
UCHWAŁA NR XXV/143/2016
RADY GMINY SIENNO

z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie nadania statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Siennie

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.h ustawy z dnia 9 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016 
roku poz.464) oraz art. 9 ust. 1 i art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i 
prowadzeniu działalności kulturalnej ( Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z póżn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Nadaje się statut Gminnego Ośrodka Kultury w Siennie w treści stanowiącej załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza sie Wójtowi Gminy.

§ 3. Traci moc Statut Gminnego Ośrodka Kultury w Siennie nadany Uchwałą Nr XXVIII/157/2005 Rady 
Gminy Sienno z dnia 16 września 2005 r.

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

 

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Roman Markiewicz

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 30 grudnia 2016 r.

Poz. 11990



Załącznik do Uchwały Nr XXV/143/2016
Rady Gminy Sienno

z dnia 29 grudnia 2016 r.

Statut
Gminnego Ośrodka Kultury w Siennie

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Gminny Ośrodek Kultury w Siennie zwany dalej „ośrodkiem” jest samorządową instytucją kultury 
Gminy Sienno zgodnie z uchwałą Nr XXVIII/157/2005 Rady Gminy Sienno z  16 września 2005 roku 
działającą na podstawie:

1) ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 
2012 r. poz. 406 z późn. zm.);

2) niniejszego statutu;

2. Ośrodek posiada osobowość prawną i jest wpisany do rejestru samorządowych instytucji kultury 
prowadzonego przez Wójta Gminy Sienno.

§ 2. 1. Organizatorem ośrodka jest Gmina Sienno zwana dalej „organizatorem”.

2. Terenem działania ośrodka jest  Gmina Sienno.

3. Nadzór nad ośrodkiem sprawuje Wójt Gminy.

§ 3. 1. Ośrodek  posiada pieczęć podłużną zawierająca podstawowe informacje dotyczące instytucji:

Gminny Ośrodek Kultury w Siennie

ul. Rynek 19, 27-350 Sienno

Tel. 048 378 60 62

NIP: 5090020858  REGON: 140345880

2. Ośrodek  posiada logo - załącznik nr 1 do statutu.

Rozdział 2.
Cele i zadania Gminnego Ośrodka Kultury

§ 4. 1. Podstawowym celem statutowym ośrodka jest organizowanie wielokierunkowej działalności 
kulturalnej, upowszechnianie i promocja kultury, sportu i rekreacji.

2. Cele ośrodka realizowane są w szczególności poprzez:

1) edukację kulturalną dzieci, młodzieży, osób dorosłych, w tym seniorów;

2) tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego;

3) rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych mieszkańców gminy;

4) kształtowanie kultury wypoczynku i życia codziennego oraz kształtowanie nawyków mających na celu 
korzystanie z dziedzictwa i dóbr kultury narodowej i regionalnej;

5) propagowanie zdrowego stylu życia poprzez  sport i rekreację;

6) gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury.

§ 5. 1. Do podstawowych zadań ośrodka należy w szczególności:

1) prowadzenie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowanie przez sztukę dzieci, młodzieży, 
dorosłych, w tym  seniorów;

2) inicjowanie i stwarzanie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, kół, klubów 
zainteresowań, sekcji i zespołów.
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2. Zadania ośrodka obejmują ponadto:

1) organizowanie spektakli teatralnych, projekcji filmowych, koncertów, festiwali, przeglądów osiągnięć 
kulturalnych, wystaw,  konkursów, plenerów, odczytów edukacyjnych oraz imprez o charakterze 
artystycznym, rozrywkowym, turystycznym, rekreacyjnym i sportowym;

2) współdziałanie ze szkołami, bibliotekami, świetlicami wiejskimi, kołami gospodyń wiejskich, fundacjami, 
instytucjami i organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami, towarzystwami przy realizacji podstawowych 
celów ośrodka;

3) organizowanie i prowadzenie kursów: tanecznych, muzycznych, plastycznych i języków obcych, 
warsztatów rękodzieła ludowego i innych oraz pracowni specjalistycznych;

4) działalność promującą organizatora min.  poprzez udział w targach, wystawach, prezentacjach itp.;

5) prowadzenie działalności instruktażowo - metodycznej dla instytucji kultury w zakresie zadań, o których 
mowa w ust. 1;

6) wymianę kulturalną w kraju i  za zagranicą;

7) prowadzenie zajęć rekreacyjnych i sportowych;

8) udostępnianie obiektów na imprezy rekreacyjne i zawody sportowe;

9) podejmowanie innych zadań wynikających z potrzeb środowiska lokalnego.

Rozdział 3.
Zarządzanie i organizacja Gminnego Ośrodka Kultury

§ 6. 1. Dyrektor zarządza ośrodkiem, odpowiada za jego prawidłowe funkcjonowanie, kieruje nim zgodnie 
z obowiązującymi przepisami i reprezentuje go na zewnątrz.

2. Dyrektor jest przełożonym pracowników ośrodka i wykonuje wobec nich czynności z zakresu prawa 
pracy.

3. Dyrektor jest odpowiedzialny za planowanie, realizację i wykonanie budżetu ośrodka.

§ 7. 1. Dyrektora  powołuje i odwołuje Wójt Gminy zgodnie z ustawą o organizowaniu i prowadzeniu 
działalności kulturalnej.

2. Wójt Gminy wykonuje wobec Dyrektora czynności z zakresu prawa pracy oraz jest jego zwierzchnikiem 
służbowym.

§ 8. 1. Ośrodek zatrudnia pracowników działalności podstawowej, administracji i obsługi.

2. W razie potrzeby w ośrodku mogą zostać zatrudnieni specjaliści z różnych dziedzin związanych z 
działalnością statutową.

3. Wynagrodzenia pracowników ustala się na podstawie obowiązujących przepisów prawa dla ośrodka jako 
instytucji kultury oraz na podstawie Regulaminu wynagradzania pracowników ośrodka.

§ 9. Organizację wewnętrzną ośrodka określa Regulamin Organizacyjny, który nadaje Dyrektor w drodze 
zarządzenia po zasięgnięciu opinii Wójta Gminy.

Rozdział 4.
Majątek i finanse Gminnego Ośrodka Kultury

§ 10. 1. Działaność ośrodka jest finansowana ze środków budżetu gminy, dotacji celowych, z dochodów 
własnych (wynajem sal, pomieszczeń, sprzętu itp.) i darowizn.

2. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i 
prowadzeniu działalności kulturalnej oraz ustawie o finansach publicznych.

3. Ośrodek samodzielnie gospodaruje mieniem i środkami finansowymi, z zachowaniem zasad określonych 
w przepisach dotyczących finansów publicznych i rachunkowości, kierując się zasadami efektywności ich 
wykorzystania.

4. Wszelkie koszty bieżącej działalności i zobowiązania ośrodek pokrywa z uzyskiwanych przychodów.
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5. Podstawą gospodarki finansowej ośrodka jest roczny plan finansowy ustalony przez Dyrektora z 
uwzględnieniem  dotacji organizatora.

§ 11. 1. Dyrektor przedstawia Wójtowi Gminy roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego 
ośrodka.

2. Ośrodek prowadzi działalność z wykorzystaniem mienia Gminy Sienno przekazananego w dzierżawę  
lub użyczenie.

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe

§ 12. 1. Wszelkie zmiany w statucie ośrodka dokonywane są w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym statutem stosuje się obowiązujące przepisy.
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Załącznik Nr 1 do Statutu

Logo Gminnego Ośrodka Kultury w Siennie
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