
RADA 
ZalC}cznik do uchwaly

Miasta i Gminy GEibin Nr 254/XXXrX/2005 Rady 
Miasta i Gminy GC}bin z dnia 

29.12.2005r. 

STATUT 


Miejsko-Gminnego Osrodka Kultury 

w G~binie 

Rozdzial I 

POST ANOWIENIA OGOLNE 

§1. 

Miejsko-Gminny Osrodek Kultury w G~binie, zwany dalej "Osrodkiem Kultury", jest 

samorz~dow~ instytucj~ kultury i dziata na podstawie: 


1. 	 Ustawy z dnia 8 marca 0 samorz~dzie gminnym (it. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 
oraz z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558). 

2. 	 Ustawy z dnia 25 pazdziernika 1991 r. 0 organizowaniu i prowadzeniu dzialalnosci 
kulturalnej (Dz.U. Nr 13, poz. 123 z 2001r. ze zmianami) . 

3. 	 Uchwaly Nr254IXXXIXl2005 Rady Miasta i Gminy w G~binie 0 jego 
przeksztalceniu organizacyjno-prawnym. 

4. 	 Niniejszego Statutu. 

§ 2. 

1. 	 Siedzib~ Osrodka Kultury jest G~bin. 
2. 	 Zasiygiem swego dzialania Osrodek Kultury obejmuje Miasto i Gminy G~bin. 
3. 	 Osrodek Kultury moze podejmowac dzialania na terenie catej Polski, a takze poza 

granicami kraju. 



§ 3. 


Organizatorem Osrodka Kultury, w rozumieniu Ustawy 0 organizowaniu i Prowadzeniu 
dzialalnosci kulturalnej jest Rada Miasta i Gminy G'lbin. 

§ 4. 

I. 	 Osrodek Kultury jest wpisany do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez 

Burmistrza Miasta i Gminy w G'lbinie, jako organizatora. 


2. 	 Osrodek Kultury uzyskuje osobowosc prawn'l z chwila dokonania wpisu do rejestru. 

Rozdzial II 

ZAKRES DZIALALNOSCI 


§ 5. 

Podstawowym statutowym celem dzialalnosci Domu Kultury jest upowszechnianie kultury 
wsr6d mieszkanc6w Miasta i Gminy Gqbin. 

§ 6. 

Cele statutowe Dom KuItury realizuje poprzez: 
1. 	 tworzenie warunk6w dla funkcjonowania amatorskiego ruchu artystycznego oraz do 


rozwoju wiedzy 0 sztuce, 

2. 	 stwarzanie warunk6w do zachowania i rozwoju folkloru oraz obrzydowosci, a takZe 

rykodziela ludowego i artystycznego, 
3. 	 rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb oraz zainteresowan kulturalnych, 
4. 	 upowszechnianie profesjonalnej tw6rczosci artystycznej, 
5. 	 upowszechnianie kultury fizycznej i rekreacji. 

§ 7. 

1. 	 Dom Kultury moze prowadzic dzialalnosc innq od kulturalnej, jezeli nie odbywa siy 
ona kosztem podstawowej dzialalnosci statutowej, a pozyskane w ten spos6b wplywy 
przeznaczane s'l na upowszechnianie kultury. 

2. 	 Dzialalnos6 gospodarcza Domu KuItury moze obejmowac: 
a) Dzierzawy i wynajem pomieszczen oraz sprzytu, 
b) Organizacjy imprez zleconych, 
c) Handel detaliczny, komisowy i aukcyjny oraz prowadzenie dzialalnosci 

gastronomicznej, 

d) Dzialalnos6 wydawnicz(}, plastycznq, reklamowq, 

e) Uslugi akustyczne, organizacjy szkolen i kurs6w, 

f) impresariat artystyczny, 

g) CZysciowo lub w pelni platne szkolenia, nauky tanca i inne. 
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Rozdzial III 

ORGANIZACJA 


§ 8. 

1. 	 PracC) Osrodka Kultury kieruje Dyrektor zatrudniany przez Burmistrza Miasta i Gminy 
GC)bin. 

2. 	 Dyrektor Osrodka Kultury zarzC)dza instytucjC) kultury i reprezentuje jC) na zewnC)trz. 
3. 	 Dyrektor okreSla wewnytrznC) struktury organizacyjnC) Osrodka Kultury 
4. 	 Zwierzchnikiem sluzbowym dyrektorajest Burmistrz Miasta i Gminy GCj.bin. 

§ 9. 

1. 	 Do dokonywania czynnosci prawnych i skladania oswiadczen woli w imieniu Osrodka 
Kultury upowazniony jest Dyrektor 

2. 	 Czynnosci prawnych w stosunku do wszystkich pracownik6w Osrodka Kultury 

dokonuje Dyrektor, kt6ry jest kierownikiem zakladu pracy. 


§ 10. 

Osrodek Kultury samodzielnie opracowuje plany organizacyjno-finansowe swojej 

dzialalnosci. 


§11. 

1. 	 lako organ doradczy i opiniotw6rczy, dyrektor Osrodka Kultury moze powolac Rady 
ProgramowC) Instytucji Kultury. 

2. 	 SHad, zasady i tryb dzialania Rady Programowej ustala dyrektor Osrodka Kultury. 

Rozdzial IV 

MAJ1\TEK I FINANSE 


§ 12. 

1. 	 Osrodek Kultury prowadzi sarnodzielnC) gospodarky finansowCj. na zasadach ustalonych 
dla instytucji kultury. 

2. 	 Fundusze Osrodka Kultury lokowane sCI na wlasnym rachunku bankowym. 

§ 13. 

Dochody Osrodka Kultury mogC) stanowi6 srodki z: 

1. 	 dotacji z budzetu Miasta i Gminy GC)bin, 
2. 	 dochod6w z dzialalnosci gospodarczej, 
3. 	 wplat zaklad6w i instytucji, 
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4. 	 darowizn os6b prawnych i fizycznych, 
5. 	 otrzymanych dotacji i grant6w, 
6. 	 innych dozwolonych prawem zr6del. 

§ 14. 

Podstawq. gospodarki finansowej Osrodka Kultury jest roczny plan finansowy opracowany 
przez Dyrektora. 

§ 15. 

1. 	 Osrodek Kultury gospodaruje samodzie1nie przydzielonym i nabytym mieniem oraz 

prowadzi samodzielnq. gospodarky w ramach posiadanych srodk6w, kierujq.c siy 

zasadami efektywnosci ich wykorzystania. 


2. 	 Zbycie srodk6w trwalych wymaga uprzedniej opinii Rady Miasta i Gminy Gq.bin. 

Rozdzial V 

POSTANOWIENIA KONCOWE 


§ 16. 

Zmiany statutu mogq. bye dokonywane w trybie wlasciwym do jego nadania. 

§ 17. 

Przeksztakenie Osrodka Kultury w innq. instytucjq., przekazanie lub likwidacja, moze 
nastq.pie zgodnie z obowiq.zujq.cymi przepisami. 

§ 18. 

Osrodek Kultury uzywa pieczyci podluznej 0 nastypujq.cej tresci: 

MIEJSKO-GMINNY 

OSRODEK KULTURY 


w G~binie 
ul. Aleja lana Pawla II 16 


09-530 Gq.bin; tel. 024-277-10-30 
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