
STATUT CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ W LUBINIE 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

 

§1 

1. Centrum Edukacji Przyrodniczej w Lubinie jest gminną jednostką budżetową działającą 

na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności: 

a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., 

poz. 594 z późn. zm.), 

b) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. Nr 157, 

poz. 1240 z późn. zm.) 

c) ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2013 r., 

poz. 627 z późn. zm.) 

d) niniejszego Statutu. 

2. Centrum Edukacji Przyrodniczej jest jednostką budżetową Gminy Miejskiej Lubin, 

nieposiadającą osobowości prawnej. 

3. Siedzibą Centrum Edukacji Przyrodniczej – jest miasto Lubin, a terenem działania 

Gmina Miejska Lubin. 

4. Nadzór nad działalnością Centrum Edukacji Przyrodniczej sprawuje Prezydent Miasta 

Lubina. 

Rozdział II 

Przedmiot i zakres działalności 

 

§2 

1. Przedmiotem działalności Centrum Edukacji Przyrodniczej jest zarządzanie ogrodem 

zoologicznym: 

1) prezentowanie ekspozycji stałych i okresowych wybranych gatunków zwierząt 

i ptaków, 

2) prowadzenie gospodarki hodowlanej, 

3) realizowanie zakupów, sprzedaży i wymiany zwierząt z kontrahentami krajowymi 

i zagranicznymi, 

4) prowadzenie działalności dydaktycznej dla szkół i przedszkoli oraz 

popularyzatorskiej, a także propagowanie idei ochrony gatunków ginących 

i zagrożonych wyginięciem, jak również ochrony ich naturalnego środowiska, 

w tym organizowanie prelekcji, konkursów, szkoleń i konferencji na terenie ogrodu 

zoologicznego i poza jego lokalizacją, 

5) prowadzenie działalności dla potrzeb naukowych Centrum Edukacji Przyrodniczej, 

współpraca z uczelniami i instytucjami naukowymi w kraju i zagranicą w zakresie 

hodowli, aklimatyzacji oraz resuscytacji gatunków ginących, żywienia i leczenie 

zwierząt, 

6) świadczenie usług na rzecz ludności poprzez: 

a) ekspozycję zwierząt i dydaktykę na terenie ogrodu zoologicznego i poza 

jego lokalizacją, 



b) różnorodne działania oświatowe, przy wykorzystaniu własnej bazy 

i środków audiowizualnych na terenie Gminy Miejskiej Lubin, 

c) działania popularyzatorskie działalności Centrum Edukacji Przyrodniczej 

poprzez tworzenie oraz sprzedaż materiałów edukacyjnych, 

szkoleniowych, promocyjnych, 

d) współudział w organizowaniu zbiorowej rekreacji i wypoczynku ludności 

na obszarze i w obiektach Centrum Edukacji Przyrodniczej oraz na terenie 

Gminy Miejskiej Lubin, 

7) tworzenie warunków organizacyjno-technicznych w celu rozwoju i utrzymania we 

właściwym stanie gospodarowanego mienia Centrum Edukacji Przyrodniczej oraz 

jego najem i dzierżawa, 

8) pozyskiwanie środków zewnętrznych na realizację projektów związanych 

z zakresem działalności statutowej. 

§3 

Przy realizacji zadań statutowych Centrum Edukacji Przyrodniczej może współpracować 

z innymi jednostkami organizacyjnymi Gminy Miejskiej Lubin.  

 

Rozdział III 

Organizacja 

 

§4 

1. Działalnością Centrum Edukacji Przyrodniczej kieruje jednoosobowe Dyrektor, który 

organizuje jego działalność i reprezentuje go na zewnątrz, a także odpowiada za 

prawidłową realizację działalności statutowe, właściwie gospodarowanie mieniem 

i środkami finansowymi. 

2. Dyrektor kieruje działalnością Centrum Edukacji Przyrodniczej na podstawie 

pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta Lubina. 

3. Stosunek pracy z Dyrektorem nawiązuje i rozwiązuje Prezydent Miasta Lubina. 

 

§5 

1. Dyrektor Centrum Edukacji Przyrodniczej zatrudnia i zwalnia pracowników oraz 

dokonuje w stosunku do nich wszystkie czynności wynikające ze stosunku pracy. 

2. Wewnętrzną strukturę organizacyjną, szczegółowy zakres działań, podział czynności 

i odpowiedzialności zatrudnionych osób w Centrum Edukacji Przyrodniczej określa 

regulamin organizacyjny określony przez Dyrektora. 

3. Zasady wynagradzania pracowników Centrum Edukacji Przyrodniczej określa 

Regulamin Wynagradzania ustalony przez Dyrektora w oparciu o obowiązujące 

przepisy prawa. 

4. Wynagrodzenie Dyrektora Centrum Edukacji Przyrodniczej ustala Prezydent Miasta 

Lubina. 

 



Rozdział IV 

Zasady gospodarki finansowej 

 

§6 

1. Centrum Edukacji Przyrodniczej prowadzi gospodarkę finansową na zasadach 

określonych dla jednostek budżetowych. 

2. Podstawą gospodarki finansowej Centrum Edukacji Przyrodniczej jest roczny plan 

finansowy. 

§7 

Centrum Edukacji Przyrodniczej prowadzi działalność na bazie mienia nabytego oraz tego, 

w które zostało wyposażone. 

Rozdział V 

Postanowienia końcowe 

 

§8 

1. Statut nadaje Rada Miejska w Lubinie. 

2. Zmiany niniejszego statutu dokonuje się zgodnie z zasadami ustalonymi dla jego 

uchwalenia. 

 


