UCHWAŁA NR XLI/377/2013
RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE
z dnia 18 grudnia 2013 r.
w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Rzgowie
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.
Dz. U. z 2013 r. poz. 594, zm. z 2013 r. poz. 645, poz. 1318) oraz art. 13 ust. l i 2 ustawy z dnia
25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012 r. poz.
406)uchwala się, co następuje:
§ 1. Nadaje się Statut Gminnego Ośrodka Kultury w Rzgowie stanowiący załącznik do niniejszej
uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała Nr XXVII/222/2001 z dnia 29 czerwca 2001 r. w sprawie nadania Statutu
Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Rzgowie.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rzgowa.
§ 4. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Rzgowie
Marek Bartoszewski
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Załącznik do Uchwały Nr XLI/377/2013
Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia 18 grudnia 2013 r.
STATUT GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W RZGOWIE
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. Gminny Ośrodek Kultury w Rzgowie zwany dalej "Ośrodkiem", jest samorządową instytucją
kultury, działającą w szczególności 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 (tj. Dz.U. z 2013r. poz. 594, z późn. zm.)
3) niniejszego statutu.
§ 2. 1. Organizatorem Ośrodka jest jednostka samorządu terytorialnego - Gmina Rzgów
2. Bezpośredni nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje Burmistrz Rzgowa.
3. Organizator zapewnia warunki do działalności i rozwoju Ośrodka, a w szczególności lokal.
§ 3. 1. Ośrodek jest wpisany do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez organizatora pod nr
1 i posiada osobowość prawną.
2. Siedziba Ośrodka znajduje się w Rzgowie przy ul. Rawskiej 8.
3. Terenem działania Ośrodka jest obszar Gminy Rzgów.
4. Ośrodek może również działać na terenie województwa łódzkiego i całej Polski, a także poza
granicami kraju.
5. Ośrodek może używać nazwy skróconej „GOK”.
§ 4. Ośrodek posługuje się pieczęcią podłużną zawierającą nazwę instytucji w pełnym brzmieniu,
adres siedziby, numer NIP oraz REGON.
§ 5. Ośrodek nie jest instytucją artystyczną w rozumieniu art.11 ust.2 ustawy z dnia 25 października
1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
Rozdział 2.
Cele i Zakres działalności
§ 6. 1. Podstawowym celem statutowym Ośrodka jest organizowanie wielokierunkowej działalności
kulturalnej zaspokajającej potrzeby mieszkańców Gminy Rzgów.
2. Do głównych zadań Ośrodka należy:
1) organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę;
2) rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb i aspiracji mieszkańców Gminy Rzgów
w zakresie uczestnictwa w kulturze;
3) tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, kół i klubów zainteresowań,
sekcji, zespołów oraz innych form organizacyjnych;
4) tworzenie warunków do rozwoju folkloru i twórczości ludowej;
5) integracja miejscowych środowisk w celu współtworzenia i uczestnictwa w działalności kulturalnej;
6) wspieranie miejscowych tradycji i inicjatyw kulturalnych;
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7) ochrona dziedzictwa kulturowego Gminy Rzgów;
8) promocja walorów kulturowych Gminy Rzgów.
3. Ośrodek prowadzi działalność kulturalną polegającą na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie
kultury w szczególności poprzez:
1) prowadzenie stałych form działalności w postaci amatorskich zespołów artystycznych, sekcji i kół
zainteresowań;
2) organizację imprez kulturalnych;
3) organizację konkursów, przeglądów, warsztatów, festiwali i wystaw z różnych dziedzin sztuki;
4) organizowanie i wspieranie imprez artystyczno – rozrywkowych;
5) promocję kultury Gminy Rzgów i lokalnych twórców kultury;
6) prowadzenie kursów tańca, muzyki, języków obcych itp.;
7) współdziałanie z innymi instytucjami oraz organizacjami społecznymi w zakresie lepszego
zaspokajania potrzeb kulturalnych mieszkańców Gminy Rzgów;
8) podejmowanie działań we współpracy z władzami Gminy Rzgów gwarantujących prawidłowy rozwój
życia społeczno- kulturalnego mieszkańców;
9) współpracę z sołectwami w organizacji lokalnych inicjatyw kulturalnych na terenie Gminy Rzgów.
§ 7. 1. Ośrodek może na podstawie odrębnych przepisów prowadzić działalność gospodarczą
a uzyskany dochód może być wykorzystany wyłącznie na realizację zadań statutowych Ośrodka.
2. Działalność gospodarcza nie może ograniczać, ani utrudniać wykonywania zadań statutowych
Ośrodka.
§ 8. Działalność, o której mowa w §7, może być prowadzona w zakresie:
1) wynajmu pomieszczeń i sprzętu;
2) organizowania
przedsięwzięć
i rozrywkowym.

o charakterze

kulturalnym,

edukacyjnym,

rekreacyjnym

Rozdział 3.
Organy zarządzające i doradcze
§ 9. l. Organem zarządzającym Ośrodkiem jest Dyrektor, który reprezentuje go na zewnątrz
i odpowiada za jego prawidłowe funkcjonowanie.
2. Dyrektora powołuje i odwołuje Burmistrz zgodnie z ustawą z dnia 25 października 1991 r.
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Burmistrz dokonuje wobec Dyrektora wszelkich
czynności z zakresu prawa pracy za pracodawcę, którym jest Ośrodek.
§ 10. Do podstawowych obowiązków i uprawnień Dyrektora należy:
1) zarządzanie Ośrodkiem;
2) wydawanie zarządzeń i instrukcji w sprawach pracowniczych i wewnątrzorganizacyjnych Ośrodka;
3) opracowywanie i realizacja rocznych planów działalności Ośrodka oraz sporządzanie informacji z ich
realizacji;
4) sporządzanie rocznych planów finansowych Ośrodka oraz sprawozdań z ich wykonania;
5) zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej i rachunkowości Ośrodka, jak
i funkcjonowania kontroli zarządczej;
6) racjonalne i efektywne gospodarowanie posiadanymi środkami finansowymi oraz mieniem Ośrodka;
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7) dokonywanie czynności prawnych w imieniu Ośrodka, w tym także czynności pracodawcy
w rozumieniu Kodeksu Pracy w stosunku do osób podległych;
8) prowadzenie polityki zatrudniania pracowników, awansowania, nagradzania i zwalniania.
§ 11. Wewnętrzną organizację Ośrodka określa Regulamin Organizacyjny nadany przez Dyrektora
w trybie określonym w ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu
działalności kulturalnej.
§ 12. 1. Wynagrodzenie pracowników Ośrodka określone jest na podstawie właściwych przepisów
prawa, obowiązujących dla instytucji kultury.
2. Wynagrodzenie dla Dyrektora ustala Burmistrz Rzgowa.
§ 13. 1. Przy Ośrodku może działać Rada Programowa, która jest organem opiniodawczo-doradczym
Ośrodka.
2. Radę programową powołuje Burmistrz na wniosek Dyrektora.
Rozdział 4.
Gospodarka finansowa
§ 14. 1. Ośrodek prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie
z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz w ustawie
z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2013r., poz.330, z późń. zm.).
2. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest plan finansowy ustalony przez Dyrektora,
z zachowaniem dotacji organizatora.
§ 15. Ośrodek gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi
samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich
wykorzystania.
§ 16. Ośrodek jest finansowany z dotacji z budżetu Gminy Rzgów, dochodów własnych, darowizn
i innych źródeł przewidzianych przepisami prawa.
§ 17. Ośrodek otrzymuje z budżetu Gminy Rzgów corocznie dotacje na bieżącą działalność.
§ 18. Ośrodek prowadzi odrębną ewidencję finansowo – księgową, zgodnie z ustawą z dnia
29 września 1994r. o rachunkowości oraz sporządza sprawozdania finansowe.
§ 19. Dyrektor składa sprawozdanie finansowe z działalności Ośrodka Burmistrzowi Rzgowa
w terminach określonych przepisami prawa.
Rozdział 5.
Postanowienia końcowe
§ 20. Zmian niniejszego statutu dokonuje uchwałą Rady Miejska w Rzgowie w trybie właściwym dla
jego nadania.
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