
 

 

UCHWAŁA NR XXVII/154/2012 

RADY GMINY SZCZYTNIKI 

z dnia 21 grudnia 2012 r. 

w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Szczytnikach  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 

r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu 

i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz. U. z dnia 16 kwietnia 2012 r., poz. 406), uchwala się, co 

następuje :  

§ 1. Nadaje się Statut Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Szczytnikach w brzmieniu następującym:  

STATUT  

GMINNEGO OŚRODKA KULTURY w SZCZYTNIKACH  

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne  

§ 1. Gminny Ośrodek Kultury w Szczytnikach, zwany dalej "Ośrodkiem Kultury" jest Instytucją Kultury, 

działającą na podstawie:  

1. Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.(tj. Dz. U. 

z dnia 16 kwietnia 2012 r. poz. 406),  

2. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 

z późn.zm.),  

3. Ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.),  

4. Postanowień niniejszego statutu.  

§ 2. 1. Ośrodek Kultury jest samorządową instytucją kultury, wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury 

organizatora, którym jest Gmina Szczytniki zwana dalej Organizatorem.  

2. Gminny Ośrodek Kultury w Szczytnikach posiada osobowość prawną.  

3. Siedzibą Gminnego Ośrodka Kultury jest miejscowość Popów w gminie Szczytniki.  

4. Gminny Ośrodek Kultury obejmuje swoją działalnością cały obszar Gminy Szczytniki.  

5. Ośrodek Kultury używa pieczęci podłużnej o treści:  

Gminny Ośrodek Kultury  

w Szczytnikach  

Popów 54/1  

62-865 Szczytniki  
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§ 3. 1. Organizator zapewnia Gminnemu Ośrodkowi Kultury środki finansowe niezbędne do prowadzenia 

działalności i rozwoju oraz utrzymania obiektu, w którym ta działalność jest prowadzona.  

2. W celu realizowania zadań statutowych na terenie gminy, Gminny Ośrodek Kultury może organizować 

działalność w zależności od zainteresowania i zapotrzebowania mieszkańców.  

3. Ośrodek Kultury, w celu prawidłowego i pełnego wypełniania działalności statutowej, współpracuje 

z jednostkami organizacyjnymi gminy, organizacjami młodzieżowymi, stowarzyszeniami i zrzeszeniami, 

działającymi na terenie gminy.  

Rozdział 2. 

CEL I ZADANIA  

§ 4. §4.Prowadząc działalność kulturalną, Ośrodek Kultury służy realizacji podstawowego celu, jakim jest 

umożliwienie jak najszerszej grupie społeczeństwa gminy udziału we współtworzeniu życia kulturalnego na 

terenie gminy oraz ożywiania lokalnych i regionalnych tradycji kulturowych.  

§ 5. §5.Ośrodek Kultury prowadzi wielokierunkową działalność na podstawie własnego planu działalności 

uwzględniającego:  

1) różnorodne aspekty aktywności kulturalnej mieszkańców gminy,  

2) pełną autonomię inicjatyw indywidualnych i zespołowych w dziedzinie kultury,  

3) wszechstronną pomoc i równość w rozwijaniu prezentacji publicznej swojego dorobku,   

 wszystkim podmiotom działającym aktywnie w sferze kultury.  

§ 6. Do podstawowych zadań Ośrodka Kultury należy:  

1 rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych społeczeństwa 

gminy,  

2. edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę,  

3. wszechstronna pomoc i koordynacja lokalnych inicjatyw kulturalnych, rozwoju folkloru i rękodzieła 

artystycznego,  

4. tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą 

i sztuką,  

5. organizowanie zespołowego uczestnictwa w imprezach kulturalnych,  

6. prowadzenie informacji kulturalnej na terenie gminy,  

7. opieka nad sekcjami zainteresowań dla mieszkańców gminy,  

8. upowszechnianie i popularyzacja historii i tradycji lokalnej społeczności,  

9. gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kulturalnych.  

§ 7. Ośrodek Kultury swoje zadania realizuje poprzez:  

1. Prowadzenie zespołów artystycznych, kół zainteresowań, kursów i warsztatów obejmujących między 

innymi takie dziedziny jak: muzyka, plastyka, teatr, film, taniec, folklor,  

2. Organizowanie różnorodnych imprez kulturalnych, cyklicznych i okolicznościowych o charakterze 

rozrywkowo – estradowym i społeczno-integracyjnym,  

3. Organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej,  

4. Świadczenie usług kulturalnych oraz realizację imprez zleconych,  

5. Prowadzenie działalności gospodarczej, z której dochód przeznaczony będzie tylko na realizowanie 

celów statutowych Ośrodka Kultury,  

6. Współpracę z innymi instytucjami kultury, placówkami oświatowymi i innymi.  
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Rozdział 3. 

Organizacja i zarządzanie  

§  8.1.Organem zarządzającym Ośrodkiem Kultury jest Dyrektor, który kieruje jego działalnością 

i reprezentuje instytucję na zewnątrz.  

2. Dyrektora Ośrodka Kultury powołuje i odwołuje Wójt Gminy Szczytniki, zgodnie z ustawą z dnia 25 

października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,  

3. Powołanie Dyrektora Ośrodka następuje na czas określony.  

4.  Wójt wykonuje wobec dyrektora czynności z zakresu prawa pracy oraz jest jego zwierzchnikiem 

służbowym.  

5. Wynagrodzenie Dyrektora ustala Wójt Gminy Szczytniki.  

§ 9. 1. Do zakresu działania Dyrektora Ośrodka Kultury należy w szczególności:  

1) kierowanie bieżącą działalnością Ośrodka,  

2) reprezentowanie Ośrodka Kultury na zewnątrz ,  

3) zarządzanie majątkiem Ośrodka Kultury,  

4) zatrudnianie i zwalnianie pracowników i współpracowników, w tym instruktorów oraz ustalanie ich 

wynagrodzeń, zgodnie z regulaminem wynagradzania, zatwierdzonym przez dyrektora oraz zasadami 

wynikającymi z odrębnych przepisów,  

5) wydawanie zarządzeń, instrukcji i poleceń w stosunku do podległych pracowników i współpracowników,  

6) ustalanie rocznego planu finansowego,  

7) s porządzanie rocznego sprawozdania z działalności Ośrodka Kultury przedkładanego Organizatorowi 

w terminie ściśle określonym przez Wójta Gminy Szczytniki,  

8) występowanie w zależności od potrzeb z wnioskami o udzielanie dotacji na realizację zadań objętych 

mecenatem państwa, organizacji pozarządowych i środków z Unii Europejskiej oraz na dofinansowanie 

bieżących zadań własnych.  

§ 10. Pracę Ośrodka reguluje roczny plan finansowy oraz Regulamin organizacyjny Ośrodka Kultury 

opracowany i wprowadzony w drodze zarządzenia przez Dyrektora po zasięgnięciu opinii Wójta Gminy 

Szczytniki.  

§ 11. 1. W Ośrodku działa Rada Programowa Gminnego Ośrodka Kultury w Szczytnikach, zwana dalej 

Radą.  

2. Rada jest organem doradczym Ośrodka.  

3. Rada składa się z 6 członków powoływanych Zarządzeniem Wójta Gminy Szczytniki na dwu letnią 

kadencję, spośród osób dysponujących wiedzą w zakresie działalności kultury, reprezentujący organizacje 

społeczne, stowarzyszenia oraz placówki oświatowo-wychowawcze z terenu gminy Szczytniki.  

4. Członkowie Rady powołują i odwołują spośród siebie Przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracami 

i reprezentuje ją na zewnątrz.  

5. Rada opiniuje roczne programy działalności Ośrodka i plany działalności Ośrodka oraz wyraża opinię 

o ważniejszych zamierzeniach Ośrodka.  

6. Rada może z własnej inicjatywy kierować postulaty, apele i opinie do Dyrektora oraz organów Gminy 

w zakresie funkcjonowania Ośrodka oraz organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej.  

7. Dyrektor przedkłada Radzie do zaopiniowania sprawozdania, o którym mowa § 9, ust. 1 pkt 7 oraz 

projekt regulaminu organizacyjnego i jego zmian.  

8. Posiedzenia Rady odbywają się nie rzadziej niż jeden raz na kwartał.  

9. Za udział w pracach Rady nie przysługują diety ani zwrot kosztów.  
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Rozdział 4. 

GOSPODARKA FINANSOWA  

§ 12. 1. Ośrodek Kultury prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach przydzielonej i nabytej części 

mienia oraz prowadzi samodzielnie gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami 

określonymi w odrębnych przepisach dotyczących gospodarki finansowej instytucji kultury.  

2. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka Kultury jest roczny plan finansowy, zatwierdzony przez 

Dyrektora Ośrodka Kultury, z zachowaniem wysokości rocznej dotacji Organizatora ustalonej w budżecie 

Gminy, który w trakcie roku kalendarzowego może ulec zmianie, o czym należy powiadomić Wójta Gminy 

Szczytniki w terminie do 14 dni od dokonania zmiany.  

3. Plan budżetu Ośrodka Kultury zgodnie z wymogami wynikającymi z odrębnych przepisów zawiera:  

1) plan przychodów z prowadzonej działalności,  

2) dotacje z budżetu gminy,  

3)  koszty, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, płatności odsetkowe  wynikające 

z zaciągniętych zobowiązań, zakup towarów i usług,  

4) środki na wydatki majątkowe,  

5) stan należności i zobowiązań,  

6) stan środków pieniężnych na początek i koniec roku  

4.  Ośrodek Kultury pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskanych przychodów. 

Przychodami Ośrodka Kultury są:  

1) dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Szczytniki,  

2) dotacja celowa z budżetu państwa lub Gminy Szczytniki,  

3) wpływy z prowadzonej działalności,  

4) darowizny otrzymane od osób fizycznych i prawnych,  

5) wpływy z najmu i dzierżawy składników mienia,  

6) wpływy z innych źródeł.  

§ 13. 1. Ośrodek Kultury może pobierać opłaty za świadczone usługi kulturalne dla podmiotów 

 zewnętrznych.  

2. W ramach dodatkowych usług obowiązują ceny umowne.  

 

Rozdział 5. 

Postanowienia końcowe  

§ 14. 1. .Statut Ośrodka Kultury nadaje Rada Gminy Szczytniki..  

2. Wszelkie zmiany statutu oraz jego uzupełnienia mogą nastąpić w trybie właściwym dla jego nadania.  

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szczytniki.  

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXXVIII(179)06 Rady Gminy Szczytniki z dnia 29 sierpnia 2006 r. w sprawie 

zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Szczytnikach.  

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego.   

 Przewodniczący Rady  

(-) Andrzej Kupaj 
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