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STATUT
jednostki organizacyjnej Kościoła Rektoralnego
pw. Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej
o nazwie
„POWIZYTKOWSKI OŚRODEK KULTURY"
Nr 15/2010

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1
Jednostka organizacyjna Kościoła Rektoralnego pw. Wniebowzięcia NMP
Zwycięskiej w Lublinie „Powizytkowski Ośrodek Kultury", zwany w dalszej części
Statutu „Ośrodek", jest kościelną jednostką organizacyjną działającą na mocy
Dekretu z dnia 8 stycznia 2010 r. nr 14/G1/2010 wydanego przez Arcybiskupa
Metropolitę Lubelskiego.

§2
Siedzibą „Ośrodka" jest miasto Lublin.
§3
Terenem działania „Ośrodka" jest Archidiecezja Lubelska.
§4
Czas trwania „Ośrodka" nie jest ograniczony.
§5
„Ośrodek" działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku
Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej /Dz. U. Nr 29, poz.
154, z późn. zm./, Kodeksu Prawa Kanonicznego oraz niniejszego Statutu.
§6
1. „Ośrodek" jest wewnętrzną jednostką organizacyjną Kościoła Rektoralnego
pw. Wniebowzięcia
NMP Zwycięskiej w Lublinie,
organizacyjnie
wyodrębnioną, nie posiadającą osobowości prawnej.
2. Podmiotem prowadzącym „Ośrodek" jest wyłącznie Kościół Rektoralny
pw. Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej w Lublinie.
§7
„Ośrodek" opiera swą działalność na pracy społecznej.
statutowych może zatrudniać pracowników.

Do realizacji

celów

Strona 1 z 4

Rozdział II
Cele działania i sposób realizacji
§8
Celem działania „Ośrodka" jest:
1. wspieranie
działalności
duszpasterskiej i ewangelizacyjnej
Kościoła
Rektoralnego,
2. wspieranie działalności charytatywno - opiekuńczej, oświatowo
wychowawczej, naukowej, edukacyjnej, kulturalnej, kultu religijnego,
budownictwa
sakralnego
i konserwacji zabytków,
3. realizacja zadań określonych w art. 4 w Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
§9
„Ośrodek" realizuje swe cele przez:
1. pozyskiwanie oraz gromadzenie środków finansowych i sprzętu do realizacji
zadań statutowych,
2. prowadzenie działalności gospodarczej polegającej m.in. na:
a) wynajem sal i pomieszczeń,
b) usługi parkingowe,
c) usługi noclegowe,
d) sprzedaż dewocjonaliów,
e) organizacja konferencji i szkoleń,
f) organizacja imprez kulturalnych,
g) prowadzenie kursów językowych,
h) organizowanie sympozjów, konferencji i szkoleń,
i) usługi gastronomiczne,
j) prowadzenie akcji informacyjno - propagandowych i edukacyjnych,
3. współpracę z innymi kościelnymi osobami prawnymi oraz osobami
fizycznymi i prawnymi nie posiadającymi statusu kościelnej osoby prawnej,
zarówno w kraju jak i poza granicami Polski,
4. współdziałanie z organami samorządu terytorialnego, rządowej administracji,
instytucjami i organizacjami społecznymi, fundacjami, stowarzyszeniami,
związkami zawodowymi, policją, oraz organizacjami i instytucjami
religijnymi,
5. inne przedsięwzięcia zgodne z celami „Ośrodka".
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Rozdział III
Władze „Powizytkowskiego Ośrodka Kultury"
§10
Władzę w „Ośrodku" sprawuje Kierownik i Komisja Rewizyjna.
§11
Kierownik „Ośrodka" jest powoływany i odwoływany przez Rektora Kościoła pw.
Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej w Lublinie.
§12
1. Do kompetencji Kierownika należy:
1/ kierowanie bieżącymi sprawami „Ośrodka",
2/ reprezentowanie „Ośrodka" na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
3/ składanie oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych i
niemajątkowych dotyczących „Ośrodka",
4/ ustalanie zasad organizacji „Ośrodka", w szczególności dotyczy to
gospodarki kadrowej i finansowej,
5/ podpisywanie dokumentów bankowych,
6/ sporządzanie sprawozdania finansowego „Ośrodka",
7/ sporządzanie rocznego bilansu.
§13
1. Kierownik podejmuje decyzje w formie zarządzeń.
2. Kierownik zobowiązany jest do składania Komisji Rewizyjnej sprawozdania
finansowego, w terminie 6 miesięcy po zakończeniu roku obrachunkowego.
§14
1. Komisję Rewizyjną stanowi 3 członków Rady Duszpasterskiej działającej przy
Kościele Rektoralnym pw. Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej w Lublinie.
2. Wybór Komisji Rewizyjnej odbywa się w głosowaniu tajnym przy obecności
co najmniej 2/3 członków Rady Duszpasterskiej.
3. Kadencja Komisji Rewizyjnej wybranej wg zasad, o których mowa ust. 1 i 2
wynosi 3 lat.
§15
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1. kontrola co najmniej raz do roku całokształtu działalności „Ośrodka",
2. składanie sprawozdań ze swej działalności Księdzu Rektorowi Kościoła
Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej w Lublinie.
§16
1. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów.
2. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się co najmniej raz w roku.
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Rozdział IV
Gospodarka finansowa „Powizytkowskiego Ośrodka Kultury"
§17
Dochody uzyskane z działalności prowadzonej przez „Ośrodek" są w całości
przeznaczane na cele statutowe „Powizytkowskiego Ośrodka Kultury" i Kościoła
Rektoralnego pw. Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej w Lublinie.
§18
Roczny bilans przedstawiany jest Księdzu Rektorowi i Arcybiskupowi Metropolicie
Lubelskiemu.
§19
Wszelkie zakupy przekraczające równowartość 1Q000,00 EURO
dokonywane tylko w porozumieniu z Księdzem Rektorem Kościoła.
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Rozdział V
Postanowienia końcowe
§20
1. „Powizytkowski Ośrodek Kultury" może ulec likwidacji na podstawie dekretu
rozwiązującego tę jednostkę, wydanego i podpisanego przez Arcybiskupa
Metropolitę Lubelskiego
2. W przypadku konieczności podjęcia decyzji o rozwiązaniu „Ośrodka"
Arcybiskup Metropolita Lubelski, określa sposób jej likwidacji.
§21
Niniejszy Statut obowiązuje z chwilą podpisania przez Księdza
Metropolitę Lubelskiego.
§22
Wszelkie zmiany niniejszego Statutu wymagają
Arcybiskupa Metropolity Lubelskiego.
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Lublin, dnia 8 stycznia 2010 r.
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