
  
OBWIESZCZENIE 

RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY 

z dnia 30 czerwca 2020 r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Kultury 

w Gminie Juchnowiec Kościelny 

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych 

innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 296, poz. 1579), ogłasza się w załączniku do niniejszego 

obwieszczenia jednolity tekst uchwały Nr XV/146/2012 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia  

12 kwietnia 2012 r. w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny (Dz. Urz. 

Woj. Podl. z 2012 r. poz. 1542) z uwzględnieniem zmian wprowadzonych: 

1) Uchwałą Nr XXIV/212/2016 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 8 grudnia 2016 r. o zmianie 

w Statucie Ośrodka Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2016 r. poz. 4787); 

2) Uchwałą Nr XIII/157/2019 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zmian 

w statucie Ośrodka Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2019 r. poz. 6381); 

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały nie obejmuje: 

1) § 2 Uchwały Nr XXIV/212/2016 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 8 grudnia 2016 r. o zmianie 

w Statucie Ośrodka Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2016 r. poz. 4787), 

który stanowi: 

„Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.”; 

2) § 3 Uchwały Nr XXIV/212/2016 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 8 grudnia 2016 r. o zmianie 

w Statucie Ośrodka Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2016 r. poz. 4787), 

który stanowi: 

„Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Podlaskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2017 r.”; 

3) § 2 Uchwały Nr XIII/157/2019 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 20 grudnia 2019 r. 

w sprawie zmian w statucie Ośrodka Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny (Dz. Urz. Woj. Podl.  

z 2019 r. poz. 6381), który stanowi: 

„Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.”; 

4) § 3 Uchwałą Nr XIII/157/2019 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 20 grudnia 2019 r. 

w sprawie zmian w statucie Ośrodka Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny (Dz. Urz. Woj. Podl.  

z 2019 r. poz. 6381), który stanowi: 

„Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą 

obowiązującą od dnia 1 marca 2020 r..”. 

Przewodniczący Rady 

Joanna Januszewska

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 13 lipca 2020 r.

Poz. 3259



Załącznik Nr 1 do obwieszczenia 

Rady Gminy Juchnowiec Kościelny 

z dnia 30 czerwca 2020 r. 

UCHWAŁA NR XV/146/2012 

RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY 

z dnia 12 kwietnia 2012 r. 

w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 

z 2020 r. poz. 713) oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu 

działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 194)  Rada Gminy Juchnowiec Kościelny uchwala,  

co następuje: 

§ 1. Nadaje się Statut Ośrodkowi Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny w brzmieniu stanowiącym 

załącznik do niniejszej uchwały.   

§ 2. Tracą moc uchwały Rady Gminy Juchnowiec Kościelny: 

1) Nr V/17/07 z dnia 15 lutego 2007 r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury i Sportu 

w Juchnowcu Kościelnym (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2007 r. Nr 57, poz. 465), 

2) Nr VII/38/07 z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie zmiany nazwy Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu 

w Juchnowcu Kościelnym na Ośrodek Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny oraz nadania statutu 

Ośrodkowi Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2007 r. Nr 106, poz. 955), 

3) Nr XI/101/2011 z dnia 27 października 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/38/07 Rady Gminy 

Juchnowiec Kościelny z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie zmiany nazwy Gminnego Ośrodka Kultury 

i Sportu w Juchnowcu Kościelnym na Ośrodek Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny oraz nadania 

statutu Ośrodkowi Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2011 r. Nr 277,  

poz. 3363). 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Juchnowiec Kościelny. 

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

Województwa Podlaskiego. 
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/146/2012 

Rady Gminy Juchnowiec Kościelny 

z dnia 12 kwietnia 2012 r. 

STATUT  OŚRODKA KULTURY W GMINIE JUCHNOWIEC KOSCIELNY 

Rozdział 1. 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1. Ośrodek Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny, jest samorządową instytucją kultury działającą 

na podstawie:  

1) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. 

z 2001 r. Nr 3 poz. 123 z późn. zm.); 

2) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.); 

3) ustawy z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 81 poz. 889 z późn. zm.); 

4) ustawy z dnia 29 września 1998 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76 poz. 694 z późn. zm.); 

5) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240  

z późn. zm.); 

6) niniejszego Statutu. 

§ 2. 1. Ośrodek Kultury może posługiwać się skrótem OK.  

2. 
1)

 Terenem działania Ośrodka Kultury jest teren Gminy Juchnowiec Kościelny.  

3. Ośrodek Kultury jest wpisany do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora, którym 

jest Gmina Juchnowiec Kościelny, posiada osobowość prawną i samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową. 

4. Siedziba Ośrodka Kultury mieści się w Juchnowcu Kościelnym, a terenem jego działania jest obszar 

administracyjny Gminy Juchnowiec Kościelny. 

5. Ośrodek Kultury używa pieczęci podłużnej (firmowej) z nazwą, adresem, nr telefonu, nr NIP i REGON. 

§ 3. 1. Bezpośredni nadzór nad Ośrodkiem Kultury sprawuje Wójt.  

2. Ośrodek Kultury może korzystać z pomocy merytorycznej Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury 

w Białymstoku. 

Rozdział 2. 

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI 

§ 4. Podstawowe zadania Ośrodka Kultury:  

1) Prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspakajającej potrzeby kulturowe 

mieszkańców: 

᠆ tworzenie warunków rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, organizowanie różnorodnych form 

edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę, 

᠆ otaczanie opieką twórczości ludowej i folklorystycznej, 

᠆ stworzenie dzieciom, młodzieży i dorosłym warunków uczestnictwa w zespołach i kołach zainteresowań, 

᠆ dbanie o dziedzictwo narodowe, w tym pamiątki historyczne, dokumenty i zabytki związane z terenem 

Gminy Juchnowiec Kościelny, 

᠆ współpraca z twórcami kultury i sztuki, 

᠆ promocja gminy, w szczególności przez wydarzenia i inicjatywy kulturalne, kulturotwórczej sportowe 

zainicjowane przez Ośrodek Kultury. 

                                                 
1) w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 uchwały Nr XIII/157/2019 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 20 grudnia 2019 r. 

w sprawie zmian w Statucie Ośrodka Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2019 r. poz. 6381), który 

wszedł w życie z dniem 1 marca 2020 r. 
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§ 5. Zadania statutowe Ośrodka Kultury realizuje przede wszystkim przez organizowanie:  

᠆ imprez kulturalnych i sportowych, 

᠆ stałych kół zainteresowań oraz sekcji artystycznych, 

᠆ różnorodnych form zespołowego uczestnictwa w kulturze, 

§ 6. Ośrodek Kultury prowadzi swoją działalność poprzez:  

᠆ organizowanie spektakli, koncertów, występów, festiwali, przeglądów, wystaw oraz imprez plenerowych 

o charakterze rozrywkowym oraz zawodów sportowych, 

᠆ prowadzenie zespołów, sekcji i kół zainteresowań, warsztatów artystycznych, świetlic i wiejskich ośrodków 

kultury, 

᠆ prowadzenie działalności wydawniczej i promocyjnej, 

᠆ 2) 
świadczenie usług w zakresie wynajmu lokali i sprzętu, 

᠆ prowadzenie innej działalności wynikającej z potrzeb środowiska. 

§ 7. Ośrodek Kultury swoje zadania realizuje:  

᠆ w oparciu o opracowywane, w porozumieniu z Wójtem, programy działalności zespołów, kół zainteresowań, 

świetlic i wiejskich ośrodków kultury. 

§ 8. Ośrodek Kultury współpracuje z:  

᠆ bibliotekami publicznymi, szkołami i przedszkolami oraz innymi placówkami i jednostkami działającymi  

na terenie gminy, 

᠆ instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami działającymi na terenie gminy, 

᠆ innymi ośrodkami kultury działającymi na terenie województwa podlaskiego i całego kraju, włącznie 

z Wojewódzkim Ośrodkiem Animacji Kultury. 

Rozdział 3. 

ORGANY ZARZĄDZAJĄCE I DORADCZE, PRACOWNICY 

§ 9. 1. Ośrodkiem Kultury zarządza, reprezentuje na zewnątrz i odpowiada za całokształt jego działalności 

dyrektor.  

2. Dyrektora Ośrodka Kultury powołuje i odwołuje Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny. 

3. Na czas nieobecności dyrektor wyznacza swojego zastępcę informując pisemnie o powyższym Wójta. 

4. Bezpośrednim zwierzchnikiem służbowym dyrektora jest Wójt. 

5. Dyrektor zatrudnia i jest bezpośrednim przełożonym wszystkich pracowników Ośrodka Kultury, także 

tych zatrudnionych do realizacji określonych zadań. Dyrektor zadania w zakresie spraw pracowniczych 

dokonuje po konsultacji z Wójtem, a zatrudnienie pracowników wymaga akceptacji Wójta. 

6. Dyrektor odpowiada w szczególności za: 

᠆ realizację zadań statutowych Ośrodka Kultury i opracowanie strategii rozwoju oraz planów, 

᠆ działalność Ośrodka Kultury, 

᠆ gospodarkę finansową, w tym gospodarowanie mieniem instytucji, 

᠆ politykę kadrową, 

᠆ warunki pracy, BHP, zabezpieczenie ppoż. oraz inne zadania wynikające z przepisów szczególnych. 

§ 10. Organizację wewnętrzną określa Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury w Gminie Juchnowiec 

Kościelny, nadany przez Dyrektora, po zasięgnięciu opinii Wójta.  

                                                 
2) w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 uchwały, o której mowa w przypisie 1 
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§ 11. Przy Ośrodku Kultury może działać rada programowa lub inny organ o charakterze doradczym 

i opiniodawczym. Organizację i tryb jego działania określa regulamin nadany przez dyrektora Ośrodka Kultury, 

po konsultacji z Wójtem.  

Rozdział 4. 

ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ I SPOSÓB UZYSKIWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH 

§ 12. 1. Ośrodek Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny jest instytucją kultury prowadzącą gospodarkę 

finansową na zasadach dotyczących samorządowych instytucji kultury.  

2. Prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami 

określonymi w ustawie o finansach publicznych, w tym zasadami celowości i gospodarności. 

3. 
3) 

 Obsługę finansową i organizacyjną w zakresie rachunkowości oraz sprawozdawczości prowadzi urząd 

gminy jako jednostka obsługująca gminne jednostki budżetowe. 

§ 13. 1. 
4)

 Działalność Ośrodka Kultury jest finansowana z budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny, który 

zapewnia środki niezbędne do prowadzenia jak najszerszej działalności kulturalnej oraz do utrzymania obiektu, 

w których ta działalność jest prowadzona. Źródłem finansowania Ośrodka Kultury mogą być także dotacje 

z zewnątrz, darowizny oraz wpływy z działalności statutowej.  

2. Ośrodek Kultury może pozyskiwać dochody między innymi z: 

a) 
5)

 wynajmu sali widowiskowej i mienia, 

b) sprzedaży wydawnictw i publikacji, 

c) organizacji imprez artystycznych i rozrywkowych, 

d) prowadzenia galerii sztuki użytkowej i ludowej oraz sprzedaży wyrobów sztuki profesjonalnej i amatorskiej, 

e) wykonywania innych zleceń i zamówień podmiotów zewnętrznych. 

§ 14. 1. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka Kultury jest roczny plan finansowy, sporządzony  

przez dyrektora z zachowaniem wysokości rocznej dotacji i zatwierdzony przez Wójta.  

2. Plan finansowy zawiera: plan usług, plan przychodów, plan kosztów oraz opracowany w miarę potrzeb 

plan remontów i konserwacji środków trwałych i plan inwestycji. 

§ 15. Szczegółowe zasady prowadzenia rachunkowości i gospodarki finansowej określają odrębne 

przepisy.  

§ 16. Roczne sprawozdanie z działalności merytoryczno-finansowej Ośrodka Kultury sporządzone 

w oparciu o przepisy Ustawy o rachunkowości podlega zatwierdzeniu przez Wójta.  

Rozdział 5. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 17. Zmiany statutu mogą być przeprowadzone w trybie właściwym do jego ustalenia. 

                                                 
3) w brzmieniu ustalonym przez § 1 uchwały Nr XXIV/212/2016 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 8 grudnia 2016 r. o zmianie 

w Statucie Ośrodka Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2016 r. poz.4787), który wszedł w życie z dniem 

1 stycznia 2017 r. 
4) w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 uchwały, o której mowa w przypisie 1 
5) w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 uchwały, o której mowa w przypisie 1 
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