
 

Wydział Kultury i Sportu dla Dzielnicy Wilanów 

 

Do zakresu działania Wydziału Kultury i Sportu dla Dzielnicy Wilanów należy w 

szczególności: 

1) prowadzenie spraw w zakresie realizowania zadań organizatora względem instytucji 

kultury, których organizatorem jest m.st. Warszawa, położonych na obszarze Dzielnicy 

i niezaliczonych do instytucji kultury o znaczeniu ponaddzielnicowym,  

za wyjątkiem ich tworzenia, likwidacji, reorganizacji w rozumieniu art. 18 ust. 2 pkt 9 

lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz wyposażania ich  

w majątek; 

2) prowadzenie spraw związanych z organizacją dzielnicowych imprez kulturalnych oraz 

współpraca w tym zakresie z Biurem Kultury; 

3) prowadzenie spraw związanych z animacją działań kulturalnych; 

4) prowadzenie ewidencji pomników i miejsc pamięci narodowej położonych  

na obszarze Dzielnicy; 

5) występowanie do właściwych organów z wnioskami w sprawie utworzenia miejsca 

pamięci narodowej położonego na obszarze Dzielnicy; 

6) przyznawanie nagród i stypendiów osobom zajmującym się na obszarze Dzielnicy 

twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami,  

na warunkach i w trybie określonych w uchwale Rady m.st. Warszawy; 

7) prowadzenie ksiąg rejestrowych instytucji kultury przekazanych do kompetencji 

Dzielnicy; 

8) prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem rocznych dotacji na koszty 

prowadzenia działalności przez instytucje kultury w tym sprawozdawczości, 

z wyłączeniem instytucji nadzorowanych przez inne komórki organizacyjne Urzędu; 

9) przyznawanie rocznych dotacji instytucjom kultury przekazanych do kompetencji 

Dzielnicy na koszty prowadzenia przez nie działalności; 

10) podejmowanie inicjatyw mających na celu popularyzację sportu i rekreacji wśród 

mieszkańców Dzielnicy przy wykorzystaniu bazy sportowej i rekreacyjnej znajdującej 

się na terenie Dzielnicy;  

11) inicjowanie działań na rzecz rozwoju bazy sportowej i rekreacyjnej na terenie 

Dzielnicy;  

12) organizowanie  i wspieranie organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych o charakterze 

lokalnym; 

13) tworzenie warunków do rozwoju sportu szkolnego w ramach zajęć pozalekcyjnych,   

w tym propagowanie i wspomaganie organizacji zajęć sportowych i rekreacyjnych oraz 

organizacji zawodów szkolnych na terenie Dzielnicy;  

14) tworzenie warunków do uprawiania sportu i rekreacji dla osób niepełnosprawnych; 

15) prowadzenie spraw związanych z rozwojem turystyki rowerowej na terenie Dzielnicy; 

16) współpraca z Dzielnicowym Biurem Finansów Oświaty Wilanów m.st. Warszawy  

w Dzielnicy przy realizacji zadań Dzielnicy w zakresie sportu i rekreacji; 

17) współdziałanie z Biurem Sportu i Rekreacji w zakresie realizacji ogólnomiejskich 

programów sportowych i rekreacyjno-sportowych na terenie Dzielnicy; 

18) nadzór nad realizacją ogólnomiejskich i dzielnicowych programów sportowych  

i rekreacyjno-sportowych realizowanych na terenie Dzielnicy we współdziałaniu  

z Biurem Sportu i Rekreacji; 

19) prowadzenie spraw związanych z realizacją ogólnomiejskich i dzielnicowych 

programów sportowych i rekreacyjno-sportowych realizowanych na terenie Dzielnicy; 

20) nadzór nad utrzymaniem i właściwym wykorzystaniem bazy sportowej i rekreacyjnej; 
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21) przygotowywanie materiałów promocyjnych o Dzielnicy, w tym przygotowywanie 

materiałów do wydawnictw, prezentacji multimedialnych oraz innych materiałów 

promocyjnych; 

22) przygotowywanie wydawnictw własnych; 

23) realizacja zadań z zakresu opieki nad zabytkami w zakresie przewidzianym dla 

Dzielnicy; 

24) realizacja zadań z zakresu edukacji kulturalnej; 

25) współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa  

w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.) w zakresie kultury, promocji 

i sportu; 

26) współpraca z Pełnomocnikiem Prezydenta ds. współpracy z organizacjami 

pozarządowymi w zakresie działań wymienionych w pkt 25; 

27) archiwizowanie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

2. Przy pomocy Wydziału sprawowany jest nadzór nad Biblioteką Publiczną  

w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy, Centrum Kultury Wilanów oraz Centrum Sportu 

Wilanów. 


