
Załącznik do Uchwały Nr XVIII/211/12 
Rady Gminy Sulików 
z  dnia 29 listopada 2012 r.  

 
 

STATUT  
GMINNEGO O ŚRODKA KULTURY 

w Sulikowie  
 

ROZDZIAŁ I 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
§ 1 

1. Gminny Ośrodek Kultury, zwany dalej Ośrodkiem Kultury, został utworzony na mocy  
     uchwały Nr XLI/250/2002 Rady Gminy Sulików z dnia 25 marca 2002 r. 
2. Ośrodek Kultury działa na podstawie: 

a) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności 
kulturalnej ( Dz.U. z 2012  r., poz. 406), 

b) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 
1591 z późn. zm.), 

c) ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. z 2012 r., poz. 642),  
d)  postanowień niniejszego statutu. 

§ 2 
 
 1.  Ośrodek Kultury jest samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną. 
2. Ośrodek Kultury wpisany jest do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Wójta 

Gminy Sulików. 
§ 3 

 
1. Siedziba Ośrodka Kultury mieści się w Sulikowie, przy Placu Wolności 9 a terenem 

działania Ośrodka Kultury jest Gmina Sulików. 
2. W ramach  Ośrodka  Kultury  działa  Biblioteka  Publiczna w  Sulikowie. Biblioteka 

wchodzi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej na zasadach określonych w ustawie z 
dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r., poz. 642). 

3. W skład Ośrodka Kultury wchodzą świetlice wiejskie mające swoje siedziby na terenie 
Gminy Sulików. 

 
§ 4 

 
Ośrodek Kultury używa pieczęci podłużnej w brzmieniu: 
 

„Gminny O środek Kultury  
Plac Wolności 9,  59-975 Sulików 

Tel. 75 7787310 REGON 230925027   
NIP 615-18-49-854” 

  
ROZDZIAŁ II 

CEL  I PRZEDMIOT DZIAŁANIA 
 

§ 5 
 

1.Ośrodek Kultury realizuje zadania w dziedzinie: 



a) edukacji kulturalnej, wychowania przez sztukę, upowszechniania kultury; 
      b) gromadzenia, dokumentowania, tworzenia, ochrony i udostępniania dóbr kultury; 

c) tworzenia warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz 
    zainteresowania wiedzą i sztuką,  

      d) tworzenia warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego  
          i artystycznego;  

e) rozpoznawania, rozbudzania i zaspokajania potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych; 
f) prowadzenia zespołowych i indywidualnych form aktywności twórczej; 
g) wspierania i fachowej pomocy dla inicjatyw kulturalnych mieszkańców gminy; 
h) współpracy z instytucjami i organizacjami społecznymi działającymi na rzecz kultury  
    i sztuki;  
i) koordynowania działalności na terenie gminy w zakresie organizacji imprez  
    kulturalnych;  
j) gromadzenie, opracowanie, przechowywanie książek, czasopism i innych materiałów 
bibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem dokumentów dotyczących Gminy 
Sulików; 
k) udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie ich na zewnątrz, 
prowadzenie różnych form popularyzacji zbiorów zgodnie z potrzebami środowiska 
lokalnego; 
l) prowadzenie działalności informacyjnej z wykorzystaniem nowoczesnych technologii 
komunikacyjnych; 
ł) prowadzenie systematycznej selekcji zbiorów zdezaktualizowanych, niepoczytnych i 
zniszczonych; 
m) współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury i 
organizacjami społecznymi w celu zaspokajania potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i 
kulturalnych mieszkańców Gminy Sulików; 
 
 

§ 6 
 

Zadania określone w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej    
(Dz. U.  z 2012 r. poz. 406) oraz w ustawie o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r., poz.  
642) Ośrodek Kultury realizuje poprzez: 

a) prowadzenie sekcji artystycznych; 
b) prowadzenie warsztatów teatralnych, tanecznych oraz zajęć muzycznych  
    i   plastycznych, klubów dyskusyjnych, zespołów zainteresowań; 
c) prowadzenie zajęć w ramach wypoczynku letniego i zimowego; 
d) popularyzację walorów rekreacji ruchowej, rajdów, wycieczek; 
e) organizację imprez mających na celu popularyzację różnych form uczestnictwa w  
    kulturze, w szczególności: przeglądów, koncertów, festiwali, dyskotek, spotkań 
    literackich, wystaw, plenerów, odczytów, konkursów. 
 

§ 7 
 

Ośrodek Kultury może prowadzić, na zasadach określonych odrębnymi przepisami: 
      a) impresariat artystyczny; 

b) działalność wydawniczą; 
c) działalność gospodarczą, np. wynajem pomieszczeń, świetlic na cele kulturalne,  
      handlowe i usługowe oraz na doraźne potrzeby organizacji społecznych; 
d) organizować kursy; 
e) organizować imprezy rozrywkowe, rekreacyjne, turystyczne, itp.; 
f) świadczyć usługi z zakresu filmowania, fotografii; 



g) realizować imprezy zlecone (rodzinne, obrzędowe, okolicznościowe); 
h) świadczyć usługi handlowo-gastronomiczne; 
i) świadczyć usługi poligraficzne i reklamowe; 
j) prowadzić inną działalność usługową ze sfery kultury. 

 
ROZDZIAŁ III 

ORGANY OŚRODKA KULTURY, ORGANIZACJA, PRACOWNICY 
 

§ 8 
 
1. Bezpośredni nadzór nad działalnością Ośrodka Kultury sprawuje Wójt Gminy Sulików. 
2. Nadzór merytoryczny nad działalnością Biblioteki Publicznej w Sulikowie działającej  
     w ramach Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie pełni właściwa biblioteka powiatowa  
    i Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu. 
 

§ 9 
 
1. Na czele Ośrodka Kultury stoi Dyrektor. 
2. Zasady powoływania i odwoływania Dyrektora określa ustawa o organizowaniu  
     i prowadzeniu działalności kulturalnej. 
3. Dyrektor zarządza Ośrodkiem Kultury, reprezentuje go na zewnątrz i odpowiada za  
     całokształt jego działalności. 
4 Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Ośrodka Kultury upoważniony jest  
    samodzielnie Dyrektor lub jego pełnomocnik działający w granicach pełnomocnictwa. 
5. Jeżeli czynność prawna obejmuje rozporządzenie mieniem lub może spowodować  
     powstanie zobowiązań finansowych, do skuteczności oświadczenia woli wymagana jest  
     kontrasygnata głównego księgowego. 
 

§ 10 
 

Do zadań dyrektora należy w szczególności: 
    1) kierowanie bieżącą działalnością, 
    2) zarządzanie majątkiem 
    3) wykonywanie funkcji pracodawcy w stosunku do pracowników, 
    4) wydawanie zarządzeń, instrukcji i poleceń służbowych, 
    5) ustalanie rocznego planu działalności, sporządzanie wniosków inwestycyjnych oraz  
        sprawozdań z działalności finansowej i merytorycznej oraz przedstawianie tych  
        dokumentów wójtowi w ustalonych terminach, 
    6) sprawowanie kontroli wewnętrznej nad prawidłowością realizacji zadań, 
    7) nadawanie regulaminu organizacyjnego, ustalanie podziału zadań. 
 

§ 11 
 

Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zakres działania poszczególnych komórek      
organizacyjnych realizujących zadania biblioteczne ustala dyrektor w regulaminie    
organizacyjnym po zasięgnięciu opinii organizatora oraz właściwych organizacji    
związkowych i Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. 

 
§ 12 

 
1. W Ośrodku Kultury zatrudnia się pracowników działalności podstawowej, administracyjnej  
    oraz obsługi. W miarę potrzeb mogą być zatrudnieni specjaliści z różnych dziedzin  



    związanych z działalnością Ośrodka Kultury. 
2. Pracowników Ośrodka Kultury zatrudnia i zwalnia dyrektor, który jest kierownikiem 
    zakładu w rozumieniu Kodeksu Pracy. 
3. Pracownicy Ośrodka Kultury powinni posiadać odpowiednie kwalifikacje do zajmowanych  
    stanowisk określone odpowiednimi przepisami. 
4. Wynagrodzenie pracowników Ośrodka Kultury ustalone jest na podstawie rozporządzenia  
    Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 3 października 2012 r. w sprawie  
    wynagradzania pracowników instytucji kultury (Dz. U. poz. 1105) 

 
§ 13 

 
Organizację wewnętrzną Ośrodka Kultury określa Regulamin Organizacyjny nadawany przez 
Dyrektora, po zasięgnięciu opinii Wójta Gminy Sulików, działającego w imieniu 
organizatora. 

 
§ 14 

 
1. Przy Ośrodku Kultury  może działać Rada Programowa jako organ opiniodawczy . 
2.   Członków Rady Programowej w liczbie od 3 do 5 powołuje Dyrektor. 
3. Rada Programowa działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu. 
 

ROZDZIAŁ IV 
GOSPODARKA FINANSOWA 

 
§ 15 

 
1. Ośrodek Kultury samodzielnie gospodaruje przydzieloną i nabytą częścią mienia Gminy  
     Sulików oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, pokrywa  
     koszty bieżącej działalności i zobowiązań z uzyskanych przychodów. 
2. Przychodami Ośrodka Kultury są: 
    a) dotacje z budżetu Gminy Sulików; 
    b) wpływy uzyskiwane z tytułu organizowanych imprez rozrywkowych, zajęć kulturalno- 
        oświatowych, itp.; 
   c) wpływy z wynajmu, dzierżawy świetlic i innych obiektów; 
   d) dobrowolne wpłaty, darowizny, zapisy osób prawnych i fizycznych, a także wpływy z  
        innych źródeł. 
 

§ 16 
 

Wysokość rocznej dotacji na działalność Ośrodka Kultury ustala Rada Gminy Sulików. 
 

§ 17 
 
1. Ośrodek Kultury prowadzi działalność gospodarczą oraz pobiera opłaty za niektóre swoje  
     usługi według ogólnych zasad określonych odrębnymi przepisami. 
2.  Dochód z tej działalności przeznaczony jest na cele statutowe Ośrodka Kultury. 
 

§ 18 
 

1. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka Kultury jest roczny plan finansowy opracowany  
    przez Dyrektora na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu  
    działalności kulturalnej.  



2. Ośrodek Kultury prowadzi gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków kierując  
    się zasadami ich efektywnego wykorzystania. 
3. Szczegółowe zasady prowadzenia rachunkowości i gospodarki finansowej określają  
    odrębne przepisy. 
 
                                                                ROZDZIAŁ V 

POSTANOWIENIA KO ŃCOWE 
 

§ 19 
 

Zmiany statutu mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego uchwalenia. 
 

 
 
 
 

 

 

 

 


