RADA GMINY
KRASNE
UCHWALA NR IX/61/2011
RADY GMINY KRASNE
z dnia 30 czenA/ca 2011 r.

w sprawie zmiany Uchwaty Nr XIII/131/99 Rady Gminy Krasne w sprawie
uchwalenia Statutu Gminnego Osrodka Kultury i Biblioteki w Krasnem

Na podstawie
0 organizowaniu

art. 13 ust

i prowadzeniu

1 i

ust. 2 ustawy z dnia 25 pazdziernika

1991 r

dziafalnosci i<ulturalnej (Dz. U. z 2001 r Nr 13, poz.

123 z pozn. zm.), ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorzqdzie

gminnym (Dz.U. z

2001 r Nr 142, poz. 1591 z pozn. zm.),

Rada Gminy Krasne
uchwala, CO nast^puje:

§1
Zat^cznik do Uchwafy Nr XIII/131/1999 Rady Gminy Krasne z dnia 26 listopada 1999
r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Osrodka Kultury i Biblioteki w Krasnem
zast^puje s i ^ zat^cznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwaty.

§2
Wykonanie uchwaty powierza s i ^ Wojtowi.

§3
Uchwata wchodzi w zycie z dniem podj^cia

Zaiqcznik Nr 1 do Uchwaty Rady Gminy Krasne
Nr IX/61/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r.

STATUT
Gminnego Osrodka Kultury i Biblioteki w Krasnem

Rozdziat I.
POSTANOWIENIA OGOLNE
§ 1
Gminny Osrodek Kultury i Biblioteka w Krasnem zwany dalej Osrodkiem dziata
na podstawie :
1. Ustawy z dnia 25 pazdziernika 1991 r o organizowaniu i prowadzeniu
dzialalnosci kulturalnej ( D z . U . z 2001 r. Nr 13 , poz. 123 z pozn. z m . )
2. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz^dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr
142, poz. 1591 z pozn. zm.),
3. Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. Nr 85, poz. 539 z
pozn. zm.),
4. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r.
Nr 157 , poz. 1240 z pozn. zm.)
5. Niniejszego Statutu.
§2
1. Osrodek jest samorzqdow^ instytucji kultury, ktorej
organizatorem
jest gmina Krasne-zwana dalej Gmin^.
2. Terenem dzialania Osrodka jest obszar Gminy.
3. Osrodek jest wpisany do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez
organizatora.
4. Osrodek posiada osobowosc prawn^.
,

,

§3

1. Siedziba Osrodka miesci s i ^ w Krasnem, 36-007 Krasne 743,
2. Osrodek uzywa piecz^ci podtuznej w pelnym brzmieniu z adresem oraz
numerem telefonu, numerem NIP i numerem R E G O N .
RozdziaHl
C E L E I PRZEDMIOT DZIALANIA
§4
Osrodek realizuje zadania wtasne Gminy w zakresie:
1) tworzenia, upowszechniania i ochrony kultury,
2) wychowania, edukacji, rekreacji i kultury fizycznej,
3) zaspokajania potrzeb czytelniczych spoteczehstwa.

§5
Do szczegotowego zakresu dzialania osrodka nalezy:
1) w zakresie tworzenia, upowszechniania i ochrony kultury:
a) rozpoznanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowan
kulturalnych
przez organizowanie roznorodnych form
edukacji
kulturalnej i wychowania przez sztuk^,
b) tworzenie warunkow dIa rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego
oraz zainteresowania wiedz^ i sztuk^,
c) gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona, archiwizowanie
i udost^pnianie dobr kultury,
d) prowadzenie dziatalnosci instruktorsko-metodycznej w formie opieki
merytorycznej nad dziatalnosci^ kulturainq w srodowisku wiejskim,
e) udzielanie pomocy inicjatywom spoteczno-kulturalnym,
f) organizowanie wystaw, wernisazy spotkah, lekcji edukacyjnych
dIa mtodziezy szkolnej,
g) organizowanie zaj^c swietlicowych w formie swietlic wiejskich.
2) w zakresie upowszechniania czytelnictwa :
a) gromadzenie i opracowywanie materiatow dotyczqcych wtasnego
regionu oraz Gminy,
b) udost^pnienie zbiorow bibliotecznych na miejscu, wypozyczanie
do domu oraz prowadzenie wypozyczeh mi^dzybibliteczych,
c) prowadzenie
dziatalnosci
informacyjnej-bibliograficznej
oraz popularyzacja ksi^zek i czytelnictwa,
d) wspotdziatanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami naukowymi
i oswiatowo-wychowawczymi.
3) wychowania, edukacji, rekreacji i kultury fizycznej:
a) utrzymanie
i eksploatacja
powierzonych
Osrodkowi
urz^dzeh
1 obiektow sportowo-rekreacyjnych zgodnie z ich przeznaczeniem,,
b) przygotowanie i realizacja catorocznego kalendarza imprez,
c) wspotdziatanie z klubami sportowymi, oraz innymi podmiotami
realizujqcymi zadania w zakresie sportu i rekreacji na terenie Gminy
w realizacji kalendarza imprez,
d) rozpowszechnianie turystyki,
e) prowadzenie dziatalnosci w zakresie rozbudowy,
modernizacji,
remontow i wyposazenia powierzonych Osrodkowi obiektow i urz^dzeh,
§6
Osrodek moze na zasadach okreslonych w odr^bnych przepisach:
1) organizowac spektakle, koncerty, wystawy i odczyty,
2) prowadzic nauk^ j^zykow obcych, tahca towarzyskiego itp.,
3) prowadzic impresariat artystyczny,
4) organizowac imprezy rozrywkowe i sportowe,
5) prowadzic dziatalnosc wydawnicz^,
6) swiadczyc ustugi poligraficzne, fotograficzne, filmowe, plastyczne i inne ustugi
z zakresu kultury,
7) prowadzic ogniska artystyczne,
8) prowadzic wypozyczalnie sprz^tu sportowego, technicznego itp.,
9) prowadzic sprzedaz dziet sztuki i artykutow uzytku kulturalnego,

10) realizowac imprezy zlecone (okoiicznosciowe, rodzinne, obrz^dowe),
11) swiadczyc inne ustugi w zakresie swojej wtasciwosci.
§7
Osrodek swoje zadania realizuje :
1) w oparciu o samodzielnie opracowywane programy dziatalnosci,
2) roczny harmonogram dziatania zatwierdzony przez Komisj^ Zdrowia, Oswiaty,
Spraw Spotecznych Obywatelskich i Regulaminowych Rady Gminy Krasne
oraz Wojta Gminy Krasne-zwanego dalej Wojt.

§8
Osrodek wspotpracuje z:
1) szkotami, klubami sportowymi oraz pozostatymi podmiotami,
i jednostkami dziataj^cymi na terenie Gminy,
2) z innymi osrodkami kultury.

placowkami

Rozdziat III
ZARZADZANIE I ORGANIZACJA

§3
1. Bezposredni nadzor nad dziatalnosci^ Osrodka sprawuje Wojt.
2. Osrodkiem zarzadza, reprezentuje na zewnatrz i odpowiada z a catoksztatt
jego dziatalnosci Dyrektor.
3. Dyrektora powotuje i odwotuje Wojt w trybie i na zasadacti okreslonych w
obowi^zuj^cych przepisach.
4. Dyrektor moze ustanawiac petnomocnikow do dokonywania czynnosci prawnych
w imieniu Osrodka informuj^c pisemnie o powyzszym Wojta.
5. Dyrektor jest pracodawc^ i bezposrednim przetozonym wszystkich pracownikow
Osrodka.
§10
Do
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

zakresu dziatania Dyrektora nalezy w szczegolnosci:
kierowanie biez^c^ dziatalnosci^ ,
reprezentowanie Osrodka na zewnatrz,
zarz^dzanie majqtkiem Osrodka,
zatrudnianie i zwalnianie pracownikow,
wydawanie w obowi^zuj^cym trybie regulaminow i zarz^dzeh,
ustalanie rocznego planu dziatalnosci oraz rocznego planu finansowego,
sporz^dzanie rocznego sprawozdania z dziatalnosci,
wyst^powanie , w zaieznosci od potrzeb , z wnioskami o udzielenie dotacji
na realizacja biezqcych zadah wtasnych.
§11

Do dokonywania czynnosci prawnych w imieniu Osrodka upowazniony jest
samodzielnie Dyrektor lub jego petnomocnik dziatajqcy w granicach petnomocnictwa.

§12
Szczegotow^ organizacj^ wewn^trzn^ Osrodka okresia regulamin organizacyjny
nadany przez Dyrektora na zasadach i w trybie przewidzianym w obowiqzujqcych
przepisach.
§13
L P r z y Osrodku moze dziatac Rada Programowa jako organ opiniodawczy.
2. Cztonk6w Rady Programowej w liczbie od 3 do 5 powotuje Dyrektor.
3. Rada Programowa dziata na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.
Rozdziat IV
GOSPODARKA FINANSOWA
§14
1.Osrodek jest instytucji prowadz^c^ gospodark^ finansowq na zasadach
dotycz^cych samorz^dowych instytucji kultury.
2.Osrodek prowadzi samodzielnie gospodark^ finansowy w ramach posiadanych
srodkow , kieruj^c s i ^ zasadami ich efektywnego wykorzystania.
§15
Dziatalnosc Osrodka jest finansowana z dotacji Gminy, ktora zapewnia Osrodkowi
srodki
niezb^dne
do
prowadzenia
dziatalnosci
oraz
do
utrzymania
obiektu/obiektow, w ktorym ta dziatalnosc jest prowadzona, dochodow wtasnych
oraz innych zrodet.
Osrodek moze pozyskiwac dochody mi^dzy innymi z :
a) wynajmu pomieszczeh i mienia ,
b) ustug reklamowych,
c) organizacji imprez artystycznych i rozrywkowych, wykonywanie innych
zleceh i zamowieh zewn^trznych,
d) sprzedazy dziet sztuki,
e) dziatalnosci wydawniczej i poligraficznej,
f) wypozyczania sprz^tu sportowego, odsetek od lokat bankowych, spadkow,
zapisow, darowizn, wptywow z prowadzonej dziatalnosci statutowej,
g) innej dziatalnosci.
§16
P o d s t a w i gospodarki finansowej Osrodka jest roczny plan finansowy, zatwierdzony
przez Dyrektora po uprzedniej akceptacji Wojta sporzadzony z zachowaniem
wysokosci rocznej dotacji na dziatalnosc instytucji kultury ustalonej przez
organizatora.
§17
Szczegotowe zasady prowadzenia rachunkowosci i gospodarki finansowej okreslaji
odr^bne przepisy.

§18
Roczne sprawozdanie finansowe Osrodka sporz^dzone w oparciu o obowiqzujice
przepisy podlega zatwierdzeniu przez organizatora.
Rozdziat V
POSTANOWIENIA KONCOWE
§19
Statut Osrodka nadaje Rada Gminy Krasne
§ 20
Zmiany statutu m o g ^ bye przeprowadzone w trybie wtasciwym do jego nadania .

PRZEVVODMCZACY
RAMfcMINV KR/VSNE

