Uchwala Nr XXII/145/08
Rady Gminy Dąbrowa
z dnia 27 listopada 2008 r.

w sprawie nadania
i Rekreacji w Dąbrowie

statutu

Gminnemu

Ośrodkowi

Kultury

Na podstawie art. 9 ust. 1 i 2, art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991
roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U z 2001 r. Nr 13, poz.
123; z 2002 r. Nr 41, poz. 364; z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 162, poz. 1568, Nr 213, poz.
2081; z 2004 r. Nr 11, poz. 96, Nr 261, poz. 2598; z 2005 r. Nr 131, poz. 1091, Nr 132, poz.
1111; z 2006 r. Nr 227, poz. 1658), art. 5 ust. 4 i art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1996
roku o kulturze fizycznej (Dz. U z 2007 r. Nr 226, poz. 1675), w związku z art. 18 ust. 1, ust.
2 pkt 9h, art. 40 ust. 2 pkt 2 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717
i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167 poz. 1759,
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128 i Nr 181 poz. 1337
oraz z 2007 Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173, poz. 1218), Rada Gminy Dąbrowa,
uchwala, co następuje:

§1. Nadaje się statut Gminnemu Ośrodkowi Kultury
w Dąbrowie, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

i

Rekreacji

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa.

§3. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, z mocą obowiązującą od
dnia 1 stycznia 2009 roku.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ prof. dr hab. inŜ. Piotr Wieczorek

Załącznik

do uchwały nr XXII/145/08
Rady Gminy Dąbrowa
z dnia 27 listopada 2008 r.

STATUT
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY i REKREACJI
W DĄBROWIE
Rozdział I
Nazwa, teren działania i siedziba instytucji
§1. Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Dąbrowie zwany dalej Ośrodkiem jest
gminną jednostką organizacyjną w zakresie organizacji kultury i rekreacji utworzoną
na podstawie:
- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;
- ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu
działalności kulturalnej;
- ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej;
- ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych;
- ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości;
- statutu Gminy Dąbrowa;
- niniejszego Statutu.
§2.1. Siedziba Ośrodka znajduje się w miejscowości Dąbrowa.
2. Terenem działania Ośrodka jest Gmina Dąbrowa.
3. Mienie Ośrodka stanowią :
1) świetlice wiejskie połoŜone na terenie Gminy Dąbrowa,
2) obiekty sportowe nie będące w administracji szkół, w tym korty tenisowe
połoŜone na terenie Gminy Dąbrowa,
3) wiejskie place zabaw połoŜone na terenie Gminy Dąbrowa.
§3. Ośrodek jest jednostką organizacyjną podporządkowaną Wójtowi Gminy
Dąbrowa.
§4. Ośrodek korzysta z pomocy innych organizacji wspierających kulturę
i rekreację.
§5.1. Ośrodek uŜywa pieczęci podłuŜnej z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem
siedziby.

2. Ośrodek podlega wpisowi do rejestru samorządowych instytucji kultury Gminy
Dąbrowa.
Rozdział II
Zakres działalności
§6. Celem działalności Ośrodka jest realizacja podstawowych treści polityki
kulturalnej i rekreacyjnej gminy poprzez:
1) zaspakajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczeństwa, wzbogacanie
dorobku kultury, w tym zwłaszcza miejscowych tradycji,
2) upowszechnianie wszelkich form w zakresie kultury i rekreacji,
3) tworzenie optymalnych warunków społecznego dostępu do dóbr kultury
i rekreacji,
4) przygotowanie społeczeństwa do aktywnego i twórczego uczestnictwa w Ŝyciu
kulturalnym oraz w dziedzinie rekreacji.
§7. Do podstawowych zadań Ośrodka naleŜy:
1) inicjowanie, programowanie i organizowanie działalności kulturalnej,
artystycznej, rekreacyjnej,
2) realizowanie działalności społeczno – kulturalnej wśród dzieci i młodzieŜy we
współdziałaniu ze szkołami, przedszkolami, Gminną Biblioteką Publiczną
i organizacjami działającymi w obrębie Gminy,
3) organizowanie działalności społeczno – kulturalno - rekreacyjnej dla
mieszkańców gminy we współdziałaniu z przedsiębiorcami, organizacjami
społecznymi, stowarzyszeniami,
4) ścisłe współdziałanie z miejscowymi organizacjami społecznymi w zakresie
czynnego uczestnictwa mieszkańców gminy w Ŝyciu kulturalnym,
5) ścisłe współdziałanie w zakresie kultury fizycznej i rekreacji z klubami
sportowymi działającymi na terenie Gminy,
6) organizowanie usług kulturalnych wypełniających czas wolny poszczególnych
grup ludności poprzez udostępnianie filmów, widowisk teatralnych,
estradowych, wystaw i innych,
7) organizowanie imprez z okazji świąt państwowych, regionalnych i rocznic
okolicznościowych,
8) otaczanie opieką amatorskiego ruchu artystycznego i twórczości ludowej,
9) pomoc organizacyjna i merytoryczna dla całej sieci placówek kultury
i organizacji sportowych na terenie Gminy,
10)popieranie i pomoc dla inicjatyw społeczno – kulturalno – rekreacyjnych.
§8. 1. Do szczegółowego zakresu działania Ośrodka w dziedzinie kultury naleŜy :
1) organizowanie spektakli, koncertów, wystaw, odczytów, festiwali, zabaw,
dyskotek,
2) prowadzenie imprez artystycznych, festynów, doŜynek, w tym o zasięgu
gminnym i ponad gminnym,
3) prowadzenie kółek róŜnych zainteresowań,

4) gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr
kultury,
5) sprawowanie mecenatu na działalnością artystyczną,
6) promocja twórców kultury z terenu gminy,
7) utrzymanie w naleŜytym stanie świetlic wiejskich.
§9. Do szczegółowego zakresu działania Ośrodka w dziedzinie rekreacji naleŜy:
1) zapewnianie uczestnictwa klubom w amatorskich rozgrywkach sportowych,
2) udzielanie wsparcia finansowego szkołom, klubom, stowarzyszeniom i osobom
zajmującym się sportem amatorskim, w tym zakupy sprzętu sportowego w celu
uczestnictwa w rozgrywkach,
3) szkolenie młodzieŜy w róŜnych dziedzinach sportowych, w tym współpraca z
uczniowskimi klubami sportowymi,
4) organizowanie ze szkołami wspólnych imprez sportowych,
5) utrzymanie w naleŜytym stanie boisk i obiektów sportowych oraz wiejskich
placów zabaw,
6) organizowanie wycieczek, rajdów i imprez turystyczno – krajoznawczych,
7) popularyzowanie higienicznego trybu Ŝycia,
8) prowadzenie działań promującymi rozwój rekreacji oraz innych form
aktywnego wypoczynku, współpraca w tym zakresie z ościennymi gminami,
9) organizowanie mistrzostw gminy w róŜnych kategoriach sportowych,
10)nadzór nad szlakami turystycznymi i rowerowymi.
§10.1. Ośrodek moŜe prowadzić działalność gospodarczą, z której przychody
przeznaczone są na realizację celów statutowych i pokrywanie kosztów działalności
bieŜącej, w szczególności polegającą na :
1) świadczeniu usług fotograficznych, filmowych, plastycznych z zakresu kultury,
2) prowadzeniu działalności wydawniczej,
3) prowadzeniu wypoŜyczalni kostiumów, rekwizytów, sprzętu technicznego,
sportowego i innego,
4) prowadzeniu sprzedaŜy dzieł sztuki i artykułów uŜytku kulturalnego,
5) realizowaniu imprez zleconych (wesela, okolicznościowe, rodzinne),
6) świadczeniu usług gastronomicznych i handlowych,
7) prowadzeniu wynajmu pomieszczeń, obiektów oraz innych składników
powierzonego mienia komunalnego.
2. Działalność gospodarcza, o której mowa w ust. 1 nie moŜe kolidować z realizacją
zadań statutowych.
Rozdział III
Organy zarządzające i doradcze oraz sposób ich powoływania
§11. Bezpośredni nadzór nad Ośrodkiem sprawuje Wójt.
§12. Ośrodkiem kieruje Dyrektor.

§13. 1. Przy Ośrodku moŜe działać jako organ doradczy – Społeczna Rada
Programowa, zwana dalej Radą.
2. Radę powołuje Wójt na wniosek Dyrektora.
3. Sposób działania Rady określa regulamin organizacyjny Ośrodka.
§14. 1. W Ośrodku zatrudnieni mogą być pracownicy działalności podstawowej,
obsługi oraz specjaliści z róŜnych dziedzin związanych z działalnością Ośrodka.
§15. Szczegółową organizację wewnętrzną Ośrodka oraz zakres działania
poszczególnych stanowisk określa Dyrektor w regulaminie organizacyjnym.
Rozdział IV
Sposób uzyskiwania środków finansowych
§16. Ośrodek zarządza powierzonym mu majątkiem zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
§17. Ośrodek prowadzi samodzielną gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi
przepisami dotyczącymi jednostek organizacyjnych działających w zakresie kultury
i kultury fizycznej oraz ustawami o rachunkowości i finansach publicznych.
§18. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowy.
§19. Na przychody Ośrodka składają się:
1) dotacje z budŜetu gminy i państwa,
2) dochody własne uzyskane od instytucji i ludności z tytułu odpłatnej realizacji
zadań,
3) dobrowolne wpłaty osób fizycznych i prawnych.
Rozdział V
Zasady dokonywania zmian statutowych
§20. Zmiany w statucie mogą być dokonane w trybie określonym dla jego uchwalenia.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ prof. dr hab. inŜ. Piotr Wieczorek

