
RADA GMINY
W CJZERMINIE
39-304 Czermrr,
wol podkarpackrE

w sprawle nadsnia st'tutu Gminnemu ośrodkowi Kultury w czermilią

Na podstawi€ ań. l8 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 199ot o samorządzię gminnym ( t€kstjednolity : Dz. U.
z2oolt.Nr l42, poz. |591 zpóm. zn.) omz ań. 13 ust. li 2 ustawy zdnia 25 paźdźenik; 1991 l.
o olganizowaniu i prcwadzeniu działal'ośoi kulturalnej ( tekstjednolity: Dz' U. z 2ol2l.' po;4o6 \

Rada Gminyr czermini€
u c h w. l. co na$tępuje:

s 1. Zmienia się dotychczaso$r'ą nazwę gminnej inst'łucji kultury z,, cminny ośrodek Kultury i spoltu
w CŻenninie" na ,, Grninny ośrodek KulfiĄ/ w czerminie',.

s 2. Gminnemu ośrodkowi Kultury w czeminie nadaje się statut stanowiący załącŻnik do niniejszej uchwary'

s 3. wykonaiie Uchwały powierza się wójtowi Gminy Czermin.

s 4' Traci moc dotychczaso\ły stafut Gminnego ośrcdka Kultuy i sportu w czerminie przyjęty Uchwałą NIxlvl 03ź000 Rady Gminy w cŻerminie z dnia 30.08.2000r. w sFawie nadania statutu.

$ 5. Uchuała wchodż w życie z dniem podjęcia'

I'eś

UcEwAŁA NR xxru118/2012
RADY GMINY CZERMIN

zd al4 gr\rd^ia 2012 t.
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Załącmik NI l do Uchwały Nr xXIlI/l l8/2012

Rady Gminy Czermjn

z dnia 14 grudnia 2012 r.

STATUT GMINNEGo ośRoDKA KULTURY w CZERMINIE

L PoŚtanowienia ogólne

ś 1. Gminny ośrodek Kultury w czeminie zwany dalej 
',ośrodek'' działa na podstawie obowiązującego prawa

i niniejszego Statutu.

s 2. organizatorem ośrodkajest Gmina czemin

s 3' ośrodek jest samofządową inst}'tucją kulfury podlegającą wpisowi do rcjestru instytucji kultury
Organizatora-

$ 4. 1' siedzibą ośrodka jest miejscowość czermin'

2. Terenem jego działaniajest gmina czermjn'

3. ośrodek moŹe także prowadzić działalność statutową poza obszaxęm gminy i kraju.

II. Cele i zadania

s 5. ośrodek prowadzi wielokielunkową działalność w dziedzinie rozwoju i upowszecbniania regionalnej,
narodowej i światowęj kultury wśród mieszkłńców oraz osób p.zebywających na terenię gminy czermin

$ 6' Do podstawowych zadań ośrodka nalezy:

1) rozpoznawanie i rozbudzanie zainteresowań oraz potrzeb kulfuralnych,

2) wychowanie przez sŹukę _ edukacja kulturalną

3) gromadzenie' dokumentowa.nie, tworzenie, ochona i udostępnianie dóbf kultury'

4) tworzenie warunków dla fuŃcjonowania amatorskiego ruchu artysrycnego oraz zaintereso'\łania sŹuką

5) tworzenie warunków dla rozwoju artyso,cnego ruchu regionalnego,

ó) wspieranie profesjonalnej i anatorskiej działalności artystycaej,

7) upowszechnianie wiedzy o sźuce,

8) organizowanie działalności środowiskowej w zespołach, kołach i klubach zainteresowań,

9) prowadzenie galerii i wystaw arq/srycznych,

l0) organizacja rekeacji ruchowęj, w tym kształtowania aktywnego wypoczyŃu'

IlL zarządzanie i organizacja

s7. 1' ośrodek prowadzi samodzielną gospodarkę {inansową w ramach posiadanych środków, kierując się
zasadami określonymi w odrębnych pfzepisach' dotyczących gospodalki finansowej i rachunłowości instytucji
kultury.

2' Podstawą gospodarki fina$owej ośrodka jest plan fina$owy, zatwierdzony przez Dyrektora
z zachowaniem wysokości dotacji organizatora'

$8. l. olganem z ządzĄją9ym ośrodkiem jest Dylektor, który kieruję jego działalnością i reprezentuje
insiytucję na Żewnątrz'

2. w strukturze instyfucji kultury prŻewiduje się stanowisko j ednego zastępcy Dyrektora.

3 ' za gospodarkę finanso\łą ośrodka odpowiada Dylektor.
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4. Dyrektora ośrodka powołuje i odwołuje Wójt Gminy Czerrnin, na zasadach określonych ustawą
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

5' Powołanie Dyrektora następuje w drodze konłursu przeprowadzonego przez Wójta Gminy czermin.

6. Powołanie i odwołanie Zastępcy Dyrektora następuje na wniosek Dyrektora ośrodka przez Wójta Gminy
czermin.

s 9. organern doradczym jest Rada Pro$amowa składająca się 23 pracowników wznacmnych pvęz
Dyrektora.

s 10. ]. ośrodek zatrudnia pracowników działalności podstawowej, administracji oraz obsługi.

2. Praco\łników zatrudnia i zwalnia Dyrektor.

s1l. 1' Dyrektor jpracownicy ośrodka powinni posiadać odpowiednje do zajmowanych stanowisk
k$al jfi kacje. ustaIone \Ą Regulaminie organizac)jnym.

2. Wynag'odŻenie Dyrektora ustala wójt cminy Czermin'

3' wynagrodzenie praco*Tików określa Regularnin wynagradzania zatwjerdzfi|y przez Dyrektora'

s l2. l' ośrode k pro\.\ ad,, i dzialalność wI

a) Siedzibie tj. Czermin 469,39-304 Czermin,

b) Filii tj. Trzciana l96,39_304 CŻermin.

2. organizację wewnętrzną oraz Żakes zadań filii okeśla Ręguiamin organizacyjny ośrodka.

3. Regulamin orgalrizacyjny oplaco\łuje i wprowadŻa po raz pierwszy w drodzę z^rządzgnia Dyrektor, po
zasięgnięciu opinii wójta Gminy Czermin, działającego w imieniu organizatoTa oraz stowarzyszeń hvórców
działających w ośrodku.

4.w przypadku zmiany Regulaminu organizacyjn€go wymaga on opinii działających wnim orgaiiŻacji
zwią"zko\rych'

fv. Majątek i linanŚe

s 13. ośtodek jest instytucją kultury prowadzącą podstawową działalność w zakręsie upowszechniania
i ockony kultury.

$14. l. Działalność ośrodka finansowana jest ze środków publicznych w ramach otrrymywanej dotacji
podmiotowej' dotacji celowej, funduszy celowych' darowizn, przychodówz odpłatnej działalności kulturalnej, ze
sprzedał składników majątku ruchomego, przychody znajmu i dzierżawy skladników majątkowych i innych

^ódeł'
2. Wysokość rocznej dotacji dlaośrodka ustala Rada Gminy czermin na podstawie projektu planu finansowego

sporządzanego przez Dyrektora ośrodka przekazanego wójtowj Gminy Czermin w terminie do 3l pździernika
poprzedniego roku.

3' Nadńr nad gospodarką finansową sprawuje wójt Gminy czermin'

s 15. l. ośrodek może prowadz;ć działalność gospodarczą niekolidującą z progmmem działania w celu
pozyskiwania dodalkowych środków finansowych na cele statutowe,a w szczególności w zakesie:

l) realizacji imprez zleconych,

2) prowadŻenia w)pożyczalni sprzętu i ańykułów użytku kulturalnego,

3) sprzeda2ł artykułów uąłku kulturalnego, wydawnictw ośrodka, dŻieł twórców,

4) orgmizowalia kursów i szkoleń,

5) prowadzenia działalności wydawniczej.

2' z przychodó$] uzyskiwanych z działalności opisanej w pkt. l ośrodek pokrywa koszty działalności biezącei
oraz inne mbowiązania.
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51ó. ĘlT€ktor corocaŃe, w terminię do 3 miesięcy po dniu bilanso\łym, przedkłada organiz€lorowi
sprawozdanie linansowe za poprŻedni rok kalendarzowy, kórc podlega zahłierdzeniu przez wójta Gminy
Czermin.

v. Postatrowienia końcowe

s 17' zmiany w stafucie mogą być dokonane w trybie właściwym dlajego uchwa.lenia'
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