
OBWIESZCZENIE NR 5/XVI/2020 
RADY MIASTA LUBLIN 

z dnia 28 lutego 2020 r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie utworzenia i nadania statutu Ośrodkowi 
Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża” w Lublinie 

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych 
i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku 
do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst uchwały nr 382/XXII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 
24 czerwca 2008 r. w sprawie utworzenia i nadania statutu Ośrodkowi Międzykulturowych Inicjatyw 
Twórczych „Rozdroża” w Lublinie, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych: 
1) uchwałą nr 1109/XLIII/2010 Rady Miasta Lublin z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany statutu 

instytucji kultury pn. Ośrodek Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża” w Lublinie; 
2) uchwałą nr 384/XVIII/2012 Rady Miasta Lublin z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie zmiany statutu 

instytucji kultury pn. Ośrodek Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża” w Lublinie; 
3) uchwałą nr 197/V/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany statutu instytucji 

kultury pn. Ośrodek Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża” (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2019 r. 
poz. 2646). 

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst uchwały nie obejmuje: 
1) § 3 uchwały nr 1109/XLIII/2010 Rady Miasta Lublin z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany statutu 

instytucji kultury pn. Ośrodek Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża” w Lublinie, który 
stanowi: „§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”; 

2) § 3 uchwały nr 384/XVIII/2012 Rady Miasta Lublin z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie zmiany statutu 
instytucji kultury pn. Ośrodek Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża” w Lublinie, który 
stanowi „§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”; 

3) § 3 uchwały nr 197/V/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany statutu 
instytucji kultury pn. Ośrodek Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża” (Dz. Urz. Woj. Lub. 
z 2019 r. poz. 2646), który stanowi „§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.”. 

3. Obwieszczenie wraz z załącznikiem podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Lubelskiego. 
   

  
 Przewodniczący Rady Miasta Lublin 

 
 

Jarosław Pakuła 
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Załącznik do obwieszczenia nr 5/XVI/2020 
Rady Miasta Lublin z dnia 28 lutego 2020 r. 
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 
uchwały w sprawie utworzenia i nadania 
statutu Ośrodkowi Międzykulturowych 
Inicjatyw Twórczych „Rozdroża” w Lublinie

UCHWAŁA NR 382/XXII/2008 

RADY MIASTA LUBLIN 

z dnia 24 czerwca 2008 r. 

w sprawie utworzenia i nadania statutu Ośrodkowi Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych 

„Rozdroża” w Lublinie 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1696, 1571 i 18151) oraz art. 9 ust. 1, art. 11 i art. 13 ust. 1 i 2 

ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 

(j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 1942) – Rada Miasta Lublin uchwala, co następuje: 

§1

1. Z dniem 1 września 2008 r. tworzy się instytucję kultury pod nazwą Ośrodek

Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża” zwany dalej „Ośrodkiem”.

2. Siedzibą Ośrodka jest miasto Lublin.

§2

Przedmiotem działania Ośrodka jest prowadzenie działalności kulturalnej, edukacyjnej oraz badawczej. 

§3

Ośrodkowi nadaje się statut, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin. 

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

1 Wskazano aktualne ogłoszenie tekstu jednolitego wymienionej ustawy. 
2 Wskazano aktualne ogłoszenie tekstu jednolitego wymienionej ustawy. 
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Załącznik do uchwały nr 382/XXII/2008 
Rady Miasta Lublin z dnia 24 czerwca 2008 r. 
(tekst jednolity z obwieszczenia nr 5/XVI/2020 
Rady Miasta Lublin z dnia 28 lutego 2020 r. 
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały 
w sprawie utworzenia i nadania statutu 
Ośrodkowi Międzykulturowych Inicjatyw 
Twórczych „Rozdroża” w Lublinie) 

STATUT 

OŚRODKA MIĘDZYKULTUROWYCH INICJATYW TWÓRCZYCH „ROZDROŻA” 

W LUBLINIE 

ROZDZIAŁ I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1

Ośrodek Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża”, w dalszym ciągu nazwany 

„Ośrodkiem”, jest samorządową1 instytucją kultury działającą na podstawie przepisów prawa, 

a w szczególności: 

 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 

(Dz. U. z 2001 nr 13, poz. 123 z późn. zm.2), zwanej dalej „ustawą”, 

 aktu o utworzeniu, 

 postanowień niniejszego statutu. 

§ 23

1. Organizatorem Ośrodka jest Gmina Lublin.

2. Siedzibą Ośrodka jest miasto Lublin.

§3

1. Terenem działania Ośrodka jest obszar miasta Lublin.

2. W celu pełnej realizacji zadań statutowych Ośrodek może prowadzić działalność na obszarze

Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

3. Dyrektor Ośrodka, za zgodą Prezydenta Miasta Lublin, może tworzyć na terenie miasta Lublina

filie lub oddziały.4

§45

1. Ośrodek jest samorządową instytucją kultury i podlega wpisowi do rejestru instytucji kultury

prowadzonego przez Gminę Lublin.

2. Ośrodek Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża” działa w formie ośrodka kultury.

1 Zmieniono przez §1 pkt 1) uchwały nr 384/XVIII/2012 Rady Miasta Lublin z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie 

zmiany statutu instytucji kultury pn. Ośrodek Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża” w Lublinie, 

która weszła w życie z dniem 23 lutego 2012 r. 
2 Tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 194. 
3 W brzmieniu ustalonym przez §1 pkt 1) lit. a) uchwały nr 1109/XLIII/2010 Rady Miasta Lublin z dnia 24 czerwca 

2010 r. w sprawie zmiany statutu instytucji kultury pn. Ośrodek Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych 

„Rozdroża” w Lublinie, która weszła w życie z dniem 24 czerwca 2010 r. 
4 W brzmieniu ustalonym przez §1 pkt 1) lit. b) uchwały, o której mowa w przypisie 3. 
5 W brzmieniu ustalonym przez §1 pkt 2) uchwały, o której mowa w przypisie 1. 
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3. Ośrodek posiada osobowość prawną.

ROZDZIAŁ II 

CELE I ZADANIA 

§5

Podstawowym celem działania Ośrodka jest prowadzenie działalności edukacyjnej, kulturalnej 

i badawczej. 

§66

1. Do podstawowych zadań Ośrodka z zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i upowszechniania

kultury należy:

1) badanie i popularyzowanie polskiej kultury oraz kultur innych narodów i grup etnicznych;

2) realizacja i prezentacja nowatorskich projektów artystycznych, rekonstrukcja i twórcza

kontynuacja kultury tradycyjnej oraz badanie jej związków z kulturą współczesną;

3) pobudzanie społeczności lokalnej do kultywowania własnej tradycji oraz wspomaganie lokalnych

inicjatyw kulturalnych.

2. Do podstawowych zadań Ośrodka w zakresie upowszechniania i popularyzacji postaw

obywatelskich służących dobru ogólnemu należy:

1) badanie demokracji ze szczególnym uwzględnieniem historycznej roli środowisk lokalnych

w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego;

2) działalność edukacyjna na rzecz znajomości praw człowieka;

3) wspieranie wolności artystycznej, w tym gromadzenie, eksponowanie i dokumentowanie sztuki

współczesnej o charakterze wolnościowym oraz propagowanie współczesnych zjawisk

literackich związanych z nurtem wolnościowym;

4) pobudzanie społeczności lokalnych do aktywnego udziału w życiu społecznym,

w szczególności w zakresie inicjatyw służących wolności, solidarności społecznej, ekologii

i przeciwdziałaniu wszelkim formom przemocy.

§7

Ośrodek realizuje swoje cele przez: 

1) prowadzenie działalności animacyjnej i edukacyjnej;

2) tworzenie i gromadzenie dokumentacji;

3) prowadzenie działalności wydawniczej;

4) badanie kultury tradycyjnej i jej związków z kulturą współczesną samodzielnie lub we

współpracy z innymi placówkami regionalnymi, krajowymi i zagranicznymi;

5) organizowanie festiwali, przeglądów, koncertów, konferencji, seminariów, warsztatów,

wystaw, projekcji, spotkań;

6) inicjowanie przedsięwzięć w kraju i poza jego granicami propagujących kulturę tradycyjną;

7) prowadzenie współpracy z instytucjami i organizacjami kulturalnymi, edukacyjnymi

i naukowymi, a także z twórcami i środowiskami twórczymi, uczonymi i placówkami

naukowymi w mieście, regionie oraz w kraju i za granicą;

8) podejmowanie stałej różnorodnej działalności artystycznej;

9) organizowanie lokalnego środowiska twórczego poprzez stwarzanie warunków i możliwości

do podejmowania wspólnych działań twórców i środowisk kulturalnych;

6 W brzmieniu ustalonym przez §1 pkt 1) uchwały nr 197/V/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 28 marca 2019 r. 

w sprawie zmiany statutu instytucji kultury pn. Ośrodek Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża” 

(Dz. Urz. Woj. Lub. z 2019 r. poz. 2646), która weszła w życie z dniem 7 maja 2019 r.  
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10) inicjowanie innych form działalności służącej celom Ośrodka. 

ROZDZIAŁ III 

ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA 

§ 87 

1. Ośrodkiem zarządza dyrektor, który kieruje jego działalnością, reprezentuje go na zewnątrz, 

a także odpowiada za prawidłową realizację działalności statutowej, właściwe gospodarowanie 

mieniem i środkami finansowymi instytucji. 

2. Dyrektora powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Lublin w trybie i na zasadach określonych 

w ustawie. 

3. Prezydent Miasta Lublin może wyłonić kandydata na stanowisko dyrektora Ośrodka w drodze 

konkursu. 

4. W sytuacji określonej w ust.3 Prezydent Miasta Lublin w formie zarządzenia określi organizację 

i tryb przeprowadzenia konkursu, sposób powoływania członków komisji konkursowej 

oraz zadania tej komisji, uwzględniając w szczególności procedury zapewniające ocenę 

kwalifikacji kandydatów. 

§ 98 

(skreślony) 

§ 10 

Do obowiązków Dyrektora Ośrodka należy realizacja celów i zadań statutowych Ośrodka, 

w szczególności: 

1) ogólne kierownictwo w sprawach działalności podstawowej i administracyjnej; 

2) zarządzanie majątkiem Ośrodka; 

3) przedstawianie właściwym organom, w tym organizatorowi, planów rzeczowych 

i finansowych, sprawozdań oraz wniosków inwestycyjnych; 

4) wydawanie w obowiązującym trybie regulaminów i zarządzeń; 

5) prowadzenie polityki kadrowej – zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę oraz podejmowanie 

decyzji wynikających ze stosunku pracy; 

6) udzielanie pełnomocnictw do działania w imieniu Ośrodka pracownikom i osobom trzecim. 

§ 119 

(skreślony) 

§ 1210 

Dyrektor Ośrodka po zasięgnięciu opinii Prezydenta Miasta Lublin powołuje Radę Programową jako 

organ opiniodawczy i doradczy oraz określa regulamin Rady. 

§ 13 

Organizację wewnętrzną Ośrodka określa regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora, 

po zasięgnięciu opinii Prezydenta Miasta Lublin11 oraz opinii działających w nim organizacji 

związkowych i stowarzyszeń twórców. 

                                                           
7 W brzmieniu ustalonym przez §1 pkt 3) uchwały, o której mowa w przypisie 1. 
8 Skreślony przez §1 pkt 2) uchwały, o której mowa w przypisie 6. 
9 Skreślony przez §1 pkt 3) uchwały, o której mowa w przypisie 6. 
10 W brzmieniu określonym przez §1 pkt 5) uchwały, o której mowa w przypisie 1. 
11 Zmieniony przez § 1 pkt 2) lit. b) uchwały, o której mowa w przypisie 3. 
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§ 14 

1. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków finansowych i majątkowych Ośrodka 

upoważniony jest jednoosobowo Dyrektor. 

2. Dyrektor może udzielić pełnomocnictwa swojemu zastępcy lub innym pracownikom Ośrodka. 

Pełnomocnicy są uprawnieni do czynności prawnych w ramach udzielonych im przez Dyrektora 

umocowań. 

ROZDZIAŁ IV 

GOSPODARKA FINANSOWA 

§ 15 

Ośrodek prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie. 

§ 1612 

Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest plan finansowy ustalony przez dyrektora, z zachowaniem 

wysokości dotacji organizatora. 

§ 16a13 

Organem zatwierdzającym roczne sprawozdanie finansowe Ośrodka jest Prezydent Miasta Lublin. 

§ 1714 

Źródłami finansowania Ośrodka są: 

a) dotacje podmiotowe i celowe, w tym z budżetu miasta; 

b) własna działalność, w tym działalność gospodarcza; 

c) wynajem i dzierżawa składników majątkowych; 

d) sprzedaż składników majątku ruchomego; 

e) środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł. 

§ 1815 

1. Ośrodek może prowadzić działalność gospodarczą według zasad określonych w odrębnych 

przepisach, a środki uzyskane w wyniku tej działalności ma obowiązek przeznaczyć 

na realizację celów statutowych. 

2. Działalność gospodarcza nie może ograniczać ani utrudniać wykonywania zadań statutowych. 

ROZDZIAŁ V 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 19 

Przekształceń, podziału i likwidacji Ośrodka może dokonać Rada Miasta Lublin na warunkach i w trybie 

przewidzianym w ustawie. 

§ 20 

Wszelkie zmiany statutu wymagają zastosowania trybu określonego dla jego nadania. 

                                                           
12 W brzmieniu ustalonym przez §1 pkt 6) uchwały, o której mowa w przypisie 1. 
13 Dodany przez § 1 pkt 3) uchwały, o której mowa w przypisie 3. 
14 W brzmieniu ustalonym przez §1 pkt 7) uchwały, o której mowa w przypisie 1. 
15 W brzmieniu ustalonym przez §1 pkt 8) uchwały, o której mowa w przypisie 1. 
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