
UCHWAŁA NR XLIX/372/18
RADY GMINY W BĘDZINIE

z dnia 8 listopada 2018 r.

w sprawie zamiany Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu 
działalności kulturalnej (t.j. Dz.U.2018 poz.1983) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 roku, poz. 994; poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) Rada Gminy 
w Będzinie uchwala, co następuje:

§ 1. 

Wprowadza się następujące zmiany w statucie Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie, stanowiącego załącznik 
do uchwały Rady Gminy w Będzinie XXXIV/301/09 z dnia 30 listopada  2009 r. w sprawie zmiany Statutu 
Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie:

1. Z paragrafu 2 wykreśla się ust. 4

2. Paragraf 3 ust. 4 Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie otrzymuje następujące brzmienie: „Gminny 
Ośrodek Kultury współpracuje ze stowarzyszeniami i innymi organizacjami zajmującymi się działalnością 
kulturalną i artystyczną oraz  z lokalnymi i rybackimi grupami działania, na rzecz poprawy jakości, a także 
ochrony środowiska naturalnego, prowadzenia działań na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów 
wiejskich oraz na rzecz rozwoju rybactwa i rybołówstwa”.

3. W Paragrafie  5 ust. 2 dodaje się zapis: „kultywowanie tradycji związanych z nadmorskim położeniem 
gminy poprzez współpracę z podmiotami III sektora oraz lokalnymi i rybackimi grupami działania, na rzecz 
poprawy jakości i ochrony środowiska naturalnego oraz rozwoju rybactwa i rybołówstwa”

4. Pozostałe zapisy Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie pozostają bez zmian.

§ 2. 

Tekst jednolity statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych 
niniejszą uchwałą, stanowi załącznik do uchwały.

§ 3. 

Traci moc Uchwała nr XXXIV/301/09  Rady Gminy w Będzinie z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie zamiany 
Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie.

§ 4. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Będzino.
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§ 5. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
w Będzinie

Andrzej Nożykowski
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Załącznik do uchwały Nr XLIX/372/18

Rady Gminy w Będzinie

z dnia 8 listopada 2018 r.

STATUT Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 

Gminny Ośrodek Kultury w Będzinie został utworzony na mocy uchwały Rady Gminy w Będzinie  Nr 
IX/72/07 z dnia 28.06.2007r.  i działa na podstawie:

- ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t. j. Dz.U.2018 
poz.1983);

- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 roku, poz. 994 z późn. zm);

- ustawy o finansach publicznych z dnia 26 listopada 1998 r. (Dz.U.2017.2077 z późn. zm.);

- niniejszego statutu.

§ 2. 

1. Gminny Ośrodek Kultury posiada osobowość prawną.

2. Gminny Ośrodek Kultury jest samorządową instytucją kultury, utworzoną w celu realizacji zadań własnych 
Gminy Będzino z zakresu kultury.

3. Organizatorem Gminnego Ośrodka Kultury jest Gmina Będzino.

4. Terenem działania Gminnego Ośrodka Kultury jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Ośrodek używa pieczęci podłużnej zawierającej w swej treści nazwę ośrodka i jego adres.

§ 3. 

1. Siedzibą Gminnego Ośrodka Kultury jest miejscowość Będzino.

2. Statutowe zadania Gminny Ośrodek Kultury prowadzi w obiektach przekazanych przez Organizatora 
zgodnie z obowiązującymi przepisami (mienie przydzielone), obiektach nabytych przez Gminny Ośrodek 
Kultury (mienie nabyte) lub obiektach użyczonych .

3. Gminny Ośrodek Kultury współpracuje z placówkami oświatowymi, dla których organem prowadzącym jest 
Gmina.

4. Gminny Ośrodek Kultury współpracuje ze stowarzyszeniami i innymi organizacjami zajmującymi się 
działalnością kulturalną i artystyczną oraz  z lokalnymi i rybackimi grupami działania, na rzecz poprawy 
jakości, a także ochrony środowiska naturalnego, prowadzenia działań na rzecz zrównoważonego rozwoju 
obszarów wiejskich oraz na rzecz rozwoju rybactwa i rybołówstwa.

Rozdział 2.
Przedmiot i zakres działania.

§ 4. 

Gminny Ośrodek Kultury służy rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb kulturalno-oświatowych, sportowo- 
rekreacyjnych, a także tworzeniu nawyków korzystania z dóbr kultury i udziału w jej tworzeniu oraz 
kształtowaniu postaw czynnego odbiorcy kultury i kultury fizycznej.
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§ 5. 

1. Prowadząc działalność kulturalną Gminny Ośrodek Kultury realizuje podstawowy cel, jakim jest 
umożliwienie jak najszerszej grupie społeczeństwa udziału we współtworzeniu życia kulturalnego gminy.

2. Do zadań Gminnego Ośrodka Kultury należy w szczególności:

- prowadzenie działalności kulturalno - oświatowej,

- opieka nad działalnością zespołów artystycznych,

- opieka i nadzór nad świetlicami wiejskimi,

- prowadzenie pracy środowiskowej, organizowanie imprez rozrywkowych, turystycznych, rekreacyjnych 
dla mieszkańców gminy,

- utrwalanie tradycji narodowych i patriotycznych,

- organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży,

- współdziałanie z organizacjami sportowo - turystycznymi,

- nadzór nad placówkami kulturalno - oświatowymi działającymi na terenie Gminy Będzino,

- organizowanie czynnego uczestnictwa mieszkańców Gminy Będzino w różnorodnych formach działalności 
kulturalnej, rekreacyjnej i turystycznej,

- kultywowanie tradycji związanych z nadmorskim położeniem gminy poprzez współpracę z podmiotami III 
sektora oraz lokalnymi i rybackimi grupami działania, na rzecz poprawy jakości i ochrony środowiska 
naturalnego oraz rozwoju rybactwa i rybołówstwa,

§ 6. 

Gminny Ośrodek Kultury może:

1. Organizować spektakle, koncerty, wystawy, odczyty i spotkania,

2. Prowadzić naukę języków obcych,

3. Organizować imprezy rozrywkowe, sportowe i turystyczne,

4. Prowadzić kółka i ogniska artystyczne,

5. Prowadzić sprzedaż artykułów użytku kulturalnego i artystycznego,

6. Realizować imprezy zlecone.

Rozdział 3.
Zarządzanie i organizacja.

§ 7. 

1. Działalnością Gminnego Ośrodka Kultury kieruje Dyrektor, powoływany i odwoływany przez Wójta Gminy. 
Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do Dyrektora wykonuje Wójt Gminy.

2. Gminny  Ośrodek Kultury reprezentuje na zewnątrz Dyrektor.

3. Pracowników Gminnego Ośrodka Kultury, w tym instruktorów i innych pracowników niezbędnych do 
funkcjonowania Ośrodka zatrudnia Dyrektor.

4. Dyrektor i pracownicy powinni posiadać wykształcenie odpowiednie do zajmowanych stanowisk, określone 
odpowiednimi przepisami.

§ 8. 

1. Ośrodek jest samodzielną jednostką finansowaną w trybie i na zasadach określonych w statucie oraz 
w innych obowiązujących przepisach.
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2. Szczegółową organizację wewnętrzną Ośrodka oraz jego zadania ustala Dyrektor w regulaminie 
organizacyjnym nadanym w trybie określonym w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności 
kulturalnej, po zatwierdzeniu przez Wójta Gminy Będzino.

§ 9. 

Do obowiązków i uprawnień Dyrektora należy w szczególności:

1) zapewnienie właściwej organizacji pracy Ośrodka, dokonywanie podziału zadań na poszczególne stanowiska 
pracy,

2) wykonywanie czynności wynikających ze stosunku pracy w stosunku do osób zatrudnionych w Ośrodku,

3) podejmowanie decyzji w sprawach dotyczących merytorycznej działalności Ośrodka,

4) nadzór organizacyjny i służbowy nad osobami zatrudnionymi w Ośrodku,

5) składanie sprawozdania rocznego Wójtowi i Radzie Gminy, a także sprawozdania na wniosek Wójta i Rady 
Gminy,

6) redagowanie, aktualizacja informacji i przedstawianie informacji o działalności Ośrodka,

7) opracowanie rocznych planów pracy Ośrodka,

8) współpraca z innymi podmiotami świadczącymi usługi podobne do Ośrodka i ewentualne zlecanie opieki 
i wykonywania niektórych zadań na rzecz podmiotów świadczących usługi podobne do Ośrodka.

Rozdział 4.
Gospodarka finansowa.

1. Gminny Ośrodek Kultury gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi 
samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich 
wykorzystania.

2. Podstawą gospodarki Gminnego Ośrodka Kultury jest roczny plan działalności zatwierdzony przez 
Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie z zachowaniem wysokości dotacji Organizatora.

3. Plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury zawiera plan usług, przychodów i kosztów, plan remontów 
i konserwacji środków trwałych oraz plan inwestycji.

§ 11. 

1. Gminny Ośrodek Kultury pokrywa koszty działalności z uzyskiwanych przychodów.

2. Przychodami Gminnego Ośrodka Kultury są dotacje z budżetu gminy, wpływy z prowadzonej działalności, 
dzierżawy i wynajmu składników majątkowych, środki otrzymywane od osób fizycznych i prawnych, oraz 
z innych źródeł.

3. Gminny Ośrodek Kultury może w granicach przewidzianych prawem pobierać opłaty za świadczone usługi, 
a dochody wykorzystywać na działalność statutową.

4. Gminny Ośrodek Kultury może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych w odrębnych 
przepisach. Dochód z działalności gospodarczej przeznaczony jest na realizację zadań statutowych.

§ 12. 

1. Wartość majątku Gminnego Ośrodka Kultury odzwierciedla fundusz Ośrodka, który odpowiada wartości 
nabytego przez niego mienia.

2. Fundusz Gminnego Ośrodka Kultury zwiększa się lub zmniejsza o kwotę zmian wartości Ośrodka 
wynikających z:

- aktualizacji wyceny środków trwałych na podstawie odrębnych przepisów,

- nieodpłatnego przekazania środków trwałych, wartości materialnych.

3. Fundusz zwiększa się o:
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- amortyzację majątku trwałego,

- dotację budżetową na finansowanie rozwoju - zysk pozostający w gestii Ośrodka,

- środki z innych źródeł.

4. Fundusz zmniejsza się o:

- straty bilansowe,

- umorzenie majątku trwałego,

- inne zmniejszenia.

5. Gminny Ośrodek Kultury może tworzyć Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na zasadach 
określonych w odrębnych przepisach.

6. Gminny Ośrodek Kultury może tworzyć z zysku oraz z innych środków przekazywanych przez osoby 
fizyczne i prawne fundusz na wypłatę nagród i świadczeń pracowniczych. Zasady gospodarowania tym 
funduszem określa odrębny regulamin.

Rozdział 5.
Przepisy końcowe.

§ 13. 

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie postanowień niniejszego 
statutu.

§ 14. 

1. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury przedstawia Radzie Gminy propozycje 
zmian w statucie.

2. Zmiana statutu może się odbywać wyłącznie w7 formie uchwały Rady Gminy Będzino.
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