UCHWAŁA NR XXVII/471/20
RADY MIASTA OLSZTYNA
z dnia 25 listopada 2020 r.
w sprawie zmiany statutu Olsztyńskiego Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2020 r. poz. 713, 1378.) oraz 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.) Rada Miasta Olsztyna uchwala, co
następuje:
§ 1. Statut Olsztyńskiego Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego stanowiący załącznik do uchwały
Nr XXVII/318/96 Rady Miejskiej w Olsztynie z dnia 18 grudnia 1996 r. w sprawie nadania statutu
Olsztyńskiemu Planetarium i Obserwatorium Astronomicznemu, zmieniony uchwałami nr XXVI/486/2000
Rady Miejskiej w Olsztynie z dnia 22 marca 2000 r., nr LIX/883/02 Rady Miasta Olsztyn z dnia 27 lutego
2002 r. oraz nr XXVI/460/12 Rady Miasta Olsztyna z dnia 29 sierpnia 2012 r. otrzymuje brzmienie jak
w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Olsztyna.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA
Robert Szewczyk
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Załącznik do uchwały Nr XXVII/471/20
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 25 listopada 2020 r.
STATUT
OLSZTYŃSKIEGO PLANETARIUM
I OBSERWATORIUM ASTRONOMICZNEGO
DZIAŁ I.
Postanowienia ogólne
§ 1. Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne jest pomnikiem zbudowanym w hołdzie
Mikołajowi Kopernikowi w pięćsetną rocznicę urodzin. Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium
Astronomiczne zwane dalej OPiOA działa w szczególności na podstawie:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713,1378);
2) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U.
z 2020 r. poz. 194);
3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020,
z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175);
4) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 351, 1495, 1571, 1655, 1680.
z 2020 r. poz. 568);
5) niniejszego statutu.
§ 2. 1. OPiOA jest samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną.
2. Organizatorem OPiOA jest Gmina Olsztyn.
3. Bezpośredni nadzór nad OPiOA sprawuje Prezydent Olsztyna.
4. OPiOA ma swoją siedzibę w Olsztynie przy Al. Marszałka J. Piłsudskiego 38.
5. OPiOA prowadzi działalność w obiektach:
1) Planetarium przy Al. Marszałka J. Piłsudskiego 38;
2) Obserwatorium Astronomiczne przy ul. Żołnierskiej 13.
6. Terenem działania OPiOA jest miasto Olsztyn a zakres jego działania obejmuje zadania gminy oraz
zadania miasta na prawach powiatu.
DZIAŁ II.
Cele i zadania
§ 3. 1. OPiOA realizuje zadania własne gminy i należące do miasta na prawach powiatu w zakresie
działalności kulturalnej.
2. Celem statutowym OPiOA jest popularyzacja wiedzy astronomicznej i pokrewnych jej dyscyplin
w społeczeństwie, a zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży.
3. W szczególności do celów statutowych OPiOA należy:
1) propagowanie wiedzy z zakresu astronomii, astronautyki i dziedzin pokrewnych oraz tradycji
kopernikańskich;
2) kształtowanie zainteresowań dzieci i młodzieży naukami przyrodniczymi i technicznymi;
3) upowszechnianie światowego, a w szczególności polskiego dorobku kulturowego, naukowego
i technicznego;
4) wspieranie programów nauczania oraz poszerzanie bazy dydaktycznej instytucji edukacyjnych, w tym
szkół różnego szczebla;
5) promocja aktywnej edukacji, nowoczesnych metod kształcenia oraz uczenia się przez całe życie;
6) działalność badawcza z zakresu astronomii oraz metodyki upowszechniania i nauczania astronomii we
współpracy z profesjonalnymi ośrodkami astronomicznymi w kraju i za granicą.
4. Do zadań statutowych OPiOA w szczególności należy:
1) organizowanie różnych form działalności kulturalnej związanej z upowszechnianiem astronomii;
2) tworzenie specjalistycznej infrastruktury multimedialnej i przy jej wykorzystaniu prezentowanie
programów edukacyjnych i poznawczych oraz materiałów związanych z popularyzacją nauki
w szczególności astronomii, astronautyki i fizyki, techniki i kultury;
3) realizowanie produkcji audiowizualnych;
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4) tworzenie i udostępnianie ekspozycji objazdowych i eksponatów służących w szczególności szkołom
i placówkom oświatowym;
5) prowadzenie działalności wystawienniczej w formie ekspozycji stałych i czasowych, w zakresie
popularyzacji astronomii oraz innych nauk przyrodniczych, technicznych i humanistycznych,
6) organizowanie popularno-naukowych pokazów oraz zajęć warsztatowych;
7) organizacja i współorganizacja spotkań, odczytów, wykładów, konferencji, szkoleń, pokazów, imprez
masowych oraz uroczystości o charakterze naukowym, artystycznym i kulturalnym;
8) współpraca z innymi planetariami i obserwatoriami astronomicznymi, centrami nauki, instytucjami,
administracją rządową i samorządową, mediami, organizacjami pozarządowymi, a także innymi osobami
prawnymi i jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej oraz z osobami
fizycznymi, w szczególności prowadzącymi działalność w zakresie kultury, edukacji i popularyzacji nauki
w kraju i za granicą;
9) pozyskiwanie środków pozabudżetowych z funduszy krajowych i zagranicznych, w tym z Unii
Europejskiej i wykorzystywanie ich do realizacji zadań statutowych;
10) podejmowanie innych działań wynikających z potrzeb społeczności lokalnej i regionalnej.
5. OPiOA może podejmować działania wynikające z potrzeb społecznego środowiska lokalnego, pod
warunkiem, że nie będą one stały w sprzeczności z realizacją zadań statutowych wymienionych w ust. 4, a w
szczególności może prowadzić, jako dodatkową, odpłatną działalność w zakresie:
1) użyczania, najmu lub dzierżawy składników mienia ruchomego i nieruchomego OPiOA, w tym: sal
konferencyjnych, miejsc postojowych, wystaw lub eksponatów;
2) organizowania przedsięwzięć zleconych: konferencji, imprez kulturalnych, naukowych, edukacyjnych,
artystycznych oraz innych spotkań okolicznościowych o charakterze otwartym lub zamkniętym;
3) wytwarzania i sprzedaży pamiątek i materiałów edukacyjnych;
4) usług reklamowych i poligraficznych;
5) sprzedaży licencji i majątkowych praw autorskich.
6. Działalność wymieniona w ust.5 jest prowadzona z zachowaniem wymogów określonych odrębnymi
przepisami. Wpływy z działalności stanowią przychody instytucji i są przeznaczone na działalność statutową.
DZIAŁ III.
Organy OPiOA oraz jego organizacja
§ 4. 1. Na czele OPiOA stoi Dyrektor, który kieruje jego działalnością, reprezentuje OPiOA na zewnątrz
i jest za nie odpowiedzialny.
2. Dyrektora OPiOA powołuje i odwołuje Prezydent Olsztyna na zasadach i w trybie przewidzianym
w obowiązujących przepisach prawa.
3. Powołanie dyrektora może być poprzedzone przeprowadzeniem konkursu.
4. Organizator może powierzyć zarządzanie OPiOA osobie fizycznej lub prawnej zgodnie z przepisami
prawa.
5. Dyrektora powołuje się na okres od trzech do siedmiu lat.
§ 5. 1. W OPiOA może być utworzone, za zgodą Prezydenta Olsztyna, stanowisko zastępcy dyrektora.
2. Zastępcę dyrektora powołuje Dyrektor OPiOA.
3. Pracowników merytorycznych, administracji i obsługi zatrudnia i zwalnia dyrektor OPiOA.
4. W miarę potrzeby w OPiOA mogą być zatrudniani specjaliści z różnych dziedzin związanych
z działalnością OPiOA.
§ 6. Szczegółową organizację wewnętrzną OPiOA określa regulamin organizacyjny nadawany przez
Dyrektora OPiOA. Regulamin podlega zaopiniowaniu przez Prezydenta Olsztyna oraz działające w OPiOA
związki zawodowe i stowarzyszenia twórcze.
§ 7. 1. W OPiOA może działać, powołany przez Dyrektora, społeczny organ doradczy - Rada NaukowoProgramowa, w skład której wchodzą specjaliści z zakresu astronomii, fizyki i innych dziedzin.
2. Rada Naukowo-Programowa pełni funkcję doradczą i opiniodawczą Prezydenta Olsztyna oraz Dyrektora
OPiOA i działa w oparciu o regulamin przez nią uchwalony, zaopiniowany uprzednio przez Dyrektora OPiOA
i Prezydenta Olsztyna.
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DZIAŁ IV.
Gospodarka finansowa
§ 8. 1. OPiOA gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną
gospodarkę, w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.
2. Podstawą gospodarki finansowej OPiOA jest roczny plan finansowy ustalany przez dyrektora,
sporządzony z zachowaniem wysokości dotacji organizatora.
3. Przychody OPiOA stanowią:
1) wpływy z prowadzonej działalności;
2) dotacje budżetowe;
3) środki uzyskiwane od osób fizycznych i prawnych oraz innych źródeł;
4) wpływy z prowadzonej dodatkowej działalności, określonej w § 3 ust.5 niniejszego Statutu.
4. Wartość majątku OPiOA odzwierciedla fundusz OPiOA, który odpowiada wartości wydzielonego
i nabytego mienia.
5. Wynik finansowy za rok poprzedni (zysk lub strata) będzie zwiększał lub zmniejszał fundusz OPiOA.
§ 9. Wysokość dotacji:
1) podmiotowej zapewniającej środki niezbędne do prowadzenia działalności bieżącej w zakresie
realizowanych zadań statutowych, w tym utrzymania i remontów obiektów, w których ta działalność jest
prowadzona;
2) celowej na finansowanie lub dofinasowanie kosztów realizacji inwestycji w OPiOA;
3) celowej na realizację przez OPiOA wskazanych zadań i programów, ustala Rada Miasta Olsztyna.
§ 10. 1. OPiOA sporządza informacje o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze
i sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego, które przedstawia Prezydentowi Olsztyna w terminach
określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622,
1649, 2020, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175).
2. Dyrektor OPiOA przedstawia do zatwierdzenia roczne sprawozdanie finansowe (bilans) w ciągu
3 miesięcy od dnia bilansowego. Organem uprawnionym do jego zatwierdzenia jest Prezydent Olsztyna.
DZIAŁ V.
Postanowienia końcowe
§ 11. Wymogi kwalifikacyjne i zasady wynagradzania pracowników OPiOA regulują odrębne przepisy.
§ 12. Statut obowiązuje z dniem wejścia w życie uchwały Rady Miasta Olsztyna uchwalającej niniejszy
statut.
§ 13. Wszelkie zmiany statutu wymagają uchwały Rady Miasta Olsztyna.
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