
Załącznik nr 1 
Do Uchwały Rady Gminy w Czudcu  

XII/52/91 z dnia 23.07.1991 
 

Statut organizacyjny  
Ośrodka Kultury w Czudcu 

 
 

ROZDZIAŁ I  
I. Postanowienia ogólne 
 
 

§1 
Ośrodek Kultury w Czudcu zwany dalej „Ośrodek Kultury” został utworzony na mocy uchwały 
Gminnej Rady Narodowej w Czudcu Nr II/12/78 z dnia 23 marca 1978 r. i działa na podstawie: 
1) Ustawy z dnia 26 kwietnia 1984 roku o upowszechnianiu kultury oraz prawach i obowiązkach 

pracowników upowszechniania kultury /Dz.U. Nr 26, poz. 129/ 
2) Statutu Gminy Czudec 
 
 

§2 
1. Ośrodek Kultury swoją działalnością obejmuje teren gminy Czudec. 
2. Siedzibą Ośrodka kultury jest budynek Gminnej Biblioteki Publicznej w Czudcu. 
3. Siedzibą filii Ośrodka Kultury jest Dom Ludowy w Babicy. 
4. Pracą Ośrodka Kultury kieruje Dyrektor. 

 
 
ROZDZIAŁ II 
II. Cel i przedmiot działania  
 
 

§3 
1. Ośrodek Kultury realizuje zadania w dziedzinie wychowania, edukacji i upowszechniania kultury. 
2. Ośrodek Kultury prowadzi wielokierunkową działalność zgodną z założeniami polityki kulturalnej 

państwa, na podstawie własnego, społecznie akceptowanego programu. 
 
 

§4 
Podstawowym celem Ośrodka Kultury jest pozyskiwanie i przygotowanie społeczeństwa do 
aktywnego uczestnictwa w kulturze. 
 
 

§5 
1. Do podstawowych zadań Ośrodka Kultury należy m.in.: 
1) Rozpoznawanie, rozbudzanie zainteresowań i potrzeb kulturalnych  
2) Przygotowanie do odbioru i tworzenie wartości kulturalnych 
3) Kształtowanie wzorów aktywnego uczestnictwa w kulturze 
4) Organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej 
5) Organizowanie zespołowego uczestnictwa w kulturze 
6) Organizowanie form indywidualnej aktywności kulturalnej 
7) Organizowanie imprez kulturalnych 
 



§6 
1. Ośrodek Kultury może na zasadach określonych w odrębnych przepisach: 
a) Organizować spektakle, wystawy, odczyty, wypożyczenia książek, dzieł sztuki. 
b) Prowadzić naukę języków obcych. 
c) Organizować imprezy rozrywkowe i turystyczne. 
d) Świadczyć usługi poligraficzne, fonograficzne, fotograficzne. 
e) Prowadzić ogniska artystyczne. 
f) Realizować imprezy zlecone/okolicznościowe, rodzinne, obrzędowe. 
g) Świadczyć usługi gastronomiczne. 
2. Zadania określone w ust.1 Ośrodek Kultury może realizować na podstawie zezwoleń wydanych w 

oparciu o odrębne przepisy. 
 
 
ROZDZIAŁ III 
III. Postanowienia szczegółowe 
 
 

§7 
Ośrodek Kultury samodzielnie opracowuje plany swojej działalności. 
 
 

§8 
1. Komisja Oświaty, Kultury, Wychowania, Opieki Zdrowotnej i Turystyki Rady Gminy w Czudcu 

opiniuje program działania Ośrodka Kultury z prawem do uzupełnienia tego programu o własne 
wnioski. 

2. Komisja Oświaty, Kultury, Wychowania, Opieki Zdrowotnej i Turystyki Rady Gminy w Czudcu 
ocenia wykonanie programu działania Ośrodka Kultury. 

Ocenę i wnioski z niej wynikające przedstawia Radzie Gminy w Czudcu. 
 
 

§9 
1. Dyrektora powołuje i odwołuje Zarząd Gminy po zasięgnięciu opinii Komisji Oświaty, Kultury, 

Wychowania, Opieki Zdrowotnej i Turystyki. 
2. Dyrektor przedkłada do zaopiniowania Radzie Gminy roczny program działania. 
 
 

§10 
Dyrektor Ośrodka Kultury kieruje całokształtem jego pracy. Do jego obowiązków należy 
podejmowanie decyzji związanych z programowaniem i planowaniem pracy placówki, nadzór nad ich 
prawidłową realizacją.  
Dyrektor Ośrodka Kultury odpowiada również za gospodarkę finansową placówki, ponosi 
odpowiedzialność materialną za jej mienie. 
Zakres upoważnień Dyrektora Ośrodka Kultury określa Zarząd Gminy. 
 
 

§11 
Dział pracy na rzecz wychowania przez sztukę: 
1) Amatorski ruch artystyczny. 
2) Współpraca z zawodowymi placówkami na rzecz wychowania przez sztukę. 
 
 
 



§12 
Dział pracy na rzecz upowszechniania oświaty i wiedzy ogólnej: 
1) Prowadzi realizację zadań, których forma przyczynia się do zdobywania i pogłębiania wiedzy z 

różnych dziedzin. 
 
 

§13 
Dział pracy na rzecz organizowania imprez kulturalno-rozrywkowych: 
1) Prowadzi cykliczne imprezy rozrywkowe (filmowe, zabawowe). 
2) Organizuje lub pomaga w organizowaniu imprez rekreacyjno-rozrywkowych na rzecz środowiska 

gminy. 
 
 

§14 
1. W skład Ośrodka Kultury wchodzą: 

 Wymieniony Ośrodek Kultury z lokalizacją budynku w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w 
Czudcu, 

 Kinie „Tatry” w Czudcu z lokalizacją w budynku Urzędu Gminy, 

 Filia Ośrodka Kultury w Domu Ludowym w Babicy, 
a)  W skład Ośrodka Kultury jako podstawowy element jego działalności wchodzą zespoły: 

 Zespół Pieśni i Tańca „Zaborowiacy”, 

 Kapela Ludowa, 

 Zespół Śpiewaczy „Rędzinianki”, 

 Zespół instrumentalno-wokalny I, 

 Zespół instrumentalno-wokalny II, 

 Zespół instrumentalny, 

 Zespół instrumentalno-wokalny dziecięcy, 

 Zespoły teatralne dziecięce (2 grupy) 
b) Podstawowym elementem działalności kina „Tatry” jest prowadzenie projekcji filmów na 

podstawie umów z Instytucją Dystrybucji Filmów 
c) Filia Ośrodka Kultury w Babicy – organizowanie form pracy kulturalno-wychowawczej na rzecz 

wsi. 
 
 

§15 
Zakresy działania stanowisk pracy: 
1. Do podstawowego zakresu działania stanowiska ds. oświatowo-wychowawczych w szczególności 

należy:  
a) Prowadzenie stałych form pracy z dziećmi,  
b) Prowadzenie amatorskiego zespołu artystycznego w ramach warsztatu pracy /teatralny 

dziecięcy/ 
2. Do podstawowego zakresu działania stanowiska ds. upowszechniania muzyki należy: 
a) Prowadzenie zespołów muzycznych, 
b) Sprawowanie opieki nad zespołami śpiewaczymi, 
c) Organizowanie form upowszechniania muzyki. 
3. Do podstawowego zakresu działania stanowiska kierownika Kina „Tatry” należy: 
a) Prowadzenie wszelkiej dokumentacji związanej z działalnością Kina „Tatry” (łącznie z finansową), 
b) Prowadzenie reklamy Kina „Tatry” i pełnienie obowiązków kasjera kina na seanse filmowe. 
4. Do podstawowego zakresu działania stanowiska kinooperatora Kina „Tatry” należy: 
a) Dokonywanie projekcji filmów, 
b) Prowadzenie przeglądów aparatów z ich konserwacją,  



c) Wykonywanie wszelkich innych czynności związanych z projekcją filmów. 
5. Do podstawowego zakresu działania stanowiska administracyjnego i pracownika filii OK należy: 
a) Sprawowanie opieki nad powierzonym lokalem, 
b) Organizowanie imprez na rzecz wsi, 
c) Sprawowanie opieki nad kostiumami OK (pranie, naprawy). 
 
 
ROZDZIAŁ IV  
IV. Majątek i finanse 
 
 

§16 
Działalność Ośrodka Kultury jest finansowana ze środków przekazywanych przez Radę Gminy, ze 
środków własnych oraz innych źródeł. 
 
 

§17 
Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka Kultury jest roczny plan finansowy przygotowany przez 
Dyrektora i po zasięgnięciu opinii Komisji Oświaty, Kultury, Wychowania, Opieki Zdrowotnej i 
Turystyki uchwalony przez Radę Gminy. 
 
 
ROZDZIAŁ V 
V. Postanowienia końcowe 
 
 

§18 
1. Statut nadaje Rada Gminy.  
2. Zmiany statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego ustalenia. 
 
 

§19 
1. Porządek wewnętrzny i rozkład czasu pracy ustalają postanowienia regulaminu porządkowego 

Ośrodka Kultury. 
 
 

§20 
Likwidacja Ośrodka Kultury następuje na podstawie uchwały Rady Gminy.  
 
 

§21 
Ośrodek Kultury używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby.  
Ośrodek Kultury może używać pieczęci okrągłej zawierającej pośrodku wizerunek orła, a w otoku 
napis z nazwą Ośrodek Kultury w Czudcu. 
 
 

§22 
Statut organizacyjny Ośrodka Kultury wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia. 


