UCHWAŁA NR XV/160/2020
RADY GMINY SIEROSZEWICE
z dnia 25 maja 2020 r.
w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Sieroszewicach
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu
i prowadzeniu
działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194) uchwala się, co następuje: Nadaje się Statut Gminnemu
Ośrodkowi Kultury w Sieroszewicach.
Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. Gminny Ośrodek Kultury w Sieroszewicach zwany dalej „Ośrodkiem” jest samorządową instytucją
kultury utworzoną uchwałą Rady Gminy.
§ 2. Prawną podstawą funkcjonowania Gminnego Ośrodka Kultury jest:
1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U.
z 2020 r. poz. 194).
2. Niniejszy statut.
§ 3. 1. Siedzibą Ośrodka jest miejscowość Sieroszewice.
2. Terenem działania Ośrodka jest teren Gminy Sieroszewice.
§ 4. Ośrodek jest wpisany do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora i posiada
osobowość prawną.
Rozdział 2.
CELE I ZAKRES DZIAŁANIA OŚRODKA
§ 5. 1. Zadaniem Ośrodka jest rozwijanie działalności kulturalnej na terenie gminy.
2. Do zadań Gminnego Ośrodka Kultury należy:
1) organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę,
2) stwarzanie warunków dla amatorskiego ruchu artystycznego, kół i klubów zainteresowań, sekcji
i zespołów,
3) organizacja spektakli, koncertów, festiwali, wystaw, odczytów, imprez artystycznych, rozrywkowych,
4) działalność konsultacyjno - instruktażowa,
5) koordynacja działalności na terenie gminy w zakresie organizacji imprez kulturalnych,
6) współdziałanie z instytucjami i organizacjami społecznymi w zakresie lepszego zaspokajania potrzeb
kulturalnych mieszkańców.
Rozdział 3.
ORGANY ZARZĄDZAJĄCE
§ 6. 1. Dyrektor Ośrodka zarządza instytucją i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury powołuje i odwołuje Wójt Gminy Sieroszewice.
3. Dyrektor i pracownicy Ośrodka powinni posiadać kwalifikacje odpowiednie do zajmowanych stanowisk
pracy.
4. Dyrektor Ośrodka może także na okres organizacji festiwali powołać dyrekcję festiwali.
5. Zastępcę dyrektora i pozostałych pracowników zatrudnia Dyrektor Ośrodka.
Rozdział 4.
GOSPODARKA FINANSOWA
§ 7. 1. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach przewidzianych dla instytucji kultury.
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2. Podstawą gospodarki finansowej ośrodka jest roczny plan finansowy ustalony przez Dyrektora
z zachowaniem wysokości dotacji Gminy Sieroszewice z uwzględnieniem zadań o których mowa w §5.
3. Działalność Ośrodka jest finansowana z dotacji organizatora, z dochodów własnych, ze środków
otrzymywanych od osób prawnych i fizycznych oraz innych źródeł.
4. Ośrodek może pozyskiwać dochody z:
1) prowadzenia warsztatów, szkoleń, kursów oraz prowadzenia pracowni specjalistycznych, itp., sprzedaży
własnych wydawnictw, organizacji imprez zleconych przez inne instytucje i zakłady,
2) wypożyczania sprzętu, wynajmu sal, dzierżawy własnych pomieszczeń oraz
własnych zespołów na zlecenie innych podmiotów,

organizacji koncertów

3) sprzedaży biletów na imprezy,
4) promocji firm na imprezach organizowanych przez ośrodek,
5) usług reklamowych,
6) z innych usług związanych z działalnością statutową.
§ 8. Ośrodek może prowadzić także inną niż kulturalna działalność w zakresie zbieżnym z jego
działalnością podstawową, a środki uzyskane z tej działalności wykorzystywać na cele statutowe.
§ 9. Za gospodarkę finansową Ośrodka odpowiada dyrektor.
§ 10. Roczne sprawozdanie finansowe Ośrodka zatwierdza Wójt Gminy, a roczne sprawozdanie
z działalności składa dyrektor Radzie Gminy w terminie do 31 marca roku następnego.
Rozdział 5.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 11. Wszelkie zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie jego nadania.
§ 12. Ośrodek używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby.
§ 13. Traci moc uchwała nr XXIII/155/2005 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 21 czerwca 2005 roku
w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Sieroszewicach.
§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sieroszewice.
§ 15. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Sieroszewice
Rafał Bartnik
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UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY NR XV/160/2020
RADY GMINY SIEROSZEWICE
z dnia 25 maja 2020 roku
w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Sieroszewicach
W związku ze zmianą przepisów w zakresie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu
działalności kulturalnej, nadaje się Statut Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Sieroszewicach.
Statut uwzględnia obowiązujące przepisy dotyczące Ośrodków Kultury.
Biorąc pod uwagę powyższe podjęcie uchwały jest zasadne.
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