
Rada Gminy w Czudcu  
 
 

UCHWAŁA Nr V/34/2007 
RADY GMINY W CZUDCU 

 
Z dnia 28 lutego 2007 r. 

 
W sprawie statutu Ośrodka Kultury w Czudcu 

 
 
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142. Poz. 1591 ze zm.) art. 13 ustawy z dnia 25 
października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13. 
Poz. 123 z późn. zm) Rada Gminy w Czudcu uchwala: 
 

STATUT  
Ośrodka Kultury w Czudcu  

 
Rozdział I 

 
Postanowienia ogólne 

 
§1. 1.  Ośrodek Kultury w Czudcu zwany dalej OK. swoją działalnością obejmuje teren gminy Czudec. 
2. Siedziba OK znajduje się w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Czudcu, przy ul. Słonecznej 2. 
 
§2. Ośrodek Kultury działa na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i 
prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 113. Poz. 123 z późn. zm). 
 
§3. 1. Ośrodek Kultury jest samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną. 
2. Nadzór nad działalnością OK sprawuje Wójt Gminy Czudec. 
3. Dyrektor OK przedkłada corocznie sprawozdanie Radzie Gminy. 
 

Rozdział II 
 

Cel i przedmiot działania 
 

§4. Podstawowym celem działalności OK jest upowszechnianie kultury poprzez tworzenie warunków 
do odbioru i współtworzenia wartości kultury przez mieszkańców gminy Czudec. 
 
§5. OK realizuje zadania w dziedzinie edukacji i upowszechniania kultury. 
 
§6. Do podstawowych zadań OK w szczególności należy w szczególności: 
1) W zakresie upowszechniania kultury, edukacji i wychowania: 
a) Krzewienie kultury wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie gminy; 
b) Edukacja kulturalna dzieci i młodzieży w różnorodnych formach (prowadzenie kół i sekcji 

zainteresowań, organizacja spektakli teatralnych, koncertów, przeglądów, konkursów, wystaw 
itp.); 

c) Tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, tradycji ludowych, rękodzieła ludowego oraz opieka 
merytoryczna; 

d) Wspomaganie inicjatyw kulturalnych mieszkańców,  współpraca z innymi organizacjami i 
stowarzyszeniami prowadzącymi działalność kulturalną; 



e) Organizacja imprez kulturalnych i festynów na szczeblu lokalnym oraz zapewnienie czynnego 
udziału w nich mieszkańców gminy. 

2) Współpraca z zespołami sportowymi działającymi na terenie gminy,  
3) Współpraca z Ochotniczymi Strażami Pożarowymi w organizacji zawodów strażackich, 
4) Współpraca ze szkołami w organizacji imprez sportowych, 
5) Współpraca z GKRPA w zakresie promowania zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży oraz 

przeciwdziałania patologiom społecznym, 
6) Stwarzanie warunków do rozwoju talentów u młodych ludzi i pomoc w ich edukacji kulturalnej, 
7) Gromadzenie, dokumentowanie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury, 
8) Rozwijanie zainteresowań artystycznych, 
9) Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez działalność informacyjno-edukacyjną, 
10) Promocja gminy Czudec. 
 
§7. Ośrodek Kultury prowadzi działalność instrukcyjno-metodyczną poprzez udzielanie pomocy 
amatorskim zespołom artystycznym, folklorystycznym i kołom zainteresowań na terenie działania 
gminy Czudec. 
 
§8. 1. Ośrodek Kultury może na zasadach określonych w odrębnych przepisach: 
1) Prowadzić działalność gospodarczą,  
2) Realizować imprezy zlecone, 
3) Prowadzić kursy doskonalące, 
4) Świadczyć usługi: fotograficzne, plastyczne, skanowanie, kserowanie i inne usługi z zakresu 

kultury, 
5) Organizować spektakle, wystawy, festyny, turnieje sportowo-rekreacyjne, wycieczki turystyczno-

krajoznawcze, wypoczynek letni i zimowy dzieci i młodzieży, 
6) Prowadzić wypożyczalnię sprzętu, 
7) Prowadzić kafejkę internetową,  
8) Prowadzić kursy języków obcych. 
2. OK może realizować również inne zadania wynikające z porozumień zawartych przez gminę 
Czudec. 
 

Rozdział III 
 

Zarządzanie i organizacja 
 

§9. 1. Ośrodek Kultury zarządzany jest przez dyrektora. 
2. Dyrektora OK powołuje i odwołuje Wójt Gminy. 
3. Do zadań dyrektora należy realizacja zadań określonych w statucie OK, a w szczególności: 
1) Nadawanie regulaminu organizacyjnego,  
2) Ustalanie głównych kierunków działalności,  
3) Zatrudnianie i zwalnianie pracowników,  
4) Zarządzanie majątkiem i prowadzenie gospodarki finansowej,  
5) Reprezentowanie OK na zewnątrz. 
 
§10. Dyrektor zarządza całością mienia OK i podejmuje decyzje finansowe do wysokości posiadanych 
środków w oparciu o plan finansowy. 
 
§11. Ośrodek Kultury samodzielnie opracowuje plany swojej działalności. 
 
§12. 1. Organizację wewnętrzną OK określa regulamin organizacyjny nadany przez dyrektora.  
2. W OK tworzone są odpowiednie stanowiska pracy w zależności od potrzeb i warunków zgodnie z 
regulaminem organizacyjnym. 



3. Podział i zakres zadań poszczególnych stanowisk określa regulamin organizacyjny. 
 

Rozdział IV 
 

Majątki i finanse 
 

§13. 1. Ośrodek Kultury gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi 
samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków kierując się zasadami efektywności ich 
wykorzystania. 
2. OK pokrywa koszty działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów. 
3. Przychodami OK są wpływy z prowadzonej działalności, wpływy z najmu i dzierżawy składników 
majątkowych, dotacje z budżetu, środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych 
źródeł. 
4. Wysokość rocznej dotacji z budżetu gminy na działalność OK ustala Rada Gminy w budżecie gminy 
na dany rok. 
 
§14. Podstawą gospodarki finansowej OK jest roczny plan finansowy zatwierdzony przez dyrektora z 
zachowaniem wysokości dotacji, o której mowa w art.13. ust. 4. 
 
§15. Ośrodek Kultury może prowadzić działalność gospodarczą, a uzyskane środki przekazać na 
działalność statutową. 
 

Rozdział V  
 

Postanowienia końcowe 
 

§16. Zmiany statutu mogą być dokonane w trybie właściwym dla jego uchwalenia. 
 
§17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czudec, a nadzór nad jej wykonaniem Komisji 
Spraw Społecznych. 
 
§18. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Rady Gminy Czudec Nr. XII/52/91 z 
dnia 23 lipca 1991 r. w sprawie przyjęcia statutu organizacyjnego i regulaminu porządkowego 
Ośrodka Kultury w Czudcu. 
 
§19. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 
 
 

Przewodniczący Rady Gminy 
mgr. inż. Stanisław Stec 


