UCHWAŁA NR XLV/287/2013
RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU
z dnia 30 stycznia 2013 r.
zmieniająca Uchwałę Nr LIV/287/2009 Rady Miejskiej w Jedliczu
z dnia 22 maja 2009 r. w sprawie uchwalenia tekstu jednolitego statutu Gminnego Ośrodka Kultury
w Jedliczu
Na podstawieart. 18 ust. 2, pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu
i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. 2012 r. poz. 406), oraz § 16 Statutu Gminnego Ośrodka Kultury
uchwalonego uchwałą Nr LIV/287/2009 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 22 maja 2009 r.
Rada Miejska w Jedliczu
uchwala, co następuje:
§ 1. 1. W Statucie Gminnego Ośrodka Kultury w Jedliczu, stanowiącym załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
LIV/287/2009 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 22 maja 2009 r. w sprawie zmiany statutu Gminnego
Ośrodka Kultury w Jedliczu wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1 Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.
U. z 2012 r., poz. 406),”;
2) w § 1 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:
„3a Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).”;
3) § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Ośrodek Kultury realizuje zadania własne Gminy Jedlicze w zakresie wychowania, edukacji
i upowszechniania kultury.”;
4) w § 6 Statutu zmienia się ust. 4, który otrzymuje brzmienie:
„4. Prowadzenie indywidualnej aktywności kulturalnej poprzez działalność zespołów artystycznych, kół
i sekcji zainteresowań, klubów miłośniczych, ognisk teatralnych, ognisk muzycznych, warsztatów
wokalnych, warsztatów plastycznych, warsztatów tanecznych.”;
5) § 13 ust 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Przychodami Ośrodka Kultury są wpływy z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży
składników majątku ruchomego, z wyjątkiem zabytków, oraz wpływy z najmu i dzierżawy składników
majątkowych, dotacje z budżetu Gminy Jedlicze lub państwa, środki otrzymane od osób fizycznych
i prawnych oraz innych źródeł.”;
6) w § 13 dodano ustęp 3 w brzmieniu:
„Dotacje, o których mowa w ust 2 mogą być przekazywane w formie dotacji podmiotowej na
dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie
i remonty obiektów oraz dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji
inwestycji lub na realizację zadań i programów”.
2. Pozostałe zapisy uchwały nie ulegają zmianie.
§ 2. Uchwala się tekst jednolity Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Jedliczu, w brzmieniu stanowiącym
Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
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§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury w Jedliczu.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Piotr Krawczyk
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
XLV/287/2013
Rady Miejskiej w Jedliczu
z dnia 30 stycznia 2013 r.

STATUT
Gminnego Ośrodka Kultury w Jedliczu
Przepisy ogólne :
§ 1. Gminny Ośrodek Kultury w Jedliczu zwany dalej „Ośrodkiem Kultury” działa na podstawie:
1. Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U.
z 2012 r., poz. 406),
2. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.),
3. Ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę
o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191 ze zm.),
3a. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)
4. Ustawy z dnia 17 maja 1990 r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych
pomiędzy organy gminy, a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 34,
poz. 198 ze zm.),
5. Niniejszego Statutu.
§ 2. 1. Siedzibą Ośrodka Kultury jest budynek przy ul. Tokarskich 22 w Jedliczu.
2. Terenem działania Ośrodka Kultury jest Gmina i Miasto Jedlicze.
§ 3. Nadzór nad Ośrodkiem Kultury sprawuje Burmistrz Gminy Jedlicze.
Cel i przedmiot działania :
§ 4. 1. Ośrodek Kultury realizuje zadania własne Gminy Jedlicze w zakresie wychowania, edukacji
i upowszechniania kultury.
2. Ośrodek Kultury prowadzi wielokierunkową działalność zgodną z założeniami polityki kulturalnej
państwa na podstawie własnego, społecznie akceptowanego programu.
§ 5. Podstawowym celem Ośrodka Kultury jest pozyskanie i przygotowanie społeczeństwa do aktywnego
uczestnictwa w kulturze oraz współtworzenia jej wartości.
§ 6. Do głównych zadań Ośrodka Kultury należy:
1. Podnoszenie poziomu życia kulturalnego mieszkańców gminy, kształtowanie postaw społecznych,
rozwijanie zainteresowań mieszkańców, podnoszenie kultury życia codziennego pracy i wypoczynku.
2. Inicjowanie, programowanie i organizowanie działalności kulturalnej na terenie gminy.
3. Organizowanie imprez artystycznych, rozrywkowych, rekreacyjnych, spektakli teatralnych, wystaw,
projekcji filmów.
4. Prowadzenie indywidualnej aktywności kulturalnej poprzez działalność zespołów artystycznych, kół
i sekcji zainteresowań, klubów miłośniczych, ognisk teatralnych, ognisk muzycznych, warsztatów
wokalnych, warsztatów plastycznych, warsztatów tanecznych.
5. Otoczenie opieką wszelkich przejawów kultury ludowej i folkloru muzycznego, tanecznego, sztuki
ludowej.
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6. Zapewnienie pomocy instrukcyjno – metodycznej i organizacyjnej placówkom kultury na terenie gminy
oraz amatorskim zespołom artystycznym w zakresie doboru treści, metod i form działania.
§ 7. Ośrodek Kultury zobowiązany jest do sporządzania informacji dotyczącej działalności własnej,
przestrzegania ustalonych w tym zakresie terminów przez jednostki nadrzędne (plany miesięczne, roczne,
sprawozdania, informacje z przebiegu ważniejszych imprez itp.)
§ 8. Ośrodek Kultury może na zasadach określonych w odrębnych przepisach:
1. Prowadzić naukę języków obcych.
2. Wypożyczać płyty, książki, kasety magnetofonowe i magnetowidowe, dzieła sztuki.
3. Świadczyć usługi poligraficzne, fotograficzne, filmowe, plastyczne oraz inne usługi w zakresie kultury.
4. Prowadzić wypożyczalnie sprzętu audiowizualnego i kaset wideo.
5. Realizować imprezy zlecone (okolicznościowe, rodzinne, obrzędowe).
6. Świadczyć usługi gastronomiczne.
7. Prowadzić inną działalność wynikającą z potrzeb środowiska.
§ 9. Ośrodek Kultury realizuje swoje zadania ściśle współpracując z Komisją Oświaty, Kultury, Zdrowia,
Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Jedliczu, samorządami poszczególnych sołectw oraz innymi
jednostkami kultury i sportu i może współpracować z innymi organizacjami społecznymi.
Zarządzanie i organizacja :
§ 10. Jednostki organizacyjne Ośrodka Kultury, ich zadania, strukturę oraz zasady i tryb tworzenia określa
regulamin organizacyjny ustalony przez dyrektora i zatwierdzony przez Burmistrza Gminy Jedlicze po
zasięgnięciu opinii działających w Ośrodku Kultury organizacji związkowych i Stowarzyszeń Twórców.
§ 11. 1. Na czele Ośrodka Kultury stoi dyrektor, który kieruje jego działalnością, reprezentuje na zewnątrz.
Dyrektor odpowiada za działalność Ośrodka.
2. Dyrektora powołuje i odwołuje Burmistrz Gminy Jedlicze. Powołanie następuje na czas określony 5 lat.
Powołanie może nastąpić w drodze konkursu.
3. Dyrektor powołany na czas określony, może być odwołany przed upływem tego okresu w przypadkach
określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
4. Burmistrz Gminy Jedlicze może przed upływem okresu powołania dyrektora, dokonać kompleksowej
oceny jego pracy.
5. Szczegółowy tryb i kryteria oceny, o której mowa w ust. 4 określa Burmistrz Gminy Jedlicze w drodze
zarządzenia.
6. Burmistrz Gminy Jedlicze, biorąc pod uwagę pozytywną ocenę pracy dyrektora może odstąpić od
ogłoszenia nowego konkursu. Burmistrz Gminy Jedlicze przedłuża wtedy dotychczasowemu dyrektorowi
okres powołania na czas określony kolejnych 5 lat.
7. Burmistrz Gminy Jedlicze na wniosek dyrektora może powołać zastępcę dyrektora.
§ 12. W Ośrodku Kultury zatrudnia się pracowników działalności podstawowej, administracyjnej oraz obsługi.
W miarę potrzeb w Ośrodku mogą być zatrudnieni specjaliści z różnych dziedzin związanych
z działalnością Ośrodka. Pracowników zatrudnia i zwalnia Dyrektor Ośrodka.
Majątek i finanse :
§ 13. 1. Ośrodek Kultury gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi
samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich
wykorzystania.
2. Przychodami Ośrodka Kultury są wpływy z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników
majątku ruchomego, z wyjątkiem zabytków, oraz wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
dotacje z budżetu Gminy Jedlicze lub państwa, środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz
innych źródeł.

Id: B1C2709C-6B51-45D4-B3BB-6591F06F6718. Podpisany

Strona 2

3. Dotacje, o których mowa w ust 2 mogą być przekazywane w formie dotacji podmiotowej na
dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie
i remonty obiektów oraz dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji
lub na realizację zadań i programów.
§ 14. 1. Ośrodek Kultury prowadzi w szczególności działalność w zakresie upowszechniania kultury.
2. Gminny Ośrodek Kultury w Jedliczu może prowadzić działalność gospodarczą według zasad
określonych odrębnymi przepisami. Dochód z tej działalności przeznaczony jest na działalność statutową.
§ 15. Podstawą działalności Ośrodka Kultury jest roczny plan finansowy ustalony przez dyrektora,
z zachowaniem wysokości dotacji udzielonej przez organizatora.
§ 16. Zmiany w statucie mogą być dokonane w trybie określonym dla jego nadania.
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