UCHWAŁA NR XLVIII/327/18
RADY GMINY ŻURAWICA

Elektronicznie podpisany przez:
Józef Ryszard Pukajło
dnia 16 marca 2018 r.

z dnia 16 marca 2018 r.
w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą
Gminny Ośrodek Kultury w Żurawicy i nadania jej statutu
Na podstawie art.7 ust.1 pkt.9, art.9 ust.1 i art. 18 ust.2 pkt.9 lit. h oraz art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 9 ust. 1,
art. 11 ust. 1 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 862, z póżn. zm.)
Rada Gminy Żurawica
uchwala, co następuje:
§ 1. Z dniem 01.06.2018 r. tworzy się gminną jednostkę organizacyjną, działająca w formie samorządowej
instytucji kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury w Żurawicy, zwany dalej Ośrodkiem Kultury.
§ 2. 1) Nadaje się akt o utworzeniu samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury
w Żurawicy, w następującym brzmieniu:
1) Siedzibą Gminnego Ośrodka Kultury w Żurawicy jest miejscowość Wyszatyce, Gmina Żurawica.
2) Przedmiotem działania Gminnego Ośrodka Kultury w Żurawicy jest:
- prowadzenie działalności rozwijającej i zaspokajającej potrzeby kulturalne, oświatowe, informacyjne
i sportowe mieszkańców Gminy Żurawica,
- uczestniczenie w upowszechnianiu i promocji wiedzy, kultury i sztuki lokalnej, sportu i rekreacji,
- promowanie gminy Żurawica.
3) Terenem działania Gminnego Ośrodka Kultury w Żurawicy jest Gmina Żurawica. Gminny Ośrodek Kultury
może także prowadzić działalność na terenie Polski, a takze poza jej granicami.
4) Źródłem finansowania działalności jest dotacja organizatora oraz środki uzyskiwane z dochodów własnych
i innych źródeł.
§ 3. Wójt Gminy Żurawica wyposaży Ośrodek Kultury w majątek niezbędny do wykonywania jego zadań.
§ 4. Nadaje się statut Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Żurawicy w brzmieniu stanowiącym załącznik do
niniejszej uchwały.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żurawica.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Józef Pukajło
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Załącznik do Uchwały Nr XLVIII/327/18
Rady Gminy Żurawica
z dnia 16 marca 2018 r.
STATUT
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W ŻURAWICY
Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. 1) Gminny Ośrodek Kultury w Żurawicy zwany dalej "Ośrodkiem Kultury " jest samorządową instytucją
kultury.
2) Ilekroć w Statucie jest mowa o:
1) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Żurawica,
2) Organizatorze - należy przez to rozumieć Gminę Żurawica,
3) Wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Żurawica,
4) Radzie Gminy - należy przez to rozumieć Radę Gminy Żurawica,
5) Dyrektorze Ośrodka - należy przez to rozumieć Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Żurawicy.
§ 2. 1) Ośrodek Kultury swą działalnością obejmuje teren Gminy Żurawica.
2) Ośrodek Kultury może prowadzić działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
3) Siedziba Ośrodka Kultury znajduje się w miejscowości Wyszatyce, Gmina Żurawica.
4) Gminny Ośrodek Kultury prowadzi swoją działalność w następujących obiektach na terenie Gminy Żurawica:
- Dom Ludowy w Wyszatycach,
- Dom Ludowy w Bolestraszycach,
- Dom Ludowy w Buszkowiczkach,
- Dom Ludowy w Żurawicy,
- Dom Ludowy w Orzechowcach,
- Dom Ludowy w Maćkowicach,
- Dom Ludowy w Kosienicach.
5) Organizatorem Ośrodka Kultury jest Gmina Żurawica.
6) Organizator zapewnia warunki działalności i rozwoju na poziomie odpowiadającym zadaniom i wymaganiom
stawianym Ośrodkowi Kultury.
§ 3. Ośrodek Kultury jest samorządową instytucją kultury, posiadającą osobowość prawną wpisaną do rejestru
samorządowych instytucji kultury prowadzonego przez Organizatora.
§ 4. Gminny Ośrodek Kultury używa pieczęci podłużnej zawierającej w swej treści nazwę w pełnym
brzmieniu, adres siedziby, nr telefonu oraz NIP.
Rozdział 2.
ZAKRES DZIAŁANIA
§ 5. Celem działania Ośrodka Kultury jest:
1) prowadzenie działalności rozwijającej i zaspokajającej potrzeby kulturalne i sportowe mieszkańców Gminy,
2) uczestniczenie w upowszechnianiu i promocji wiedzy, kultury i sztuki lokalnej, sportu i rekreacji,
3) promowanie Gminy Żurawica.
§ 6. 1) Do podstawowych zadań Ośrodka Kultury należy realizowanie podstawowych treści polityki kulturalnej
w szczególności poprzez:
a) organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę,
b) tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, kół i klubów zainteresowań, sekcji,
zespołów,

Id: C2588D8A-BB43-466B-9F61-1A406446E776. Podpisany

Strona 1

c) tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego,
d) rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych,
e) organizowanie spektakli, koncertów, festiwali, wystaw, odczytów, imprez artystycznych, rozrywkowych
i turystycznych, wernisaży oraz obozów artystycznych dla dzieci i młodzieży,
f) organizowanie przedstawień teatralnych, koncertów, projekcji filmów,
g) prowadzenie działalności instruktażowo-metodycznej,
h) koordynacja działalności na terenie Gminy w zakresie organizacji imprez kulturalnych,
i) współdziałanie z instytucjami i organizacjami społecznymi w zakresie lepszego zaspokajania potrzeb
kulturalnych mieszkańców,
j) nadzorowanie i organizacja działalności rozrywkowo - rekreacyjnej,
k) organizowanie imprez kulturalnych i oświatowych przy współudziale bibliotek, szkół gminnych, świetlic
wiejskich oraz imprez rekreacyjno - sportowych na terenie Gminy,
l) promowanie kultury i sportu,
m) prowadzenie aukcji, kwesty i akcji na cele charytatywne,
n) opracowywanie folderów i materiałów w zakresie rozwoju kultury i sportu promujących Gminę,
o) opracowywanie programów rozwoju kultury na terenie Gminy,
p) współpraca trans-graniczna w zakresie kultury, turystyki, sztuki i sportu,
q) prowadzenie działalności kulturalnej w Domach Ludowych na ternie gminy,
r) popularyzacja i promocja regionalnych grup twórczych, artystów i zespołów artystycznych,
s) współpraca z ośrodkami kultury w kraju i za granicą,
t) nadzór i koordynacja działalności Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Żurawica.
2) Ponadto Ośrodek Kultury prowadzi działalność w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i rekreacji,
w szczególności poprzez organizowanie i wspieranie różnych form aktywności rekreacyjnej i sportowej wśród
mieszkańców Gminy.
3) Ośrodek Kultury współpracuje z innymi instytucjami kultury, podmiotami prowadzącymi działalność
kulturalną i sportową z bibliotekami, stowarzyszeniami i związkami twórców i artystów oraz organami władz
publicznych zajmujących się działalnością kulturalną i sportową.
Rozdział 3.
ORGANY ZARZĄDZAJĄCE I DORADCZE
§ 7. 1) Na czele Ośrodka Kultury stoi Dyrektor Ośrodka Kultury, który zarządza Ośrodkiem Kultury
i reprezentuje go na zewnątrz.
2) Dyrektora Ośrodka Kultury powołuje i odwołuje Wójt, w trybie określonym w ustawie z dnia 25 października
1991 r. o organizowaniu i przeprowadzeniu działalności kulturalnej.
3) Zwierzchnikiem służbowym Dyrektora Ośrodka Kultury jest Wójt.
4) Pracowników Ośrodka Kultury zatrudnia i zwalnia Dyrektor Ośrodka Kultury.
5) Dyrektor zarządza mieniem Gminnego Ośrodka Kultury.
§ 8. Organizację wewnętrzną Ośrodka Kultury określa Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Kultury
nadawany przez Dyrektora Ośrodka Kultury po zasięgnięciu opinii Wójta oraz opinii wymaganych ustawą
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
Rozdział 4.
GOSPODARKA FINANSOWA
§ 9. 1) Gminny Ośrodek Kultury prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na zasadach dotyczących
samorządowych instytucji kultury.
2) Podstawą gospodarki finansowej jest plan finansowy instytucji kultury uwzględniający roczną dotację
Organizatora.
3) Wszelkie dochody z działalności Gminnego Ośrodka Kultury będą w całości przeznaczone na realizację jego
działalności statutowej.

Id: C2588D8A-BB43-466B-9F61-1A406446E776. Podpisany

Strona 2

§ 10. Sposób uzyskiwania środków finansowych:
1) Dotacje organizatora.
2) Wpływy z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży majątku ruchomego, z najmu i dzierżawy składników
majątkowych.
3) Darowizny, spadki, zapisy.
4) Inne źródła zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§ 11. Gminny Ośrodek Kultury posiada odrębny rachunek bankowy.
§ 12. Szczegółowe zasady prowadzenia rachunkowości i gospodarki finansowej określają odrębne przepisy.
Rozdział 5.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 13. Zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego uchwalania.
§ 14. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy
powszechnie obowiązujące.
§ 15. Likwidacja Gminnego Ośrodka Kultury może nastąpić na podstawie uchwały Rady Gminy Żurawica
z zachowaniem postanowień przepisów ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Przewodniczący Rady Gminy
Józef Pukajło
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