
UCHWAŁA NRXXXVIII/372/2018 

RADY GMINY W CZUDCU 

z dnia 19 października 2018 r. 

 

w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Kultury w Czudcu 

 

 

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym                     

(t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r.                  

o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 862), Rada 

Gminy w Czudcu uchwala, co następuje: 

§1. 

Uchwala się Statut Ośrodka Kultury w Czudcu w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej 

uchwały. 

§2. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czudec, a nadzór nad jej wykonaniem Komisji 

Spraw Społecznych. 

§3. 

Traci moc uchwała Nr V/34/2007 Rady Gminy Czudec z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie Statutu 

Ośrodka Kultury w Czudcu. 

§4. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego. 

 

 

 

   Przewodniczący Rady Gminy 

 

 Stanisław Kołodziej 
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STATUT OŚRODKA KULTURY W CZUDCU  

 

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne 

 

 

§ 1. 

1. Ośrodek Kultury w Czudcu, zwany dalej „Ośrodkiem”, jest samorządową instytucją 

kultury. 

2. Ośrodek działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności: 

1) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności 

kulturalnej (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 862); 

2) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 994); 

3) ustawy z dnia z dnia 24 września 1994 r. o rachunkowości (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 

395); 

4) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 

2077); 

5) niniejszego statutu. 

§ 2. 

Ośrodek Kultury w Czudcu może używać nazwy skróconej: „OK Czudec”. 

§ 3. 

Organizatorem Ośrodka jest Gmina Czudec. 

§ 4. 

1. Ośrodek Kultury posiada osobowość prawną i jest wpisany do Rejestru Instytucji Kultury 

Gminy Czudec. 

2. Bezpośredni nadzór nad Ośrodkiem w imieniu Organizatora sprawuje Wójt Gminy 

Czudec. 

3. Siedziba Ośrodka Kultury mieści się w Czudcu  przy ul. Rynek 14. 

4. Teren działania Ośrodka jest Gmina Czudec. 

§ 5. 

Ośrodek posługuje się pieczęcią podłużną zawierającą nazwę instytucji w pełnym brzmieniu, 

dokładny adres jej siedziby oraz nr NIP. 

  



Projekt 
 

 

Rozdział 2. 

Cel i zadania 

 

§ 6. 

Celem Ośrodka Kultury jest rozwijanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców 

Gminy Czudec,  upowszechnianie wiedzy i rozwój kulturalny, propagowanie obrzędowości 

ludowej i obyczajów kulturalnych oraz pozyskiwanie i przygotowanie społeczeństwa do 

aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz współtworzeniu jej wartości. 

§ 7. 

Do zadań Ośrodka Kultury należą w szczególności: 

1) W zakresie upowszechniania kultury i sztuki oraz czynnego wypoczynku i rekreacji: 

a) krzewienie kultury wśród mieszkańców gminy Czudec, 

b) organizacja imprez artystycznych, kulturalnych, rozrywkowych i rekreacyjnych na 

szczeblu lokalnym oraz zapewnienie czynnego udziału w nich mieszkańców 

gminy, 

c) tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, tradycji ludowych, rękodzieła 

ludowego i twórczości artystycznej, 

d) udzielanie pomocy organizacyjnej przy realizacji kulturalnych inicjatyw 

mieszkańców, współpraca z innymi organizacjami i stowarzyszeniami 

prowadzącymi działalność kulturalną, 

e) promocja lokalnych artystów poza terenem gminy Czudec, 

f) zaspokajanie potrzeb rekreacyjno - sportowych społeczeństwa poprzez 

organizowanie różnorodnych zajęć służących rozwojowi, pogłębianiu 

zainteresowań i aktywności twórczej oraz ruchowej, ze szczególnym 

uwzględnieniem dzieci, młodzież i seniorów, 

g) inicjowanie, organizowanie i wspieranie różnych form zagospodarowania czasu 

wolnego i wypoczynku, 

h) współpraca z drużynami sportowymi działającymi na terenie gminy, 

i) współpraca z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi w organizacji imprez 

plenerowych, 

j) współpraca ze szkołami w celu upowszechniania kultury i kultury fizycznej, 

k) współpraca  z GKRPA w zakresie promowania zdrowego trybu życia wśród dzieci 

i młodzieży oraz przeciwdziałania patologiom społecznym, 

l) udzielania pomocy sołectwom w organizacji lokalnych inicjatyw kulturalnych, 

m) dokumentowanie własnej działalności statutowej i działalności amatorskiego 

ruchu artystycznego oraz wydarzeń kulturalnych w gminie, 

n) organizowanie imprez okolicznościowych i obrzędowych (tj. święta, jubileusze, 

turnieje, jarmarki, konkursy, warsztaty, plenery artystyczne), 

o) promocja gminy Czudec. 
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2) W zakresie wychowania i edukacji: 

a) tworzenie kół i zespołów tanecznych, teatralnych, muzycznych, plastycznych, 

fotograficznych, śpiewaczych, folklorystycznych i zespołów zainteresowań, 

b) organizowanie różnych form edukacji muzycznej, teatralnej i plastycznej, wspieranie 

twórczości amatorskiej we wszystkich dziedzinach sztuki, 

c) organizacja spotkań, warsztatów, przeglądów, wystaw sztuki profesjonalnej                        

i amatorskiej, konkursów, turniejów, spektakli i innych przedsięwzięć 

popularyzujących dorobek kulturalny.  

 

§ 8. 

 

1. Ośrodek może prowadzić, jako dodatkową działalność odpłatną na zasadach określonych 

w odrębnych przepisach, o ile działalność ta nie spowoduje ograniczenia realizacji zadań 

statutowych. 

2. Działalność, o której mowa w ust. 1, może być prowadzona w szczególności: 

1) organizowanie imprez i innych przedsięwzięć zleconych przez inne podmioty, 

2) organizowanie konferencji, kursów i szkoleń, 

3) wynajem pomieszczeń, sprzętu i stroi ludowych, 

4) świadczenie usług m.in. fotograficznych, plastycznych, ksero,  

5) organizowanie uroczystości okolicznościowych oraz wycieczek turystyczno -

krajoznawczych, wypoczynku letnio - zimowego dla dzieci, młodzieży i osób 

dorosłych, 

6) usług reklamowych i promocji firm na imprezach organizowanych przez Ośrodek. 

3. Środki uzyskane z prowadzonej działalności dodatkowej wykorzystuje się wyłącznie                

w celu finansowania działalności statutowej Ośrodka . 

Rozdział 3. 

Zarządzanie i organizacja 

 

§ 9. 

 

1. Ośrodkiem zarządza Dyrektor, który reprezentuje go na zewnątrz i odpowiada za jego 

prawidłowe funkcjonowanie. 

2. Dyrektora Ośrodka powołuje i odwołuje Wójt, w trybie i na zasadach określonych                   

w ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności 

kulturalnej. 

3. Do podstawowych obowiązków i uprawnień Dyrektora należy w szczególności: 

1) zarządzanie Ośrodkiem i reprezentowanie go na zewnątrz, 

2) zatrudnianie i zwalnianie pracowników Ośrodka i wykonywanie wszelkich czynności 

z zakresu prawa pracy, 

3) zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej i rachunkowości 

jednostki, w tym funkcjonowania kontroli zarządczej, 

4) racjonalne i efektywne gospodarowanie posiadanymi środkami finansowymi oraz 

mieniem Ośrodka, 
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§ 10. 

Organizację wewnętrzną Ośrodka określa Regulamin Organizacyjny nadawany przez 

Dyrektora, w trybie określonym w ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu                   

i prowadzeniu działalności kulturalnej. 

Rozdział 4. 

Gospodarka i Finansowanie 

§ 11. 

1. Ośrodek jest samorządową osobą prawną należącą do sektora finansów publicznych. 

2. Ośrodek prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków na 

zasadach określonych w ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu                        

i prowadzeniu działalności kulturalnej. 

3. Ośrodek pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych 

przychodów. 

4. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowy ustalony przez 

Dyrektora, z zachowaniem wysokości dotacji, o której mowa w art. 12 ust. 1. 

 

§ 12. 

1. Wysokość rocznej dotacji podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej                        

w zakresie realizowanych zadań statutowych ustala Rada Gminy w budżecie gminy na 

cały rok. 

 

2. Działalność Ośrodka jest finansowana w szczególności z: 

1) dotacji podmiotowych i celowych z budżetu gminy  oraz z budżetu państwa, 

2) przychodów z prowadzonej działalności podstawowej i dodatkowej, 

3) spadków i darowizn,  

4) wpływów z innych źródeł, w tym fundusze z Unii Europejskiej. 

Rozdział 5. 

Postanowienia końcowe 

 

§ 13. 

 

Wszelkie zmian w niniejszym statucie mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego 

uchwalenia.  

 

 

 


