
UCHWAŁA NR XXIV/271/13
RADY GMINY BRENNA

z dnia 6 czerwca 2013 r.

w sprawie przyjęcia Statutu Ośrodka Promocji, Kultury i Sportu Gminy Brenna

Na podstawie art. 7  ust. 1  pkt 9, 10 i 18 ustawy z dnia 8  marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 9, 11 i 13 ustawy z dnia 25 października 
1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku Nr 
13 poz. 123 z późn. zm.), Rada Gminy Brenna uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się Statut Ośrodka Promocji, Kultury i Sportu Gminy Brenna w brzmieniu stanowiącym 
załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXIII/290/09 Rady Gminy w Brennej z dnia 9  grudnia 2009 r. w sprawie 
zmiany Statutu Ośrodka Promocji, Kultury i Sportu Gminy Brenna. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Brenna. 

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

 

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Wojnar

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 13 czerwca 2013 r.

Poz. 4317



         Załącznik 

         do uchwały nr XXIV/271/13 

         Rady Gminy Brenna 

         z dnia 6 czerwca 2013 r. 

 

 

STATUT OŚRODKA PROMOCJI, KULTURY I SPORTU GMINY BRENNA 

 

Rozdział 1 

 

Postanowienia ogólne 

§ 1. 1. Ośrodek Promocji, Kultury i Sportu Gminy Brenna jest samorządową instytucją 

kultury i działa na podstawie: 

1) ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu  

i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku Nr 13 poz. 

123 z późn. zm.),  

2) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 

2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),  

3) ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym (tekst jednolity: Dz. 

U. z 2006 r. Nr 97, poz. 673 z późn. zm.), 

4) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z 

późn. zm.), 

5) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: z 2009 r. Nr 152, 

poz. 1223 z późn. zm.), 

6) aktu utworzenia, 

7) postanowień niniejszego statutu. 

2. Ilekroć w statucie jest mowa o Ośrodku – należy przez to rozumieć „Ośrodek Promocji, 

Kultury i Sportu Gminy Brenna”. 

3. Ośrodek posiada osobowość prawną i samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową. 

4. Ośrodek działa w oparciu o mienie komunalne, stanowiące własność gminy Brenna. 

§ 2. Nadzór nad realizacją zadań Ośrodka sprawuje wójt gminy Brenna – dalej wójt. 

 

Rozdział 2 

 

Nazwa, teren działania i siedziba 

§ 3. 1. Organizatorem Ośrodka jest gmina Brenna. 

2. Nazwa Ośrodka brzmi: Ośrodek Promocji, Kultury i Sportu Gminy Brenna. 

3. Terenem działania Ośrodka jest gmina Brenna.  

4. Siedziba Ośrodka znajduje się w Brennej przy ul. Wyzwolenia 77. 

5. Ośrodek używa pieczątki podłużnej z napisem: „Ośrodek Promocji, Kultury i Sportu 

Gminy Brenna 43 – 438 Brenna ul. Wyzwolenia 77 tel. (033) 853 65 50 e-mail: 

opkis@brenna.org.pl NIP: 548-243-40-81 REGON: 240060950„ 

 

Rozdział 3 

 

Zakres działalności 

§ 4. Przedmiotem działalności Ośrodka jest: 

1) prowadzenie wielokierunkowej działalności upowszechniania promocji kultury i sztuki, 

sportu, edukacji kulturalnej - szczególnie dzieci i młodzieży, pozyskiwania i przygotowania 
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społeczności lokalnej do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz współtworzenia jej 

wartości, 

2) promowanie twórców amatorskiego ruchu artystycznego gminy Brenna i twórców 

reprezentujących Ośrodek, 

3) prowadzenie działalności dokumentacyjnej i informacyjnej oraz wydawniczej promującej 

dorobek kultury gminy Brenna i regionu, 

4) podejmowanie zadań o charakterze ponadlokalnym i ogólnopolskim w oparciu o zawarte 

porozumienia, umowy i przyjęte zadania zlecone, 

5) organizowanie różnorodnych imprez artystycznych upowszechniających poszczególne 

dziedziny sztuki (przeglądy, festiwale, konkursy, koncerty, itp.) oraz imprez sportowych . 

6) promowanie i prezentowanie dorobku instytucji i środowisk kulturalnych gminy poprzez 

organizację przeglądów, konkursów, itp., 

7) przygotowywanie twórców amatorskiego ruchu artystycznego z gminy lub 

reprezentujących Ośrodek do udziału w imprezach odbywających się na terenie RP, 

8) prowadzenie działalności impresaryjnej w zakresie obsługi technicznej, 

9) współpraca ze stowarzyszeniami, organizacjami społecznymi i związkami twórczymi  

w zakresie organizacji życia kulturalnego i sportowego gminy, 

10) opracowywanie filmów dokumentalnych, oświatowych, prezentacji multimedialnych  

i pomocy dydaktycznych, 

11) organizowanie działalności amatorskich zespołów twórczych i kółek zainteresowań, 

12) prowadzenie biura Informacji Turystycznej oraz biura Gminnego Punktu Informacji, 

13) inicjowanie tworzenia i rozbudowy infrastruktury turystycznej, sportowej i kulturalnej. 

 

Rozdział 4 

 

Organy zarządzające i doradcze oraz sposób ich powoływania 

 

§ 5. 1. Ośrodkiem zarządza, reprezentuje na zewnątrz i odpowiada za całokształt jego 

działalności dyrektor. 

2. Dyrektora Ośrodka powołuje i odwołuje wójt. 

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

wójta. 

4. Bezpośrednim zwierzchnikiem służbowym dyrektora jest wójt. 

5. Ośrodek jest pracodawcą w rozumieniu Kodeksu pracy.  

  6. Wobec pracowników Ośrodka czynności w sprawach z zakresu prawa pracy dokonuje 

dyrektor. 

7. Dyrektor ustala szczegółowy zakres czynności pracowników i tryb załatwiania 

powierzonych im spraw.  
8. Dyrektor odpowiada w szczególności za:  

1) realizację zadań statutowych Ośrodka i opracowanie strategii rozwoju oraz planów 

działalności Ośrodka, 

2) gospodarkę finansową, w tym gospodarowanie mieniem Ośrodka, 

3) politykę kadrową, 

4) warunki pracy, BHP, zabezpieczenie ppoż. oraz inne zadania wynikające z przepisów 

szczególnych.  

9. Dyrektor ustala szczegółowe zasady obiegu dokumentów w formie instrukcji 

kancelaryjnej. 

§ 6. 1. W Ośrodku działa Rada Programowa Ośrodka Promocji, Kultury i Sportu w Brennej - 

zwana dalej Radą. 

2. Rada jest organem doradczym Ośrodka. 
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3. Rada składa się z 3 członków, powoływanych przez wójta, spośród osób dysponujących 

dużą wiedzą w zakresie działalności Ośrodka, w szczególności twórców, artystów oraz osób 

zajmujących się organizowaniem i prowadzeniem działalności kulturalnej i sportowej. 

4. Członkowie Rady powołują i odwołują spośród siebie przewodniczącego Rady, który 

kieruje jej pracami i reprezentuje ją na zewnątrz. 

5. Szczegółowe zasady działania Rady określa wójt.  

6. Rada opiniuje roczne programy działalności Ośrodka i plany działalności Ośrodka oraz 

wyraża opinię o ważniejszych zamierzeniach Ośrodka. 

7. Rada może z własnej inicjatywy kierować postulaty, apele i opinie do dyrektora oraz 

organów gminy w zakresie funkcjonowania Ośrodka oraz organizowania i prowadzenia 

działalności kulturalnej. 

8. Za udział w pracach Rady nie przysługują diety ani zwrot kosztów. 

§ 7. Dyrektor Ośrodka z uwzględnieniem środków przewidzianych w uchwale budżetowej 

ustala stan zatrudnienia w Ośrodku, stosowanie do zadań, potrzeb organizacyjnych oraz 

wymogów sprawnej obsługi Ośrodka. 

 

 

Rozdział 5 

 

Określenie źródeł finansowania 

§ 8. 1. Ośrodek finansowany jest z dotacji, a także z dochodów własnych, darowizn i innych 

źródeł. 

2. Ośrodek otrzymuje dotacje z budżetu gminy w wysokości i na warunkach określonych  

w uchwale budżetowej na dany rok budżetowy. 

3. Uzyskanie dotacji z budżetu gminy uwarunkowane jest złożeniem projektu planu 

finansowego wójtowi. 

4. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest plan jego działalności, zatwierdzony przez 

dyrektora. 

5. Dyrektor Ośrodka odpowiada za całość gospodarki finansowej, w tym za wykonanie 

określonych ustawą o finansach publicznych obowiązków w zakresie kontroli finansowej. 

6. Ośrodek może prowadzić działalność gospodarczą według zasad określonych  

w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Ośrodka służy wyłącznie 

realizacji celów statutowych. 

7. Ośrodek gospodaruje powierzoną częścią mienia komunalnego kierując się zasadą 

ekonomicznego wykorzystania zasobów rzeczowych i finansowych. 

 

 

Rozdział 6 

 

Zasady dokonywania zmian statutowych 

§ 9. 1. Statut nadaje Ośrodkowi Rada Gminy Brenna. 

2. Zmiany w statucie dokonywane są w trybie określonym dla jego nadania. 
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