
 

 

UCHWAŁA NR VI/51/2015 

RADY GMINY STOSZOWICE 

z dnia 24 czerwca 2015 r. 

w sprawie zmiany nazwy oraz nadania statutu instytucji kultury 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit h oraz art. 15 w zw. z art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 2013 poz. 594 ze zm.) oraz art. 9 ust. 1 i 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 

25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t. j. Dz. U. 2012 poz. 406 ze 

zm.) i art. 8 ust. 2 pkt 2 w zw. z art. 10 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (t. j. Dz. U. 2012 poz. 

642 ze zm.) Rada Gminy Stoszowice uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Z dniem 01 sierpnia 2015 r. zmienia się nazwę instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej 

w Stoszowicach na następującą: Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Stoszowicach. 

2. Przyjmuje się statut instytucji kultury, o której mowa w ust. 1 w brzmieniu stanowiącym załącznik do 

niniejszej uchwały. 

§ 2. Traci moc uchwała nr XI/58/2011 Rady Gminy Stoszowice z dnia 20 września 2011 r. w sprawie 

nadania statutu instytucji kultury – Gminnej Bibliotece Publicznej w Stoszowicach. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stoszowice. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 sierpnia 2015 r. 

Przewodnicząca Rady Gminy: 

A. Tanona

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 6 lipca 2015 r.

Poz. 2953



Załącznik nr 1 do uchwały nr VI/51/2015 Rady  

Gminy Stoszowice z dnia 24 czerwca 2015 r. 

 

Statut Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Stoszowicach 

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne. 

§ 1. 1. Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Stoszowicach, zwany dalej „GOKSiR”, jest 

samorządową instytucją kultury. 

2. Organizatorem GOKSiR jest Gmina Stoszowice. 

§ 2. 1. Siedziba GOKSiR mieści się przy ul. Letniej 10 w Srebrnej Górze, a obszarem działania jest Gmina 

Stoszowice. Działalność może zostać rozszerzona poza teren Gminy Stoszowice. 

2. W skład GOKSiR wchodzi Gminna Biblioteka w Srebrnej Górze przy ul. Letniej 10 z filami 

w Stoszowicach nr 92a i Przedborowej nr 30. 

§ 3. GOKSiR posługuje się pieczęcią podłużną o treści: Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji 

w Stoszowicach z siedzibą ul. Letnia 10, 57-215 Srebrna Góra. 

Rozdział 2. 

Zakres działalności 

§ 1. 1. GOKSiR ma charakter wielofunkcyjnego ośrodka aktywności kulturalnej, sportowej i rekreacyjne, 

który prowadzi działania z tym związane w oparciu o prowadzoną diagnozę i tradycje. 

2. Stale współpracuje z przedstawicielami społeczności lokalnej w zakresie formułowania programów 

i przygotowywania projektów, odpowiadających na potrzeby lokalnej społeczności. 

§ 2. 1. GOKSiR służy upowszechnianiu kultury, sportu i rekreacji oraz tworzy odpowiednie warunki 

materialno - techniczne dla działalności kulturalnej i sportowo rekreacyjnej. 

2. Do podstawowych zadań GOKSiR należy: 

1) rozpoznawanie, rozbudzanie zainteresowań i potrzeb kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych, 

2) integracja miejscowych środowisk w celu współtworzenia i uczestniczenia w działalności kulturalnej; 

3) kształtowanie wzorów aktywnego uczestnictwa w kulturze i sporcie, 

4) upowszechnianie kultury, sportu i rekreacji, 

5) organizacja imprez m.in. okolicznościowych, artystycznych, rozrywkowych, sportowych i rekreacyjnych, 

6) współpraca z mieszkańcami, podmiotami i innymi osobami prawnymi działającymi w zakresie kultury, 

sportu i rekreacji, 

7) świadczenie usług w zakresie kultury, sportu i rekreacji, a także działalność wydawnicza w tym zakresie, 

8) tworzenie warunków do rozwoju folkloru i rękodzieła ludowego, 

9) prowadzenia stałych form działalności w postaci zespołów artystycznych i kółek zainteresowań, 

10) organizacji konkursów, przeglądów i festiwali z różnych dziedzin sztuki, 

11) dokumentowania własnej działalności statutowej i działalności amatorskiego ruchu artystycznego oraz 

wydarzeń kulturalnych w gminie, 

12) udzielania pomocy sołectwom w organizacji lokalnych inicjatyw kulturalnych, 

13) prowadzenie punktu informacji turystycznej, 

14) administrowanie przekazanymi gminnymi obiektami i urządzeniami kultury, sportu i rekreacji oraz ich 

utrzymywanie i eksploatacja, 
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15) promocja walorów kulturowych i turystycznych gminy, 

16) zapewnienie obsługi bibliotecznej mieszkańcom Gminy Stoszowice w tym rozwijaniu i zaspokajaniu 

potrzeb czytelniczych i informacyjnych mieszkańców, upowszechnianiu wiedzy, nauki i kultury, 

17) dbałość o sprawne funkcjonowanie sieci bibliotecznej i systemu informacyjnego na terenie gminy. 

3. GOKSiR może podejmować inne działania dla zaspokajania społecznych potrzeb mieszkańców 

w zakresie kultury, sportu, turystyki, rekreacji, edukacji i zadań zleconych doraźnie przez organy gminy. 

§ 3. Zadania i cele określone w §5 statutu GOKSiR realizuje poprzez: 

1) organizowanie imprez artystycznych i rozrywkowych, 

2) podejmowanie przedsięwzięć edukacyjnych i oświatowych, 

3) działalność instruktażowo - metodyczną zwłaszcza w środowiskach dzieci w wieku przedszkolnym 

i szkolnym, a także wśród młodzieży, 

4) organizowanie wystaw, przeglądów i innych przedsięwzięć w zakresie popularyzacji dorobku kulturalnego, 

5) inspirowanie oraz promowanie działalności w kołach zainteresowań, zwłaszcza działalności literackiej, 

artystycznej oraz muzycznej, a także wspieranie innych form twórczości mieszkańców Gminy Stoszowice, 

6) organizowanie i dofinansowywanie imprez sportowych oraz wszelkiego rodzaju działalności 

popularyzującej sport wśród mieszkańców gminy, zwłaszcza wśród młodzieży, 

7) organizowanie imprez o charakterze rekreacyjno-wypoczynkowym w tym różnego rodzaju wycieczek, 

obozów, zlotów itp., 

8) organizowanie szkoleń, warsztatów i spotkań popularyzujących kulturę i sport na terenie Gminy, 

9) realizowanie projektów w ramach zadań zleconych przez gminę oraz inne jednostki organizacyjne gminy 

i instytucje w ramach programów krajowych, unijnych i fundacji wspierających działalność kulturalną, 

sportową i turystyczną, 

10) gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych służących rozwijaniu czytelnika oraz 

zaspokajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych, 

11) udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie wymiany 

międzybibliotecznej, 

12) udostępnianie posiadanych obiektów dla organizacji wydarzeń kulturalnych, sportowych i turystycznych, 

13) aktywną działalność na rzecz pozyskiwania środków zewnętrznych na celu realizowania zadań 

statutowych, 

14) prowadzenie działań mających na celu aktywizowanie seniorów i osób samotnych, 

15) realizowanie innych zadań zlecanych przez Wójta Gminy Stoszowice. 

§ 4. 1. Biblioteka wchodząca w skład GOKSiR, służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych 

mieszkańców Gminy Stoszowice oraz upowszechnianiu wiedzy i kultury, poprzez prowadzenie wypożyczalni 

i czytelni. 

2. Do zadań biblioteki należy: 

1) gromadzenie, opracowanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych, ze szczególnym uwzględnieniem 

materiałów dotyczących własnego regionu, 

2) udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz prowadzenie wypożyczeń 

międzybibliotecznych z uwzględnieniem szczególnych potrzeb dzieci i młodzieży oraz ludzi 

niepełnosprawnych, 

3) prowadzenie działalności informacyjno – bibliograficznej, 

4) popularyzacja książek i czytelnictwa, 

5) sprawowanie nadzoru nad filami i udzielanie instruktażu, 
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6) współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury oraz organizacjami 

i towarzystwami w rozwijaniu czytelnictwa i potrzeb edukacyjnych, 

7) doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej, 

8) promowanie rozwiązań innowacyjnych mających na celu doskonalenie form i metod pracy na rzecz jej 

użytkowników. 

Rozdział 3. 

Organizacja i zarządzanie 

§ 1. 1. Nadzór nad GOKSiR sprawuje Gmina Stoszowice w zakresie obowiązujących przepisów. 

2. Organem zarządzającym GOKSiR jest Dyrektor. 

3. Organem doradczym i opiniodawczym jest Rada Programowa. 

§ 2. 1. Dyrektora GOKSiR w Stoszowicach powołuje i odwołuje Wójt Gminy Stoszowice. 

2. Dyrektor zarządza całokształtem działalności GOKSiR, reprezentuje na zewnątrz, czuwa nad jego 

mieniem i jest za nie odpowiedzialny. 

3. Do obowiązków Dyrektora należy realizacja celów i zadań statutowych poprzez: 

1) zarządzanie GOKSiR oraz odpowiedzialność za jego bieżącą działalność, 

2) przygotowywanie programów działania, strategii wieloletnich w oparciu o diagnozę, o której mowa 

w § 4 ust. 1 niniejszego statutu i planów finansowych GOKSiR oraz nadzór nad ich realizacją, 

3) sporządzanie sprawozdań merytorycznych i finansowych oraz przekładanie ich właściwym organom, 

4) przedkładania corocznie, w terminie do 3 miesięcy po upływie roku kalendarzowego sprawozdania 

z działalności oraz sprawozdanie za poprzedni rok kalendarzowy, które podlega zatwierdzeniu przez Wójta 

Gminy Stoszowice, 

5) czuwanie nad racjonalnym i efektywnym gospodarowaniem posiadanymi środkami finansowymi 

i rzeczowym, 

6) stwarzanie warunków do podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników, 

7) wydawanie w obowiązującym trybie zarządzeń, w szczególności wewnętrznych regulaminów i procedur. 

4. Zwierzchnikiem służbowym Dyrektora jest Wójt Gminy Stoszowice. 

§ 3. Organizator może powierzyć zarządzanie GOKSiR osobie fizycznej lub prawnej, na zasadach 

określonych w odrębnych przepisach. 

§ 4. 1. Organizację wewnętrzną GOKSiR określa Regulamin Organizacyjny nadawany przez Dyrektora, po 

uzyskaniu wymaganych ustawą opinii. 

2. Zmiany Regulaminu organizacyjnego dokonywane są w trybie określonym w ust. 1. 

§ 5. 1. Rada Programowa, zwana dalej „Radą” jest organem doradczym i opiniodawczym GOKSiR. 

2. Do zadań Rady należy: 

1) współtworzenie rocznych programów pracy oraz strategii wieloletnich GOKSiR, a także ocena ich 

realizacji, 

2) opiniowanie rocznego sprawozdania merytorycznego z pracy GOKSiR, 

3) opiniowanie projektów planów finansowych GOKSiR, 

4) poszukiwanie nowych forma wsparcie organizacyjnego, koncepcyjnego i finansowego działalności 

GOKSiR, 

5) wyrażanie opinii i składanie wniosków do Dyrektora w innych istotnych sprawach związanych 

z działalnością GOKSiR. 
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§ 6. 1. Liczba członków Rady wynosi co najmniej pięć osób, powoływanych przez Dyrektora GOKSiR, po 

uzgodnieniu z Wójtem Gminy Stoszowice, spośród kandydatów zgłoszonych przez lokalne środowiska. 

2. Kadencja Rady trwa cztery lata liczone od daty jej powołania, przy czym pierwsze posiedzenie Rady 

zwołuje Dyrektor w terminie dwóch miesięcy od powołania Rady nowej kadencji. 

3. Członkostwo w Radzie wygasa: 

1) z dniem, w którym upływa kadencja Rady, 

2) w przypadku zrzeczenia się; 

3) w przypadku śmierci, prawomocnego orzeczenia kary pozbawienia praw publicznych, 

ubezwłasnowolnienia lub choroby trwale uniemożliwiającej wykonywanie obowiązków, 

4) w przypadku odwołania przez Dyrektora GOKSiR w trybie określonym w ust. 1. 

4. Wygaśnięcie członkostwa w Radzie w przypadkach, o których mowa w ust. 3 pkt 2, 3 i 4 stwierdza 

Dyrektor GOKSiR, informując o tym Wójta Gminy Stoszowice. 

5. Rada na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego grona w głosowaniu tajnym Przewodniczącego. 

6. Przewodniczący zwołuje posiedzenia Rady oraz kieruje jej pracami. 

7. Rada obraduje nie rzadziej niż raz na pół roku. Posiedzenie rady może być zwołane w trybie 

nadzwyczajnym na wniosek Wójta Gminy Stoszowice, Dyrektora lub na wniosek co najmniej połowy ogólnej 

liczby członków Rady – w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku w tej sprawie. 

8. Uchwały Rady zapadają na posiedzeniach w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy 

obecności co najmniej połowy członków Rady. 

9. Radę I kadencji powołuje Dyrektor GOKSiR w trybie określonym w ust. 1 w terminie 3 miesięcy od 

wejścia w życie niniejszego statutu. 

10. Obsługę kancelaryjno – biurową Rady zapewnia GOKSiR. 

Rozdział 4. 

Gospodarka finansowa 

§ 1. 1. GOKSiR prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie i innych 

przepisach powszechnie obowiązujących 

2. Majątek GOKSiR może być wykorzystywany jedynie do realizacji celów statutowych. 

3. Nadzór nad gospodarką finansową GOKSiR sprawuje Wójt Gminy Stoszowice. 

§ 2. Bieżąca działalność GOKSiR jest finansowana z uzyskiwanych przychodów, którymi są: 

1) dotacje z budżetu Gminy Stoszowice, 

2) wpływy z prowadzonej działalności gospodarczej, 

3) środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych, 

4) środki z innych źródeł, 

5) dotacje celowe przyznawane przez organizatora i inne dotacje przyznawane na wniosek GOKSiR oraz 

dotacje na zadania zlecone GOKSiR. 

6) dotacje przyznawane w ramach różnego rodzaju środków pozabudżetowych z programów dotacyjnych 

realizowanych na poziomie powiatu, regionu i kraju oraz międzynarodowych, w tym Unii Europejskiej. 

§ 3. 1. W celu finansowania swojej działalności GOKSiR może prowadzić działalność gospodarczą według 

zasad określonych w obowiązujących przepisach, o ile działalność ta nie spowoduje ograniczenia przedmiotu 

działalności. 

2. Dochód z działalności gospodarczej GOKSiR może być wykorzystany wyłącznie w celu finansowania 

działalności statutowej. 

§ 4. GOKSiR posiada odrębny rachunek bankowy. 
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Rozdział 5. 

Postanowienia końcowe 

§ 1. 1. Połączenia, podziału lub likwidacji GOKSiR dokonuje Gmina Stoszowice, na warunkach i w trybie 

przewidzianym w obowiązujących przepisach oraz statucie. 

2. Zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania. 
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