U C H W A L A N r ) O I I (8 1
)2000
RadyGminyKaczory
z dnia13listopada2000r.
w sprawienadaniaStatutuGminnemuOsrodkowiKultury

a

w Kaczorach.

Na podstawieart. 7.ust.I pkt 9, art. rg ust.2 pkt 15ustawy
z dnia g marca
1990^r.
o samorzqdzie
gminnymlDz.rJ.z 1996r.Nr t:, poz.74'zpOln.i),
art. 13ust. i 2 ustawyz dnia25 pu2dziemika
I 991r. o organizowaniu
_1
i
prowadzeniu
dzialalnosci
kulturalnei
(Dz.tJ. z 1997r.Nr Ito, poz.721zp6in.
zm.) uchwalasiq,co nastEpuje:

$1
Nadajesig Statut GminnemuOsrodkowiKultury w Kaczorach,
stanowi4cy zalqcznik do niniejszej uchwaty.

$2
Z dniem-wejsciaw irycie niniejszejuchwatytraci moc
uchwalaNr 1g/92 Rady
Gminy Kaczory z dnia 8 czerwca1992r. w sprawienadania
StatutuGminnemu
O6rodkorviKultury w Kaczorach.

$3
Wykonanie
uchwatypowierzasiqZarzqdowiGminy
Kaczory.
$4
Uchwala
wchodziw iryciezdniemI stycznia2Q0lr.

i-

STA TUT
GMINNEGO OSRODKA KULTURY W KACZORACH

R)?,,DZT1'',I. POSTANOWIENIA OG6LNE

$l
GminnyO6rodek
Kulturyw Kaczorach
zwanydalej,,O5rodkiem"
jest
samorzqdorvq
instytucj4 kultury.
$2
Odrodekkulturyj est gminnqjednostk4organizacyjn4 dzialajqcqna
podstawie:
- ustawyz dnia25 paldziemika 1991r. o orsanizowaniu
i
prowadzeniu
dzialalnoSci
kulturalnej( Dz. U. z I9()7r.Nr 110,
poz.721ze zm.),
- uchwalyNr XII(S l
)2000 Rady Gminy Kaczoryz <Inia13listopacia
2000r. w sprawienadaniaStatutuGminnemuOsrodkowiKultun,
w Kaczorach,
- niniejszego
statutu.
z- SiedzibaOfrodkamiedcisip w Kaczorachprzy ul. Dworcowei
23.
l.

$3
I

OrganizatoremOsrodkajest Gmina Kaczory.
2. Nadz6rnadorganizacjqi li-rnkcjonowaniem
Osrodka sprawujeZarzqd
Gminy Kaczory.

$4
.OSrodekjestwpisanydo rejestruinstytucji kultury prowadzonego
przez
organizatorai posiadaosobowoS6prawna.

.)

R)ZDZr.AJT,U. CELE I PRZEDMIOT DZIAI,ANIA

9)
Odrodekprowadzi dzialalnol(,kulturaln4polegajqc4na
rozwijaniui
zaspokajaniupotrzebkulturalnychmieszkaric6wo.ul
upo*rr".hnianiu i
promocji kultury lokalnejw kraju i za granicau
$6
Do zadanOdrodkanale4,,"vszczeg6lno$ci:
1) organizowanie
r6Znorodnychform edukacji kulturalneji
wychowanieprzez sztukg.
2) gromadzenie,
dokumentowanie,
tworzenie,ochronai
udostgpnianie
d6br kulturv.
3) rozpomawanie,rozbudowaniei zaspokajanie
potrzeborat:
zainteresowan
kuItura_l
nych miesztaricOwgminyp oprzez
organizowanie
spektakli,konceft6w,konkiirs6w,festiwal:,
'"\rystaw,
imprezartystycznychi rozrywkowych,
4) ksztaltowaniewzorc6w akilwnego uczestnictwa
w
kulturze.
5) prowadzeniek6l zainteresowanoraz kur:s6wjgzykowych.
6) realizowanieimprezzleconych,okolicznoiciowych,
rocznicowych,obrzpdowych,
7) tworzenieu,arunk6wdo:
ro.z1oj1amatorskiego
ruchu anystycznego orazzainteresowania
wiedz4i sztuk4
ro.zw:jukultury ludowej,folkloru, atak2erpkodziela
ludowegoi
arrysrycznego,
rozwoju.lokalnychorganizacjii stowarzyszeri,
kt6rych celemjest
mtegracjaspolecznai kulturalnaSrodowiska,
8) wsp6ldzialanie
z instytucjamii organizacjamispolecznl,mi
w.zakrysielepszegozaspokajania otrzedkuliuralnych
f,
mieszkaric6w.

J

III. ZARZADZANIE I ORGANIZACJA

87
OSrodkiemkieruje,reprezentuj
e go rrazeumqtrzorazjest za niego
odpowiedzialnydyrektor.

$8
1 . Dyrektorapowolujei odwoluje ZarzqdGminy Kaczory.
2 . Przelozonymslu2bowymdyrektorajest W6jt Gminy Kaczory.

$e
l . Dyrektorjest odpowiedzialnyprzed organamigminy za prawidlowe

funkcjonowanieOirodka, pod wzglpdemmerytorycznym,finansowymi
odpowiedzialnymaterialnieza powierzoneinstytucji mieniegminy.
2 . Na Z4danieorgan6wgminy Dyrektor O5rodkaprzedkladasprawozdanie
i
informacjpz dzialalnoSciinstl'tucji kultury.
$10
jest kielownikiem zakladupracy w rozumieniu
Dyrektor OSrodka
przepis6wKodeksupracy.
2 . Dyrektor zatrudniai zwalniapracownik6w OSrodka,okre5iaich zakres
obowi4zk6w,jest ich zwierzchnikiemsluZbowymoraz wllkonuje
wszelkieczynno6ciwynikaj4ceze stosunkupracy.
I
I.

$ 11
Wielko6i stanuzatrudnieniaw Osrodkuustalajego Dyrektor w uzgodnieniuz
ZarzademGminv.
$12
OSrodekwsp6ldzialazKomisjami Rady Gminy orazwykonujeinne
zadaniazleconeprzezZarzqd Gminy lub W6jta Gminy.

+

$13
O6rodka okreSla regulamin organizacyjny
Organizacjp wewnQhanQ
opinii ZarzqduGminy Kaczory.
nadanyprzezdyrektorapo zasiqgnipciu

P(O7|,DZIAT,IV.
GOSPODARKAFINANSOWA OSRODKA..

$14
przydzielonqi nabyt4czp6ci4mienia
1 . O5rodekgospodarujesamodzielnie
gospodarkqw ramach posiadanychSrodk6woraz pr ow adzisamodzielnq
kieruj4c sig zasadamiefekty'rvnodci
ich gospodarowania.
2 . O5rodekmole zbywadSrodkitrwale.Przy zbywaniu Sr:odk6wtrwalych
stosujesig odpowiednieprzepisydotyczqceprzedsiqbiorstw
paistwowych.
3 . Podstaw4gospodarkifinansowej
O6rodkaj est roczny plarrdzialalno6ci
zatwierdzonyprzezdyrektoraz zachowaniemwysoko6ci dotacjiz
budZetuGminy Kaczory.
4 . Plan dzialalnoSciO5rodkazawieraw miarq potrzeb: plan uslug,plan
przychod6w i kosz6w, planremont6wi konserwacji 6rodk6wtrwalych
oraz plan inwestycji.

$ 1s
1 . O5rodekpokrywa kosztybiezqcejdzialalnoScii zobowiqzaniaz
u4vskanychprrychod6w.
2 . PrzychodamiOSrodkas4:
dotacjaorganizatora,
dochodywlasnez prowadzonejdzialalno6ci,
6rodki otrzymaneod os6bftzycznych i prawnych,
- inneir6dla.
J.
OSrodekma pozyskiwaidochodyz :
- najmu i dzieriawyskladnik6wmajqtkowych,
- organizacjiimprezzleconychprzez inne instytucje i zaldady,
- sprzeda\ bilet6wna imprezywlasne,
- uslug reklamowych,
:
- promocji firm na imprezachorganizowanychprzez O5rodek,
- innych uslugzwiryanychz dzialalno5cigstatutowe.
OSrodekmoZeprowadziitakzeinn4niZ kulturaln4dzialalnoS6,a Srodkiz
tej dzialalno6ci wykorzysty'wa6
na cele statutowe.

5

$16
l. WartoSi maj4tkuOsrodkaodzwierciedlafunduszOSrodka.kt6rv
odpowiadawarto5ciwydzielonegoOsrodkowinabytego-i"rriu.
2. FunduszOsrodkazwipkszasig lub zmniejszaokwotq zmian wartoSci
majqtku OSrodka,bqdqcychskutkiem:
a) aktualizacjiwyceny Srodk6wtrwatychna podstawie odrgbnych
przepis6w,
b) nieodplatnego przekazania,otrqmaniaSrodk6w trlvatych, wartoSci
niematerialnychi prawnych.
FunduszOSrodkazwigkszasiq o:
a) amonyzacjgmajqtkutrwaiego,
b) dotacjebud2etowena finansowanierozwoju O6rodka,
c) zysk, pozostaj4cyw dyspozycjiO6rodka,
d) Srodkiz innych ir6del.
FunduszO6rodkazmniejsza
siEo:
a) straty bilansowe,
b) umorzeniemaj4tku trwalego,
c) finansowanieinwestycji,
d) inne zmnieiszenia.

$ t7
l . Funduszei SrodkifinansoweO6rodkagromadzone
sq na wlasnym

rachunku bankowym.
2 . Do slcladaniaw imieniu OsrodkaoSwiadczeri
w zakresiepraw i
obowi4zk6w finansowychupowa2niony
jest dyrektor.
$ 18

. ..Odrodektworzy zakiadowyfunduszjwiadczerisocjalnychna zasadach
okredlonychw odrgbnychprzepisach.

$le
Tasadywynagradzaniapracownik6w osrodka oraz prowadzenia
.
rachunkowodciokreSlajqodrqtne przepisy.

o

ROZDZIAI, V. POSTANOWIENIA
KONCOWE
$20

t

w statucie
mog4bvidokonane
w trybieokresronym
dra
,Tff:l*X::anv
2' Przeksztarc*
tr' o"i:J,li i Iikwidacj
i osrodka
mozedokon
a60 r ganizator
na warunkach
i w trybie przewidzianym
w oJrgonychprzepisach.

$21

"O."r"3.nfj,X1wa

pieczsci
podlu2nej
z nazwEw
petnym
brzmieniu
i

s22
Statutwchodziw iryciez clniem
I stycznia 2001r.

