
Uchwała nr XX/ 4bb 12gg3

Rady Gminy Dobrzeń Wielki
z dnia 29 maja 2OO8r.

w sprawie zrniany Statutu Gminnego ośrodka Kultury

w Dobrzeniu Wielkim

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia B marca 1990r. o
samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr I42, poz.l591 z pożn, zm), art. 13
ust. 1 ustawy z dnia 25.10.1991r. o organizowaniu i prowadzeniu
dział,alnoŚci kulturalnej (Dz, U' z 2oo1r. Nr 13, poz. I23 z poŹn' zm,) oraz$
14 ust' I i 2 Statutu Gminnego oŚrodka Kultury w Dobrzenn) Wielkim,
nadanego uchwałą Nr XVIII/22ol2ooo Rady Gminy Dobrzen Wielki z dnta
22 sierpnia 2000r' w sprawie poŁączenia Domu Kultury w Dobrzeniu Wielkim
i Gminnej Biblioteki Publicznej w jedną instytucję kultury pod nazwą|
Gminny oŚrodek Kultury w Dobrzeniu Wielkim, Rada Gminy Dobrzen Wielki
uchwala, co następuje:

s 1' Dokonuje się zrrrLarry Statutu Gminnego oŚrodka Kultury w
Dobrzentu Wielkim, nadanego uchwałą Rady Gminy Dobrzen Wielki z dnta
22 sierpnia 2000r. Nr XVIII/22ol2000 w sprawie poł'ączenia Domu Kultury
w Dobrzeniu Wielkim i Gminnej Biblioteki Publicznej w jedną instytucję
kultury pod nazwą: Gminny oŚrodek Kultury w Dobrzeniu Wielkim, który
otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem do niniejszej uchwały.

$ 2. Wykonanie uchwały powrcrza się Wójtowi Gminy.

$ 3. Uchwała wchodziw Ęcie z dntem podjęcia.



Załącznik do Uchwaty Rady Gminy Dobrzeń Wielki
zdnia29 maia 2008r. nrXXlĄbb 12008

STATUT
GMINNEGo oŚRoDI(A KULTURY

W DOBRZENIU WIELKIM

I. PosTANowIENIA oGÓLNE

$1

1. Gminny ośrodek Kultury w Dobrzeniu Wielkim, zwany dalej G.o.K,, działa na
podstawie następuj ących przepisów prawnych:

1) uchwały Nr XI/85/95 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia21,I2.I995r' w
sprawie utworzenia Gminnego ośrodka Kultury;

2) uchwały Nr XyIIIl220l2000 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia
22.vIII'2000r. w sprawie połączenia Domu Kultury w Dobrzeniu Wielkim i
Gminnej Biblioteki Publicznej w jedną instytucję kultury pod nazwą Gminny
ośrodek Kultury w Dobrzeniu Wielkim;

3) uchwały Nr 15/28/99 Zarządu Gminy Dobrzeń Wielki w sprawie prowadzenia
Rej estru Instytucji Kultury;

4) ustawy z dnia 25 pażdziernlka I99Ir' o organizowaniu i prowadzeniu
działalności kulturalnej (Dz,U z2001r. Nr 13, poz.I23 zpoźn. zm.);

5) ustawy z dnia 27 czerwca I997r. o bibliotekach (Dz.U. Nr 85, poz. 539);
6) ustawy z dnia 18 stycznia 1996r. o kulturze flzycznĄ (Dz.U. z 2OO7r. Nr 226,

poz.1675 zpóźn.zm.);
7) ustawy z dnta 8 marca l990r. o samorządzie gminnym (Dz.U' z200Ir, Nr 142,

poz.7597 zpoźn. zm.);
8) Statutu Gminy Dobrzęń Wielki - Uchwała Rady Gminy Dobrzeń Wielki Nr

VV5512003 z dnta 24 kwietnia 2003r'.
9) Niniejszego Statutu;
1 0) Regulaminu Organi zacyjnego.

$2

1 . G.o.K. j est samorządową instytucj ą kultury, którą tworzą:
1) Dom Kultury w Dobrzeniu Wielkim;
2) Swietlice. wiejskie w Krzanowicach, Czarnowąsach, Borkach, Chróścicach'

Brzeziu, Swierkach i Kup:
3) Gminna Biblioteka ubliczna w Dobrzeniu Wielkim;
4) Filie biblioteczne w Chróścicach, Czarnowąsach i Kup;
5) ośrodek Rekreacji.

2. G.o.K. posiada osobowość prawną i jest wpisany do Gminnego Rejestru Instytucji
Kultury, prowadzonego przęzUrząd Gminy Dobrzeń Wielki.

3. Terenem działanta G.o.K. jest gmina Dobrzeń Więlki'
4. G'o.K. moŻę równiez działać na tęrenie wojewódfwa opolskiego



całej Polski, atakze poza granicami kraju.
5. Siedziba G.o.K. mieści się w Dobrzeniu Wielkim, przy uI, Namysłowskiej 20.
6. W celu prowadzenia działalnoŚci statutowej G.o'K. zarządza i administruje

maj ątkiem pr zekazarty m pr zęz Gminę Dobrzeń Wi elki.
7 ' G.o'K. zarządza następującymi składnikami majątku Gminy Dobrzeń Wielki:

1) Gminny oŚrodek Kultury w Dobrzeniu Wielkim ul. Namysłowska 20,
2) ośrodek Rekreacji ,,Balaton' okoniówka'',
3) Biblioteka i świętlica w ChróŚcicach ul. Powstańców 38a,
4) Sala Wiejska w Czarnowąsach ul. Wolności 91,
5) Sala Wiejska w Krzanowicach ul. Armii Ludowej,
6) Sala Wiejska w Swierkach,
7) Sala Wiejskaw Brzeziu ul. Wiejska 54,
8) Biblioteka w Kup ul. 1 Maja.

8. Nadzór nad działalnością G.o.K. w zakresie kompetencji okreŚlonych przepisami
prawa sprawuje Wójt Gminy i Rada Gminy Dobrzeń Wielki.

9, Gminna Biblioteka Publiczna jest jednostką działającą w obrębie krajowej sieci
bibliotecznej.

10. Gminna Biblioteka Publiczna korzysta Z pomocy merytorycznej Wojewódzkiej
Biblioteki Publicznej w Opolu.

$3

1. organtzatorem G.o.K. w rozumieniu przepisów ustawy o organizowaniu i
prowadzeniu działalności kulturalnej jest Rada Gminy Dobrzeń Wielki.

$4

1. G.o.K. w Dobrzęniu Więlkim uiywa pieczęci podłuznej o treści: Gminny ośrodęk
Kultury,46-081 Dobrzeń Wielki' ul. Namysłowska 20, NIP 154-16-84-290,

il. CELE I ZADANIA

! )

1. G.o.K. organizuje i prowadzi działa|ność kulturalną i rekreacyjną polegającą na
tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury, której celem jest pozyskiwanie
społeczeństwa do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz współtworzenia jej
wartości, a także słuŻy zaspokojeniu i rozwijaniu potrzeb czyte|niczych ludności i
upowszechnianiu wiedzy, jak również pozyskuje t przygotowuje społeczeństwo do
aktywnego uczestnictwa w kulturze ftzycznej poprzez rekreację i sport masowy.

2. G.o.K. współpracuje z innymi instytucjami, organtzacjam1 stowarzyszeniami
organizującymi i prowadzącymi działalność kulturalno _ oświatowo - rekreacyjną i
sportową.



3' W celu rozszerzęnia swojej ofer1y programowej i pełniej szej rea|izacji zadań GoK moze
być członkiem stowarzyszeń i organizacji o charakterze społecznym i kulturalnym"

s6
l. Do podstawowych zadań G.o.K. na|eŻy w szczególności:

1) metodyka, instruktaz' szkolenia dla pracowników i amatorskiego ruchu anystycznego'
2) prowadzenie kursów, przeglądów i konfrontacji amatorskiego ruchu artystycznego'
3) prowadzenie edukacji kulturalnej dzieci i młodziezy,
4) popularyzacja i promocja twórczości artystycznej (teatralnej, filmowej, telewizyjnej'

muzycznej i malarskiej),
5) prowadzenie działalności wydawniczej,
6) prowadzenie koł i sekcji zainteresowań dla dzieci, młodzieŻy i dorosłych (kluby),
7) prowadzenie działalności edukacyjnej poprzez organizowanie kursów i szkoleń,
8) edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę,
9) gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury'
10) gromadzenie, opracowywanie materiałow bibliotecznych ze szczególnym

uwzględnieniem materiałow dotyczących własnego regionu,
l1)udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypoiyczanie do domu oraz

prowadzenie wypozyc zeń międzybibliotecznych,
12)gromadzenie i udostępnianie czasopism, wydawnictw i opracowań związanych z

gminą i bezpośrednio dotyczących gminy,
13) tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz

zainteresowania wiedzą i sztuką
14) tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a takŻe rękodzieła ludowego i

artystycznego,
|5)rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych,
l6) promocja osiągnięć kulturalnych gminy,
l7) tworzenie warunków dla rozwoju działalności kulturalnej mniejszości narodowych,
l8)programowanie i rea|izacja działań zakresie rekreacji, turystyki i sportu masowego

przy ścisłym współdziałaniu z organizacjami spońowymi i turystycznymi,
19) prowadzenie działań aktywizujących rozwój turystyki na terenie gminy,
20) współdziałanie z ościennymi gminami w zakresie wspolnych zamięrzen

organizacyjnych na niwie rekreacji, turystyki i sportu masowęgo'
21) promocja walorów turystycznych gminy oraz propagowanie agroturystyki'
2f) organizacja imprez turystycznych zwtązanvch z turystyką pieszą rowerową i wodną
23) rozbudowabazy rekreacyjnej i turystycznej ośrodka Rekreacji,
24) organizacja i koordynowanie imprez rekreacyjno- sportowych na terenie gminy.

$7

Zadanla wymienione w ust' 1 G.o'K. realizuje przede wszystkim poprzęZ:

l) organizowanie lokalnych rynkow kultury,
f) organizowanie spektakli, koncertów, wystaw, odczy.tów, festiwali, konkursów,



3) WpoŻyczanie ksiązek ' dzieł sztuki, nośnikow multimedialnych,
4) organizowanie imprez rozrywkowych dla mieszkańców gminy,
5) organizowanie ruchu artystycznego (zespoły muzyczne, taneczne, teatralne i inne).

prowadzenie kół zainteresowań,
6) inicjowanie wspolnie z oświatą przedsięwzięć w zakręsie edukacji kulturalnej i

rekreacji dzieci i młodzieŻy,
7) organizowanie zespołowego uczestnictwa w kulturze i rekreacji,
8) organizowanie róznorodnych form edukacji kulturalnej i rekreacyjno- turystycznej,
9) organizowanie form indywidualnej aktywności kulturalnej,
I 0) organizowanie imprez kulturalnych,
l l ) popularyzację czytelnictwa i ksiązki,
lf) organizowanie imprez rekreacyjnych w tym zleconych,
l3)propagowanie masowej kultury fizycznej poprzęz roine formy działań takich jak:

organizowanie imprez, rekreacyjnych turystycznych i sportowych umozliwiając
podnoszenie sprawności fizycznej, rozwijanie i kształtowanie nawyków czynnego
wypoczynku oraz prowadzi zajęcia sprzyjające rozwojowi fizycznemu uczestników,

14) tworzenie mieszkańcom gminy warunków do uprawiania kultury fizycznej.

$8

G.o.K. moze na zasadach określonych w odrębnych przepisach:

1) organizować spektakle, koncerty, wystawy, odczyly, projekcje filmowe, festiwale'
spotkania autorskie

2) prowadzić naukęjęzyków obcych,
3) prowadzić impresariat ańystyczny,
4) organizować imprezy rozrywkowe i turystyczne,
5) świadczyć usługi kserograficzne, fonograflczne, filmowe, plastyczne, reklamowe

campingowe i parkingowe oraz inne usługi z zakresu kultury, rekreacji, turystyki i
sportu,

6) wypoŻyczać kostiumy, rekwizy,ty' sprzęt techniczny ' muzyczny i inny,
7) realizowac imprezy zlecone,
8) wynajmować odpłatnie pomieszczenia w obiektach zarządzanychprzez G.o.K', które

nie są wykorzystywane do działalności podstawowej,
9) wynajmować odpłatnie pomieszczenia na zebrania, zjazdy, imprezy okolicznościowe

osobom prywatnym, insty.tucjom, organizacjom i innym podmiotom,
l0) prowadzic v,rypoŻyczalnię sprzętu technicznego związanego z działalnością ośrodka

III ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA

$e

1. organem zarządzającym G.o.K. jest Dyrektor, który reprezentuje go na zewnątrz i jest
odpowiedzia|ny zajego działalność.

2' Dyrektora G'o.K. powołuje i odwołuje Wójt Gminy, na zasadach określonych w ustawie o
organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.



I
J .

4.

Wójt Gminy wykonuje wobec Dyrektora czynności z zakresu prawa pracy oraz jest jego
zwierzchnikiem słuzbowym.
Do dokonywania czynności prawnych w imieniu G.o.K. upowazniony jest samodzielnie
Dyrektor lub jego pełnomocnik' działający w granicach udzielńego pełnomócnictwa'

$10

Dyrektor zatrudnia i zwalnia swoich zastępców,
G.o.K., w stosuŃu do których pełni funkcję
przepisów prawa pracy.
Pracownicy G.o.K. powinni spełniać wymagania kwalifikacyjne uprawniające do
zajmowania stanowisk w instytucjach kultury, określone w odrębnych przepisach.
Pracownikom G.o.K. przysługuje wynagrodzenie odpowiednie do posiadanych kwalifikacji i
umiejętności, ustalone nazasadach określonych w zakładowym rógulaminie wynagradzania
oraz odrębnych przepisach.

$ 1 l

organizację wewnętrzną G.o.K. określa regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora

$12

Przy G.o.K. mogą działać rady społeczne.

IV GOSPODARKA FINANSOWA

s 13

Gminny ośrodek Kultury prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w
Rozdziale 3 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
Podstawą gospodarki finansowej G.o.K. jest plan działa]ności G.o.K. z,atwięrdzony przez
Dyrektora.

$14

G.o'K. pokrywa koszty bieŻącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów.
Przychodami G.o.K. są dotacje z budżetu gminy' wpływy uzyskiwan. ź p,o*udzonej
działalności, środki uzyskiwane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł'
Wysokość rocznej dotacji na działalność G'o.K. ustala Rada Gminy.

$ ls

Statut G.o'K. nadaje Rada Gminy Dobrzeń Wielki.
Zmiany Statutu mogą być dokonane w trybie właściwym dla jego nadania.
Statut wchodzi w Życie z dniem podjęcia uchwały pTzezRadę Gminy Dobrzeń Wielki.

L
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3.

kierownikow i pozostałych pracowników
kierownika zakładu pracy w rozumieniu
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