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Regulamin organizacji wewnetrznej
Gminnego Osrodka Kultury

w Brojcach
Na podstawie Statutu Gminnego Osrodka Kultury w Brojcach nadanego Uchwal^
Rady Gminy w Brojcach z dnia 30 wrzesnia 2008r. w sprawie zmiany uchwary Nr
XXI/125/2000 Rady Gminy Brojce z dnia 29 grudnia 2000r. w sprawie nadania statutu
Gminnego Osrodka Kultury.
I GLOWNE CELE DZIALANIA GMINNEGO OSRODKA KULTURY
1) Organizacja zycia kulturalnego na terenie gminy we wspolpracy z placowkami
oswiatowymi i kulturalnymi, artystycznymi, ruchem spolecznym, stowarzyszeniami
kulturalno - oswiatowymi i osobami fizycznymi.
2) Edukacja kulturama srodowiska poprzez roznorodne przedsiewzi^ci i akcje
popularyzujace poszczegolne dziedziny kultury i sztuki oraz jej tworcow,
wprowadzanie mlodziezy - wspolnie ze szkola_ - aktywne formy zycia kulturalnego.
3) Wprowadzenie do programu Gminnego Osrodka Kultury idei ,,malej ojczyzny" oraz
podjecie odpowiednich dzialan dla jej rozwoju.
4) Kultywowanie tradycji ludowych Ziemi Brqjeckiej jako cze_sci skladowej kultury
narodowej poprzez otaczanie opieka^ artystycznego ruchu amatorskiego i tworczosci
ludowej, folkloru wiejskiego oraz poprzez pelnienie opieki nad talentami w7iejskimi,
zwiaszcza mlodymi.
5) Rozszerzanie wspolpracy z zawodowymi placowkami - instytucjami kultury celem
wprowadzania nowatorskich, najciekawszych form i metod dzialan w zakresie
kulturalno - oswiatowym.
6) Prowadzenie przez biblioteki w szerszym niz dotychczas zakresie:
dzialalnosci informacyjno- bibliograficznej. popularyzowania wartosciowych ksia^zek,
podejmowania dzialan dla pozyskiwania nowych czytelnikow wsrod dzieci, mlodziezy
i dorosiych.
7) Dc^zenie dla podnoszenia kultury z\cia i wypoczynku poprzez organizowanie imprez i
akcji srodow7iskow>rch o zasi^gu ogolnogminm7m.
8) Organizacja i prowadzenie uslug kulturalno - oswiatowych.
II ORGANIZACJA WEWNETRZNA
Schemat organizacyjny Gminnego Osrodka Kultury stanowi^:

A.
B.
C.
D.
E.
F.

Dyrektor Gminnego Osrodka Kulturv7, ktoremu podlegaja^:
Starsza ksi§gow7a
Zespol Kulturalno - Oswiatowy
Biblioteki
Pracownik gospodarczy
Sprzataczka

Ill ZADANIA KOMOREK ORGANIZACYJNYCH
A. DYREKTOR GMINNEGO OSRODKA KULTURY
Dyrektor Gminnego Osrodka Kultury kieruje dzialalnoscict Osrodka. jest bezposrednio
odpowiedzialny za prace^ powierzonej mu placowki i uzyskiwane przez nia_ wyniki.
Dyrektor jest zwierzchnikiem pracownikow zatrudnionych w Osrodku. nadaje ogolny
kierunek ich dziatalnosci i pelni nad ta^ dzialalnoscia^ nadzor.
Dyrektor Osrodka odpowiedzialny jest za:
1. peina^ realizacje Statutu okreslaja^cego podstawowe cele i zadania Gminnego Osrodka
Kultury,
2. nalezytq. i wlasciwa organizacje pracy Osrodka,
3. wlasciwy dobor pracownikow',
4. wspoldzialanie Osrodka z
innymi placowkami kulturalno
oswiatowymi,
instytucjami kultury, organizacjami spolecznymi, fundacjami, stowarzyszeniami,
szkolami na terenie gminy,
5. w7spolprace z Kolami Gospodyn Wiejskim. Ochotniczej Strazy Pozamej
6. wsp61prace_ z parafiami Kosciola na terenie gminy,
7. wspolprac? z organizacjami spoleczno - politycznymi z terenu gminy,
8. podejmowanie decyzji zgodnych z :
- prawem i stuz^cych rozwojowi dziaialnosci Osrodka
- potrzebami spolecznosci lokalnych,
- wymogami samorzajdu gminy
9. podejmowanie inicjatywy dla pelnej realizacji zadan ( w miare posiadanych srodkow)
merytorycznych, organizacyjnych, gospodarczych,
10. realizacj^ budzetu Osrodka oraz kontrole rytmiczosci wykonywania planow
wyplywdw, uslug, itp.,
11. Dyrektor wykonuje funkcj§ Pracodawcy w stosunku do podleglych pracownikow.
B. STARSZA KSI^GOWA
Podlega bezposrednio dyrektorowi GOK.
Podstawowe zadania:
- zorganizowanie ksi^gowosci, kalkulacji i sprawozdawczosci finansowo - budzetowej
zgodnie z obowiajzujajcymi przepisami,
- prowadzenie gospodarki finansowej Osrodka,
- zorganizowanie prawidlowego obiegu dokumentow oraz biezajce prowadzenie urza^dzeri
ksi^gowosci syntetycznej i analitycznej,
- prowadzenie kontroli wewn^trznej w zakresie badania dokumentow stanowiacych
wydatki i wplywy budzetowe pod wzgl^dem legalnosci, celowosci oraz rzetelnosci,
- opracowanie okresowych analiz stanu majatkowego i wynikow finansowych Osrodka
- przeprowadzenie raz w roku spisu inwentarzowego i jego rozliczenie,
- w razie potrzeby udzial w spotkaniach okolicznosciowych organizowanych przez GOK.

C. ZESPOL D/S KULTURALNO - OSWIATOWYCH
Stanowiska;
Pracownicy zespolu bezposrednio podlegaja dyrektorowi GOK.
- mlodszy instruktor d/s kulturalno - oswiatowych,
- instruktor d/s kulturalno - oswiatowych Swietlica w Stefanowie.
- opiekunowie Swietlicy Srodowiskowych w Lesnych Odpadkach i Bukowcu,
- godzinowi instruktorzy d/s artystycznych.
a) Amatorskie Zespoly Spiewacze nBukowianki", ,,Lesnianki". ,,Stefanow",
b) Mlodziezowy Zespol Tanca Wspolczesnego ,,TERPS",
c) Teatrzyk dla najmlodszych przy GOK,
d) patronat - Orkiestra Beta w Kurowicach.
Glowne zadania dzialu
- organizowanie roznorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania poprzez sztuk^,
- inspirewanie dzialalnosci oswiatowo - wychowawczej,
- organizowanie imprez kulturalnych i artystycznych, wystaw okolicznosciowych, imprez
turystyczno - rekreacyjnych,
- dazenie do dalszego rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego i tworczosci ludowej na
terenie gminy i sprawowanie opieki nad ta^ dziedzina^ kultury lokalnej.
- wspotdzialanie z Kolami Gospodyn Wiejskich i organizacjami spolecznymi w zakresie
lepszego zaspokajania potrzeb kulturalnych mieszkancow,
- rozszerzenie wspolpracy ze szkolami samorzajdowymi poprzez roznorodne formy
dzialania. jak np. organizowanie konkursow mi^dzyszkolnych, spotkan z
przedstawicielami roznych dziedzin kultury. sztuki itp.
D. BIBLIOTEKI
Pracownicy bibliotek podlegaja bezposrednio Dyrektorowi GOK.
Stanowiska;
- starszy bibliotekarz - Biblioteka w Kurowicach
- bibliotekarz
- Biblioteka w Brqjcach
Zadania i cele bibliotek:
- rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych.
- upowszechnianie vviedzy oraz zainteresowan kulturalnych wsrod
spoleczenstwa,
- prowadzenie popularyzacji ksia^zek i czytelnictwa,
- prowadzenie dzialalnosci informacyjno - bibliograficznej,
- planowanie zakupu ksiazek i prenumeraty czasopism.
E.

PRACOWNIKGOSPODARCZY

Pracownik gospodarczy bezposrednio podlega dyrektorowi GOK.

lokalnego

Pracownik gospodarczy odpowiada za:
- utrzymanie czystosci w pomieszczeniach Gminnego Osrodka Kultury,
- dokiadne zamykanie placowki po zakoriczonej pracy celem zabezpieczenia przed
wlamaniem i kradziez%
- dokiadne sprawdzenie urzajdzeri elektrycznych przed opuszczeniem stanovviska pracy,
- dbanie o estetyk^ pomieszczeri oraz stan sprz^tu znajdujajeego si? w pomieszczeniach
osrodka,
- pomoc w organizowaniu imprez, spotkari, imprez okolicznosciowych organizowanvch
przez GOK,
- dbanie o czystosc i zielen przed budynkiem.
F.

SPRZ4TACZKA

Sprzqtaczka bezposrednio podlega dyrektorowi GOK.
Sprzqtaczka odpowiada za;
- utrzymywanie czystosci we wszystkich pomieszczeniach Domu Kultury,
- pomoc przy organizowaniu imprez i spotkari w Gminnym Osrodku Kultur>?.

P.O. DYREKTORA
Gminoego Osrodka

