STATUT

Rozdzial I

§1
Gminny Osrodek Kultury zwany dale) ,,Osrodkiem" dziaia na podstawie:
a) ustawy z dnia 25 pazdziernika 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu dzialalnosci kulturalnej
(Dz.U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z pozniejszymi zmianami),
b) niniejszego statutu.
§2
1. Osrodek jest samorzajdowa^ instytucja^ kultury, ktorej organizatorem jest Gmina Brqjce jednostka samorzajdu terytorialnego.
2. Osrodek jest samorzajiowq. instytucja^ upowszechniania kultury, integrujajca^ dzialalnosc
wszystkich placowek kultury.
3. Siedziba^ Osrodka j est wies Broj ce Nr 3 9.
4. Terenem dzialania Osrodka jest teren gminy Brojce.
5. Osrodek moze rowniez dzialac na terenie wojewodztwa lodzkiego i calej Polski, a takze poza
granicami kraju.
§3
Osrodek jest wpisany do rejestru instytucji kultury pod nr 1 1/RSO prowadzonego przez
organizatora i posiada osobowosc prawnq..
§4
1. Bezposredni nadzor nad dzialalnoscia^ Osrodka sprawuje Wqjt Gminy Brojce.
2. Roczne sprawozdanie finansowe Osrodka skladane jest do oceny Wojtowi Gminy Brojce.
3. W sklad Gminnego Osrodka Kultury wchodzaj
Dom Kultury w Broj each
- Biblioteka w Brqjcach,
- Biblioteka w Kurowicach,
Swietlica srodowiskowa w Stefanowie,
Swietlica srodowiskowa w Bukowcu,
Swietlica srodowiskowa w Lesnych Odpadkach.

Rozdzial II

Cal i lakres diiaJania OSrodka
§5
Celem Osrodka jest prowadzenie wielokierunkowej dzialalnosci rozwijajajcej i zaspokajajajcej
potrzeby kulturalne mieszkancow oraz upowszechnianie i promocja kultury lokalnej w kraju i za
granica^.
§6
Podstawowym celem dzialalnosc Gminnego Osrodka Kultury jest rozwoj i ksztaftowanie potrzeb
oraz aspiracji kulturalnych droga^powszechnego i aktywnego uczestnictwa mieszkancow gminy
Brojce oraz upowszechnianie czytelnictwa, prowadzenie dzialalnosci informacyjnej z zakresu
czytelnictwa, udostejmianie czasopism i zbiorow bibliotecznych.
§7
Gminny Osrodek Kultury prowadzi dzialalnosc merytorycznq. na podstawie programu
opracowanego przez Dyrektora Osrodka i zatwierdzonego przez Wojta Gminy.
§8
Do glownych zadan Osrodka nalezy:
1. Organizowanie roznorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztuk?.
2. Tworzenie warunkow dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego i tworczosci ludowej
(folklor ludowy) oraz kol i klubow zainteresowania, sekcji zespolow i innych form
organizacyjnych.
3. Organizowanie spektakli, koncertow, festiwali, wystaw, odczytow, imprez artystycznych,
rozrywkowych i turystycznych, udzielanie pomocy w tym zakresie innym placowkom oraz
prowadzenie wlasnych form pracy srodowiskowej.
4. Organizowanie dzialalnosci rozrywkowo - rekreacyjnej.
5. Rozszerzanie wspolpracy z zawodowymi instytucjami kultury celem upowszechniania
najciekawszych form i metod dzialan spoleczno - kulturalnych.
6. Prowadzenie dzialalnosci wydawniczej i promocyjnej oraz instruktazowo - metodycznej.
7. Prowadzenie kursow tafica, muzyki, j^zykow obcych itp.
8. Koordynowanie, inspirowanie dzialalnosci kulturalno — wychowawczej w zakresie organizacji
imprez kulturalnych i artystycznych na terenie gminy.
9. Wspoldzialanie z instytucjami i organizacjami spolecznymi w zakresie lepszego zaspokajania
potrzeb kulturalnych mieszkancow.
10. Podejmowanie dzialan we wspolpracy z wladzami gminy, gwarantujax;ych prawidlowy rozwoj
zycia spoleczno - kulturalnego w srodowisku.
11. Prowadzenie polityki zatrudnienia.
12. Realizowanie zadan statutowych.
13. Pianowanie zakupu ksiaj2ek i prenumeraty czasopism.
14. Ocenianie przydatnosci zbiorow bibliotecznych dla srodowiska.
15. Czuwanie nad udostejmianiem zbiorow bibliotecznych na miejscu i wypozyczanie czytemikom
poza bibliotek?.
16. Organizowanie udoste_pniania zbiorow bibliotecznych ludziom chorym, starszym i
niepehiosprawnym.
17. We wspolpracy z bibliotekami prowadzenie dzialalnosci informacyjno - bibliograficznej oraz
popularyzowanie ksiajzek i czytelnictwa.
18. prowadzenie wspolpracy ze szkolami, wiejskimi placowkami kultury oraz organizacjami
spolecznymi w zakresie zaspokajania potrzeb oswiatowo - kulturalnych.
§9

Przy wykonywaniu zadan Osrodek moze wspolpracowac z towarzystwami, fundacjami i innymi
organizacjami.
Rozdzial III

Orgaiiy zarzadzajace i doradcze
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§10
Dyrektor Osrodka powolany przez Wqjta Gminy zarzaxlza instytucja^ i reprezentuje ja^ na
zewnajtrz.
Powolanie moze bye poprzedzone konkursem.
Dyrektor kieruje Osrodkiem wediug zasady jednoosobowego kierownictwa i odpowiedzialnosci
za wyniki pracy Osrodka.
Organizacj? wewnajtrz Osrodka okresla Regulamin Organizacyjny wydany przez Dyrektora.
Dyrektor Osrodka moze za zgoda^ Wojta Gminy powolywac Spoleczna^ Rad? Programowa^
jako swoj organ doradczy.
Dyrektor Osrodka moze takze na okres festiwali powolywac kierownictwo festiwali.
Dyrektor jest uprawniony do samodzielnego dokonywania czynnosci prawnych w imieniu
Osrodka, w tym takze czynnosci pracodawcy w rozumieniu Kodeksu Pracy.
Kwalifikacj e pracownikow reguluj a. odr^bne przepisy.
Rozdziat IV

Gospodarka finansowa
§n

1. Osrodek prowadzi samodzielna^ gospodark? finansowa^ na zasadach okreslonych w ustawie o
organizewaniu i prowadzeniu dzialalnosci kulturalnej, o ktorej mowa w § 1 oraz w ustawie o
rachunkowosci (Dz.U. z 2002 r. Nr 76 poz.694 z pozniejszymi zmianami) kierujajc si? zasadami
efektywnego wykorzystania srodkow finansowych.
2. Podstawa^ dzialania Osrodka jest roczny plan finansowy (z uwzgl?dnieniem klasyfikacji
budzetowej) zatwierdzony przez Dyrektora, po uzgodnieniu z Wojtem Gminy.
3. Dzialalnosc Osrodka jest finansowana z dotacji organizatora, z dochodow wlasnych, ze
srodkow otrzymywanych od osob prawnych i fizycznych oraz innych zrodel.
4. Osrodek moze pozyskiwac dochody z :
prowadzenia warsztatow, szkoleh, kursow, prowadzenia pracowni specjalistycznych,
kursow j^zykowych, kursow tanca, kursow nauki gry na instrumentach muzycznych,
swiadczenia uslug fotograficznych itp.,
- organizacji imprez zleconych przez instytucje, zaklady i osoby fizyczne,
koncertow zespolow wlasnych,
wypozyczania sprz^tu akustycznego, audio - wizualnego, rekwizytow, kostiumow,
- wynajmu pomieszczeh osobom prawnym i fizycznym,
- sprzedazy biletow na imprezy wlasne,
promocji firm na imprezach organizowanych przez Osrodek,
innych uslug, jesli nie pozostaja^ w sprzecznosci z dzialalnoscia^ statutowa^ Osrodka.
5. Osrodek moze prowadzic takze inna^ niz kulturalna dzialalnosc w zakresie zbieznym z jego
dzialalnoscia^podstawowa^ a srodki uzyskane z tej dzialalnosci wykorzystywac na cele
statutowe.
6. Dochodami Osrodka sa^ rowniez srodki przeznaczone przez Rad§ Gminy z nadwyzek
budzetowych.
7. Osrodek prowadzi odr^bna^ ewidencj? finansowo - ksi^gowa^, zgodnie z ustawa^ o
rachunkowosci oraz sporzajdza wymagane sprawozdania finansowe.

8. Osrodek jest zobowiajzany do przedkladania Wojtowi Gminy kwartalnych sprawozdan
finansowych.
§12

Dochody z dzialalnosci gospodarczej, okreslonej w § 11 ust.4 sa^przeznaczone na cele statutowe
Osrodka.
Rozdzial V

Fostanowienia koikcowe
§13
Wszelkie zmiany w Statucie moga^byc dokonywane w trybie wlasciwym dla jego nadania.
§14

Dyrektor moze wnioskowac do Wojta Gminy o dokonanie przez Rad? Gminy Brojce zmian w
Statucie.
§15
Gminny Osrodek Kultury prowadzi ponadto dzialalnosc:
w pomieszczeniach bibliotek we wsi Brojce oraz we wsi Kurowice,
-

w swietlicy we wsi Stefanow,
w swietlicy spolecznej we wsi Lesne Odpadki i Bukowiec.
§16

Osrodek uzywa pieczeci podluznej z nazwa^ w pelnym brzmieniu i adresem siedziby.

