześnie uprawniony i obowiązany do właściwego gospodarowania mieniem 
wydzielonym, dotacjami (§ 9 pkt.2 Statutu) i środkami uzyskanymi jako wpływy z działalności 
(§ 9 pkt. 1 Statutu). 
 



§ 9. Przychody Instytucji Kultury stanowią: 

1. Wpływy uzyskane z prowadzonej działalności, a w szczególności: 

1) Ze sprzedaży biletów wstępu do zamku, 
2) Ze sprzedaży pamiątek, folderów, kart pocztowych, 
3) Z opłat za pole namiotowe, 
4) Z opłat za ognisko, 
5) Z wynajmowania stołów i krzeseł, 
6) Z opłat za organizowanie na placu zamku Krzyżtopór imprez, występów artystycznych, 

zabaw tanecznych, 
7) Z opłat z tytułu udostępniania zamku na organizację imprez przez zakłady pracy  

i zorganizowane grupy turystów, 
8) Z usług przewodników turystycznych, 
9)  Z wynajmu sal konferencyjnych, 
10)  Z dobrowolnych wpłat i darowizn, 
11)  Z usług gastronomicznych polegających na  sprzedaży napojów ciepłych i zimnych, 

wyrobów gotowych cukierniczych i gastronomicznych, 
12)  Z organizacji warsztatów edukacyjno-artystycznych dla grup zorganizowanych, 
13)  Z organizacji nocnego zwiedzania zamku, 
14)  Z udostępniania scenerii zamku do sesji fotograficznych, 
15)  Z organizacji usług komercyjnych dla grup zorganizowanych i osób indywidulanych 

 wg indywidualnych scenariuszy,  
2. Dotacja przyznawana przez Radę Miejską na wniosek Dyrektora na działalność bieżącą 

instytucji. 
ROZDZIAŁ  V. 

Postanowienia końcowe 

§10. Wszelkie zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie jego nadania. 

§11. W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie odpowiednie 
przepisy powszechnie obowiązujące. 

 


