
 

 

UCHWAŁA NR XXXIV/186/2017 

RADY GMINY OSIEK JASIELSKI 

z dnia 29 czerwca 2017 r. 

w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Osieku Jasielskim. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 2 i art. 41 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art.13 ust. 1 ustawy z dnia 

25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 862) 

Rada Gminy Osiek Jasielski uchwala, co następuje: 

§ 1. Nadaje się statut Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Osieku Jasielskim w brzmieniu stanowiącym 

załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Traci moc Uchwała nr XV/86/2011 Rady Gminy w Osieku Jasielskim z dnia 28 grudnia 2011 r. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osiek Jasielski. 

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

Województwa Podkarpackiego. 

  

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Osiek Jasielski 
 

mgr Daniel Socha 
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Załącznik Nr 1 Do Uchwały Nr XXXIV/186/2017 z dnia 29 czerwca 2017 r. 

 

STATUT 

Gminnego Ośrodka Kultury w Osieku Jasielskim 

I.  Postanowienie ogólne 

§ 1. Gminny Ośrodek Kultury w Osieku  Jasielskim zwany dalej „Ośrodkiem Kultury”, jest samorządową 

Instytucją Kultury, posiadającą osobowość prawną, której organizatorem jest Gmina Osiek Jasielski i działa 

na podstawie: 

1. Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 

(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 862), 

2. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016  r. poz. 446 z późn. zm.), 

3. Niniejszego statutu. 

§ 2. 1. Tworzenie, reorganizacja i likwidacja Ośrodka Kultury należy do Rady Gminy Osiek Jasielski, 

2. Nadzór nad działalnością Ośrodka Kultury sprawuje Wójt Gminy Osiek Jasielski, 

3. Organizator zapewnia środki niezbędne do prowadzenia działalności kulturalnej oraz do utrzymania 

obiektów, w których działalność jest prowadzona, 

4. Ośrodek Kultury podlega wpisowi do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Organizatora. 

§ 3. 1. Terenem działania Ośrodka Kultury jest Gmina Osiek Jasielski, 

2. Siedzibą Ośrodka Kultury jest miejscowość Osiek Jasielski. 

§ 4. Ośrodek Kultury używa pieczęci podłużnej, zawierającej w pełni brzmieniu nazwę i adres siedziby: 

Gminny Ośrodek Kultury, 38-223 Osiek Jasielski, powiat Jasło, woj. Podkarpackie. 

II.  Zakres działania i zadania Ośrodka 

§ 5. 1. Ośrodek Kultury realizuję zadania własne gminy z zakresu kultury. W szczególności zadania 

Ośrodka Kultury obejmują; 

a) edukację kulturalną i wychowanie przez sztukę, 

b) gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochroną i udostępnienie dóbr kultury, 

c) tworzenie warunków rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowanie wiedzą i sztuką 

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

e) rozpoznanie , rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych. 

f) rozpowszechnianie informacji na temat atrakcji turystyczno-rekreacyjnych, 

g) promocję gminy. 

2. Zadania określone w pkt. 1 Ośrodek Kultury realizuje poprzez organizację świetlic, klubów, sekcji, 

zespołów oraz innych form działalności kulturalnej społecznie akceptowanych. 

3. Ośrodek Kultury może na zasadach określonych w odrębnych przepisach prowadzić działalność 

gospodarczą polegającą na: 

a) organizowaniu spektakli, koncertów, odczytów, 

b) organizowaniu imprez artystycznych, rozrywkowych, turystycznych i sportowych, 

c) prowadzeniu ognisk artystycznych. 

III.  Struktura organizacyjna 

§ 6. 1. Ośrodkiem Kultury kieruje Dyrektor, który zarządza instytucją i reprezentuje ją na zewnątrz, 

2. Dyrektor wyłaniany jest w drodze konkursu. O przeprowadzeniu konkursu decyduje Wójt Gminy Osiek 

Jasielski. Regulamin konkursu ustala Wójt Gminy Osiek Jasielski. 
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3. Wójt Gminy jest zwierzchnikiem Dyrektora Ośrodka Kultury. 

§ 7. 1. W ośrodku Kultury zatrudnia się pracowników działalności podstawowej, administracyjnej i obsługi. 

2. Pracowników zatrudnia, awansuje i zwalnia Dyrektor Ośrodka Kultury. 

§ 8. Dyrektor i pracownicy Ośrodka Kultury winni posiadać odpowiednie do zajmowanych stanowisk 

kwalifikacje zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

§ 9. 1. Organizację wewnętrzną Ośrodka Kultury określa Regulamin Organizacyjny nadany przez 

Dyrektora instytucji po zasięgnięciu opinii organizatora. 

2. Wynagrodzenie Dyrektora ustala Wójt Gminy. 

3. Wynagrodzenie pracowników Ośrodka Kultury określa regulamin wynagradzania zatwierdzany przez 

Dyrektora. 

IV.  Zasady gospodarki finansowej 

§ 10. 1. Ośrodek Kultury prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z rozdziałem 3 ustawy o organizowaniu 

i prowadzeniu działalności kulturalnej (ustawa z dnia 25 października 1991 r.) oraz ustawą o rachunkowości. 

2. Ośrodek Kultury gospodaruje samodzielnie przyznanymi i nabytymi częściami mienia oraz prowadzi 

samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków kierując się zasadami efektywności ich 

wykorzystania. 

§ 11. 1. Podstawą działalności finansowej Ośrodka Kultury jest roczny plan finansowy, zatwierdzony przez 

Dyrektora z zachowaną wysokością dotacji organizatora. 

2. Ośrodek Kultury gospodaruje samodzielnie przydzieloną częścią mienia samorządowego, oraz mienia 

nabytego w trakcie działalności 

3. Ośrodek Kultury pokrywa koszty bieżące działalności i zobowiązania z uzyskanych przychodów, 

którymi są dotacje z budżetu, wpływy z prowadzonej działalności oraz środki otrzymane od osób fizycznych 

i prawnych. 

4. Majątek Ośrodka Kultury może być wykorzystywany jedynie do celów wynikających z zakresu działań 

instytucji. 

§ 12. Dyrektor Ośrodka Kultury odpowiada za zachowanie zasad gospodarności i należytej staranności za 

zachowany majątek. 

§ 13. 1. Dyrektor Ośrodka Kultury składa roczne sprawozdanie z działalności Ośrodka Kultury Radzie 

Gminy 

§ 14. Do składania w imieniu Ośrodka Kultury oświadczeń w zakresie jego praw i obowiązków 

finansowych majątkowych wymagane jest współdziałanie dwóch osób tj. Dyrektora Ośrodka Kultury oraz 

Główny księgowy. 

§ 15. Ośrodek Kultury tworzy Fundusz Świadczeń Socjalnych na zasadach określonych w odrębnych 

przepisach. 

V.  Postanowienie końcowe 

§ 16. Ośrodek Kultury prowadzi dokumentacje odzwierciedlającą jej działalność na podstawie instrukcji 

kancelaryjnych obowiązujących w urzędach administracji samorządowej oraz ustaleń przyjętych przez organ 

Gminy. 

§ 17. 1. Likwidacja Ośrodka Kultury następuje na drodze uchwały Rady Gminy. 

§ 18. 1. Statut Ośrodka Kultury nadaje Rada Gminy w Osieku Jasielskim 

2. Zmiany Statutu mogą być wykonane w trybie właściwym dla jego nadania. 
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