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STATUT

Gminnego Ośrodka Kultury w Piaskach

Rozdział I

Postanowienia ogólne
§ 1.

Statut niniejszy określa cele, przedmiot działania, zarządzanie i organizację oraz zasady gospodarki
finansowej Gminnego Ośrodka Kultury w Piaskach zwanego dalej Ośrodkiem.

§ 2. 

Ośrodek jest samorządową instytucją kultury działającą na podstawie:

1. ustawy z dnia 25 października 199l r. o organizowania i prowadzeniu      działalności
kulturalnej /Dz.U. z 2001 r. Nr.13, poz. 123, z późniejszymi   zmianami,

2. niniejszego Statutu.

§ 3.

Ośrodek jest wpisany przez Organizatora do rejestru instytucji kultury i posiada osobowość prawną.

§ 4.

1. Siedziba Ośrodka mieści się w Piaskach ul. Strzelecka 4.

2. Terenem działania Ośrodka jest gmina Piaski.

3. Ośrodek może również prowadzić działalność na terenie całej Polski a także poza
granicami kraju.

Rozdział II

Cel i przedmiot działania
§ 5.

Podstawowym celem działania Ośrodka jest prowadzenie działalności rozwijającej i zaspakajającej
potrzeby kulturalne mieszkańców oraz upowszechnianie i promocja kultury lokalnej w kraju i
zagranicą

§ 6.

Do podstawowych zadań Ośrodka należy:

1. organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowanie przez sztukę;

2. tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego kół, sekcji,
zespołów i klubów zainteresowań;

3. organizowanie spektakli, koncertów, festiwali, przeglądów, konkursów, imprez
artystycznych, rozrywkowych, sportowych, rekreacyjnych i turystycznych oraz
odczytów i wystaw;

4. prowadzenie działalności wydawniczej i promocyjnej;

5. współdziałanie z instytucjami i organizacjami w celu lepszego zaspokajania potrzeb
kulturalnych mieszkańców;



6. tworzenie warunków do rozwoju organizacji i stowarzyszeń, których celem jest
integracja społeczna i kulturalna środowiska;

7. rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb i zainteresowań kulturalnych
mieszkańców;

8. pozyskanie i przygotowanie społeczeństwa do aktywnego działania w kulturze oraz
współtworzenia jej wartości.

§7.

Ośrodek może podejmować inne zadania w celu zaspokajania potrzeb kulturalnych środowiska
lokalnego.

Rozdział III

Zarządzanie i organizacja
§8.

1. Ośrodkiem kieruje dyrektor zatrudniany i zwalniany przez Wójta Gminy Piaski.

2. Uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do dyrektora Ośrodka wykonuje Wójt
Gminy Piaski.

3. Dyrektor reprezentuje Ośrodek na zewnątrz oraz działa w jego imieniu.

4. Dyrektor jest zwierzchnikiem służbowym pracowników Ośrodka.

5.

§9.

Organizację wewnętrzną Ośrodka określa regulamin organizacyjny nadany przez dyrektora, po
zasięgnięciu opinii Organizatora.

§10.

Przy Ośrodku mogą działać stowarzyszenia, fundacje zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§11.

Dyrektor może powołać przy Ośrodku Społeczną Radę Kultury.

Rozdział IV

Zasady gospodarki finansowej

§12.

Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§13.

1. Działalność Ośrodka jest finansowana z dotacji Organizatora, z dochodów własnych, ze
środków otrzymanych od osób prawnych i fizycznych oraz z innych źródeł.

2. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan działalności zatwierdzony przez
dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji Organizatora.



3. Ośrodek gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi
samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności
ich wykorzystania.

§14.

Ośrodek może pozyskiwać dochody z:

1. organizacji imprez zleconych przez inne instytucje i zakłady

2. sprzedaży własnych wydawnictw

3. wypożyczania sprzętu akustycznego

4. wynajmu i dzierżawy składników majątkowych

5. koncertów własnych zespołów na zlecenie innych podmiotów

6. sprzedaży biletów na imprezy własne i obce

7. promocji firm na imprezach organizowanych przez Ośrodek

8. świadczenie usług gastronomicznych w niezbędnym zakresie, jako towarzyszące niektórym
imprezom kulturalnym

9. z innych usług związanych z działalnością statutową

Wypracowane dochody Ośrodek przeznacza na działalność statutową.

Rozdział V

Postanowienia końcowe

§15.

1. Ośrodek używa pieczęci podłużnej w pełnym brzmieniu i adresem siedziby.

2. Ośrodek może używać pieczęci okrągłej zawierającej wizerunek herbu Piasków, a w otoku
napis: Gminny Ośrodek Kultury w Piaskach.

§16.

Zmiany w niniejszym statucie mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego uchwalenia.


