UCHWAŁA NR IX/85/03
RADY GMINY SĘDZIEJOWICE
z dnia 1 grudnia 2003 r.

w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Sędziejowicach.

Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 40 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162
poz. 1568 ) oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 października 1991r. o organizowaniu
i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 110, poz. 721, Nr 141, poz. 943,
z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999r. Nr 10, poz. 1178 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136)
Rada Gminy Sędziejowice uchwala, co następuje:

§ 1. Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Sędziejowicach nadaje się Statut stanowiący
załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała Nr 68/7/95 Rady Gminy w Sędziejowicach z dnia 3 marca
1995 roku w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Sędziejowicach.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sędziejowice.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego
i wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady
Jerzy Kotarski

Załącznik
do uchwały Nr IX/85/03
Rady Gminy Sędziejowice
z dnia 1 grudnia 2003 r.

STATUT GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
W SĘDZIEJOWICACH

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1. Gminny Ośrodek Kultury w Sędziejowicach, zwany dalej „Ośrodkiem”, działa na
podstawie:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2002 r. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.);
2) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 110, poz. 721 z późn. zm.);
3) niniejszego Statutu.
§ 2.1. Organizatorem Ośrodka jest gmina Sędziejowice, która sprawuje nad nim
nadzór przez swoje organy.
2. Siedzibą Ośrodka jest lokal w budynku Centrum Kultury w Sędziejowicach, przy
ul. Wieluńskiej nr 8.
3. Terenem działalności Ośrodka jest gmina Sędziejowice. MoŜe prowadzić swoją
działalność równieŜ poza granicami gminy Sędziejowice.
§ 3. Ośrodek jest wpisany do rejestru instytucji kultury – księga nr 2 Rejestru
Instytucji Kultury prowadzonego przez organizatora i posiada osobowość prawną.
§ 4. 1. Bezpośredni nadzór administracyjny nad działalnością Ośrodka sprawuje Wójt
Gminy Sędziejowice.
2. Roczne sprawozdanie finansowe z działalności Ośrodka składane jest do oceny
Wójtowi Gminy Sędziejowice.
§ 5. 1. Ośrodek uŜywa pieczęci podłuŜnej z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem
siedziby.
2. Szyld Ośrodka zawiera treść określoną w ust. 1.
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Rozdział 2
Cel i zakres działalności

§ 6. 1. Celem Ośrodka jest prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej
i zaspokającej potrzeby kulturalne mieszkańców gminy Sędziejowice.
2. Ośrodek realizuje zadania w dziedzinie wychowania, edukacji i upowszechniania
kultury.
§ 7. Ośrodek prowadzi działalność merytoryczną na podstawie programu
opracowanego przez jego dyrektora i uzgodnionego z Wójtem Gminy Sędziejowice.
§ 8. 1. Do głównych zadań Ośrodka naleŜy:
1) organizowanie róŜnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę;
2) tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego i twórczości ludowej;
3) organizowania róŜnego rodzaju klubów zainteresowania, sekcji, zespołów, kół;
4) udzielanie pomocy w zakresie organizowania Ŝycia społeczno – kulturalnego innym
placówkom oraz prowadzenie własnych form pracy środowiskowej;
5) organizowanie działalności rekreacyjnej;
6) prowadzenie kursów tańca, muzyki, języków obcych, gry na instrumentach muzycznych,
itp.;
7) koordynowanie i inspirowanie działalności kulturalno – wychowawczej w zakresie
organizacji imprez kulturalnych i artystycznych na terenie gminy Sędziejowice;
8) udzielanie pomocy organizacyjnej i merytorycznej świetlicom i klubom wiejskim;
9) rozszerzanie współpracy z zawodowymi instytucjami kultury celem upowszechniania
róŜnorakich form i metod działań społeczno – kulturalnych;
10) podejmowanie działań we współpracy z organami samorządu gminnego i wiejskiego,
gwarantujących prawidłowy rozwój Ŝycia społeczno – kulturalnego w gminie
Sedziejowice.
2. Ośrodek moŜe między innymi:
1) organizować spektakle, koncerty, wystawy, odczyty, festiwale, inne imprezy artystyczne;
2) realizować imprezy zlecone (okolicznościowe, rodzinne, obrzędowe);
3) prowadzić amatorskie zespoły artystyczne oraz koła, kluby, sekcje zainteresowań zgodnie
z potrzebami środowiska;
4) organizować imprezy rozrywkowe;
5) prowadzić wypoŜyczalnię posiadanego sprzętu i urządzeń, wynajmować pomieszczenia;
6) świadczyć usługi fotograficzne, poligraficzne, plastyczne oraz inne usługi z zakresu
kultury;
7) prowadzić kawiarenkę.

- 3 Rozdział 3
Organy Ośrodka i jego organizacja
§ 9. 1. Ośrodkiem kieruje dyrektor, który jest odpowiedzialny za jego pracę
i reprezentuje go na zewnątrz.
2. Dyrektora powołuje i odwołuje Wójt Gminy Sędziejowice, który jest
zwierzchnikiem słuŜbowym w stosunku do dyrektora.
3. Powołanie dyrektora moŜe być poprzedzone konkursem.
4. Dyrektor kieruje Ośrodkiem według zasady jednoosobowego kierownictwa
i ponosi odpowiedzialność za wyniki pracy Ośrodka.
5. Dyrektor jest uprawniony do samodzielnego dokonywania czynności prawnych
w imieniu Ośrodka, w tym takŜe czynności pracodawcy w rozumieniu kodeksu pracy.
§ 10. 1. Wewnętrzną organizację pracy Ośrodka określa regulamin organizacyjny
wydany przez dyrektora po zasięgnięciu opinii Wójta Gminy Sędziejowice.
2. Regulamin organizacyjny określa w szczególności strukturę Ośrodka oraz zasady
i tryb tworzenia komórek organizacyjnych.
§ 11. 1. Dyrektor moŜe, za zgodą Wójta Gminy Sędziejowice, powoływać Społeczną
Radę Programową, jako swój organ doradczy i opiniodawczy.
2. Rada funkcjonuje w oparciu o zasady określone w regulaminie organizacyjnym.
3. Dyrektor Ośrodka moŜe na okres festiwali lub konkursów powoływać
kierownictwo festiwali lub konkursów.

Rozdział 4
Gospodarka finansowa
§ 12. 1. Ośrodek prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na zasadach
określonych w ustawie wymienionej w § 1 pkt 2 niniejszego Statutu.
2. Podstawą działania Ośrodka jest roczny plan finansowy zatwierdzony przez
dyrektora po uzgodnieniu z Wójtem Gminy Sędziejowice.
3. Działalność Ośrodka jest finansowana z dotacji organizatora.
4. Ośrodek moŜe otrzymywać środki finansowe i darowizny od osób fizycznych
i prawnych, a takŜe mieć inne źródła dochodu.
5. Ośrodek moŜe pozyskiwać dochody z:
1) prowadzenia: warsztatów, szkoleń, pracowni, kursów specjalistycznych
i językowych, nauki tańca i gry na instrumentach muzycznych;
2) świadczenia usług: fotograficznych, wideofilmowania, komputerowych,
kserokopiowania;
3) organizacji imprez zleconych przez instytucje, zakłady pracy i osoby fizyczne;
4) koncertów i występów zespołów własnych;
5) wypoŜyczania sprzętu akustycznego, audiowizualnego, rekwizytów i kostiumów;
6) wynajmu pomieszczeń osobom prawnym i osobom fizycznym;
7) sprzedaŜy biletów wstępu na imprezy własne;
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8) promocji firm na imprezach organizowanych i współorganizowanych przez Ośrodek;
9) innych usług, jeśli nie pozostają w sprzeczności z działalnością statutową Ośrodka.
6. Ośrodek moŜe prowadzić takŜe inną niŜ kulturalna działalność – w zakresie
zbieŜnym z jego działalnością podstawową, a środki uzyskane z tej działalności
wykorzystywać na cele statutowe.
§ 13. Ośrodek prowadzi odrębną ewidencję finansowo – księgową, zgodnie z ustawą
o rachunkowości, oraz sporządza wymagane sprawozdania finansowe.
§ 14. Ośrodek zobowiązany jest do przedkładania Wójtowi Gminy Sędziejowice
kwartalnych sprawozdań finansowych – z uwzględnieniem rozliczenia udzielonych dotacji
z budŜetu gminy.

Rozdział 5
Postanowienia końcowe

§ 15. Wszelkie zmiany w Statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla
jego nadania.
§ 16. Dyrektor Ośrodka moŜe wnioskować do Wójta Gminy Sędziejowice
o dokonanie przez Radę Gminy Sędziejowice zmian w Statucie.

