
 

 

UCHWAŁA NR XLI/385/2013 

RADY GMINY KLESZCZÓW 

z dnia 28 października 2013 r. 

w sprawie nadania statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Kleszczowie 

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

2013 r. poz. 594 oraz poz. 645) 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 2012 r. poz. 406) Rada Gminy Kleszczów uchwala, co na-

stępuje:  

§ 1. Nadaje się statut Gminnego Ośrodka Kultury w Kleszczowie, który otrzymuje brzmienie zgodnie z za-

łącznikiem do niniejszej uchwały.  

§ 2. Traci moc § 7 uchwały Nr XXIV/271/08 Rady Gminy Kleszczów z dnia 30 września 2008 r. w spra-

wie: przekształcenia jednostki budżetowej Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kleszczowie w 

gminną instytucję kultury o nazwie Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kleszczów.  

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

twa Łódzkiego.  

  

 Przewodniczący Rady  

Gminy Kleszczów: 

Henryk Michałek 
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Załącznik nr 1  
do uchwały nr XLI/385/2013  

Rady Gminy Kleszczów  

z dnia 28 października 2013 r.  

STATUT GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KLESZCZOWIE  

Rozdział 1 

Postanowienia ogólne  

§ 1. Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie, zwany dalej „Ośrodkiem”, jest samorządową instytucją kul-

tury posiadającą osobowość prawną, utworzony na podstawie uchwały Nr XXIV/271/08 Rady Gminy Klesz-

czowie z dnia 30 września 2008 r. w sprawie przekształcenia jednostki budżetowej Gminny Ośrodek Kultury, 

Sportu i Rekreacji w Kleszczowie w gminna instytucje kultury o nazwie Gminny Ośrodek Kultury w Klesz-

czowie, działającą na podstawie:  

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

2012 r. poz. 406);  

2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.);  

3) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j.: Dz.U. z 2013 r. Nr 330);  

4) postanowień niniejszego Statutu;  

5) pozostałych przepisów prawa, obowiązujących powszechnie lub miejscowo, w zakresie w nich przewidzia-

nym. 

§ 2. Ośrodek jest samorządową instytucją kultury, której Organizatorem jest Gmina Kleszczów.  

§ 3. Siedziba Ośrodka mieści się w Kleszczowie przy ul. Głównej 74, a obszarem jego działania jest Gmina 

Kleszczów. Ośrodek może realizować swoje zadania na terenie całej Polski i poza jej granicami.  

§ 4. Ośrodek nie jest instytucją artystyczną w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 25 października  

1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.  

§ 5. Ośrodek jest wpisany do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Gminę Kleszczów. 

Rozdział 2 

Zakres działalności Ośrodka  

§ 6. Celem Ośrodka jest:  

1) rozwijanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych społeczności gminnej;  

2) przygotowanie społeczności lokalnej do odbioru i tworzenia wartości kulturowych;  

3) tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką;  

4) edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę;  

5) podejmowanie innych działań wynikających z potrzeb środowiska lokalnego;  

6) zaspokajanie potrzeb w zakresie rekreacji i turystyki. 

§ 7. Cele określone w § 6 Ośrodek realizuje w szczególności poprzez:  

1) organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę;  

2) tworzenie warunków dla amatorskiego ruchu artystycznego, kół zainteresowań, sekcji, zespołów muzycz-

nych, rozwoju, folkloru, rękodzieła ludowego;  

3) organizowanie spektakli, koncertów, festiwali, wystaw, odczytów, wycieczek, imprez kulturalnych, roz-

rywkowych i turystycznych;  

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 2 – Poz. 347



4) współdziałanie ze szkołami lub organizacjami społecznymi w zakresie zaspokajania potrzeb kulturalnych 

mieszkańców;  

5) współpracę z innymi jednostkami samorządu terytorialnego;  

6) organizację obozów zimowych i letnich (krajowych i zagranicznych);  

7) prowadzenie działalności instruktażowo-metodycznej;  

8) podejmowanie zadań zleconych doraźnie przez organy Gminy. 

§ 8. Ośrodek może prowadzić impresariat artystyczny, działalność wydawniczą, poligraficzną, fotograficz-

ną, fonograficzną, filmową, plastyczną, sprzedaż dzieł sztuki i artykułów użytku kulturalnego, wypożyczalnię 

kostiumów, rekwizytów, sprzętu technicznego, itp., realizować imprezy zlecone (okolicznościowe, rodzinne, 

rozrywkowe), prowadzić działalność w zakresie krajowej i międzynarodowej wymiany kulturalnej. 

Rozdział 3 

Organy zarządzające Ośrodka i jego organizacja  

§ 9. Dyrektor zarządza Ośrodkiem i reprezentuje go na zewnątrz.  

§ 10. Dyrektora powołuje i odwołuje Wójt Gminy Kleszczów.  

§ 11. Pracowników Ośrodka zatrudnia i zwalnia Dyrektor.  

§ 12. Dyrektor wykonuje czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Ośrodka.  

§ 13. Do obowiązków Dyrektora należy w szczególności:  

1) kierowanie bieżącą działalnością Ośrodka;  

2) organizowanie imprez kulturalnych;  

3) dysponowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na działalność Ośrodka;  

4) terminowe przedkładanie planu finansowego Ośrodka i sprawozdań z jego realizacji;  

5) dbanie o prawidłową działalność Ośrodka, w tym w szczególności przestrzeganie dyscypliny pracy oraz 

przepisów w zakresie prawa pracy;  

6) dbanie o właściwą organizację pracy Ośrodka, w tym w szczególności o przestrzeganie Regulaminu orga-

nizacyjnego, nadanego zgodnie z § 14. 

§ 14. Organizację wewnętrzną Ośrodka określa regulamin organizacyjny nadawany przez dyrektora tej in-

stytucji, po zasięgnięciu opinii Wójta Gminy Kleszczów działającego w imieniu organizatora.  

§ 15. Dyrektor może ustanowić pełnomocników do dokonywania określonych czynności prawnych w imie-

niu Ośrodka, określając zakres pełnomocnictwa. 

Rozdział 4 

Gospodarka finansowa Ośrodka  

§ 16. Ośrodek jako instytucja kultury gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz 

prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich 

wykorzystania.  

§ 17. Źródłem finansowania Ośrodka są:  

1) dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Kleszczów na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie reali-

zowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów;  

2) dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji;  

3) dotacja celowe na realizację wskazanych zadań i programów;  

4) uzyskiwane przychody z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego, 

przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, dotacje podmiotowe i celowe z budżetu państwa 

lub jednostki samorządu terytorialnego, środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych 

źródeł. 
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§ 18. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowy ustalony przez Dyrektora, 

uwzględniający wysokość dotacji z budżetu Gminy. Zmiany w planie finansowym wprowadza Ośrodek w gra-

nicach posiadanych środków finansowych z uwzględnieniem obowiązujących przepisów.  

§ 19. Ośrodek zgodnie z obowiązującymi przepisami sporządza roczne sprawozdanie finansowe ze swojej 

działalności. Sprawozdanie zatwierdza Wójt Gminy Kleszczów.  

§ 20. Zysk albo strata netto wynikająca z zatwierdzonego sprawozdania finansowego odpowiednio zwięk-

sza lub zmniejsza fundusz Ośrodka.  

§ 21. Ośrodek może prowadzić działalność inną niż kulturalna, w tym Ośrodek może prowadzić działalność 

gospodarczą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami, a środki uzyskane z tej działalności mo-

gą być wykorzystane wyłącznie na działalność statutową i utrzymanie obiektów, w którym prowadzona jest 

działalność kulturalna. 

Rozdział 5 

Postanowienia końcowe  

§ 22. Zmiany w Statucie Ośrodka mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego nadania. 
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