
UCHWALA Nr XXXIII/216/2001

Rady Gminy w Kobylance

z dnia　7wrzeSnia 2001r.

w sprawie nadania statutu i nazwy Gmimemu O§rodkowi KuItury w Kobylance.

Na podstawie租l.1 8 ust.2 pkt.9 1itJ’h’’ ustawy z dnia 8 marca 1990r. o sanorz紅zie

gmimym (Dz.U. z 1996r. Nr 13,POZ.74, Nr 58 poz.261, Nr lO6 poz.496, Nr 132 poz.622; Z
1997r. Nr 9 poz.43, Nr lO6 poz.679’Nr lO7 poz.686’Nr l 13 poz.734’Nr 123 poz.775, Nr 162

poz・1 126; Z 2000r. Nr 26’POZ.306’Nr 48’POZ.552’Nr 62’POZ.718,Nr 91’POZ.1009’Nr

95,POZ.1041; Z 2001r. Nr 45, POZ.497) w zwi翠ku z art.] 3 ust.1 ustawy z dnia 25 paZdziemika

1 991r. o organizowamu l PrOWadzeniu dzialalnosti kulturalnej (Dz.U. z 2001r. Nr 1 3,

poz.123) -Rada Gminy w Kobylanee uchwala co nast?Puje:

藍細

1. Jednostce organizacyjnqj gminy dziaねjapej pod nazwa∴, Gmimy Klub Kultury’’, nadaje

Sle naZW? ”Gminny O§rodek Kultury”.

2. Gmimem心Ostodkowi Kultury nad年je sl? Statut StanOWlaCy Zal雀cznik do n血Qjsz匂

uchwalv.

62

Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dhi od dnia og士oszenia w Dziemiku Urz?dowym

Wojew6dztwa Zachodn iopo morskiego.

離縁
Prze wo dni

mgr Mari



Zalapzrik do Uchwaly

Nr XXXIⅡ/2 16/0 1

Rady Gnriny Kobylanka

STATUT

G皿innego O§rodka KuItury

W Kobylanka

Rozdzia量I

Postanowiehia og6lne

囲

Gmimy O§rodek Kultury zwany GOK jest samorz社ow年instytucねkultury wpisana do r匂estru

instytu垂kulturty Gminy Kobylanka.

§2

Siedzib色GOKjest obiekt usytuowany na dzialce Nr 462 i 463 przy ul. Jeziomej 6 w Kobylance・

§3

1. Sw雀dzialalnc)stia GOK obejml串obszar gminy Kobylanka

2. GOK uZywa pleCZ?Cl :

Gmimy O§rodek Kultury

ul. Jezioma 6

73-108 Kobylanka

teL 56-10-356

§4

1. Gmirmy O料odek Ku血ry gospodaruje przydzielonかnabyta czedei年mienia oraz prowadzi

SamOdzielna gospodarke w ramach posiadanych料odk6w, kierujap sie zasadari efektywno§ci

ich wykorzystania.



2. Na Zedanie Zarz如u Gminy w Kobylance 」eSt ZObowi辞any udostepnie wszelkie dokumenty

dotyczape fihans6w.

RozdziaI II

Cele i zadania

堅田

(　Podstawowym delem GOK jest rozbudzanie oraz zaspokaianie potrzeb kulturalnych mieszkafro6w

gminy oraz zach?Canie do aktywnego wspoftworzenia i kultywowania wartosti kultury.

§6

l. Do podstawowych zadah GOK nalezy:

a) rozpoznawanie i rozbudzanie zainteresowa鉦potrzeb kulturalnych spofeczehstwa,

b) ksztaItowanie wzorca aktywnego uczestnietwa w kulturze, turyStyCe i sp9rCie’

C) tworze享Warunk6w dla rozwg直folkloru’a takze rekodziela ludowego l artyStyCZnegO’

d) tworzeme warunk6w dla 「ozwQju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania

wiedza i sztuka.

2. Zadalria wymemone w pkt. 1 realizowane wimy by6 poprzez‥

a) organizowanie zespofowego uczestnictwa w ku血rze,

b) edukaQje kulturalna,

C) organizowanie imprez kulturalnych, turyStyCZnyCh i sportowych,

d) zach?Canie do indywidualnej aktywnoSci kulturalnej.

§7

l. GOK moZe realizowa6 dodatkowe zadania, a W SZCZeg6lnodei:

a) prowadzi6 dzialalnoS6 promocyjna gminy,

b) prowadz壷nauk? jezyk6w obcych,

C) prowadzie dzialalno誇wydawnicza,

d) organizowa6 imprezy zlecone (OkolicznoSciowe, rOdzime, Obrz?dowe),

e) prowadzi6 dzialalnoS6 sportowa



RozdziaI III

Organizaqja GOK

§8

1. OSrodkiem Kultny zarzadza dyrektor, ktdy kie巾e jego dzialalnoScia, rePreZentut instytuq?

na zewn坤rz∴

2-　Dyrektora O料odka Kultury powo巾e i odwo叫e Zarzed Gminy w Kobylance w trybie

Okre$lonym uStaWOWO, PrZydzielajac zakres obowiazk6w.

3. Dyrektor dziaねna podstawie ustawy o organizowamu l PrOWadzeniu dziafalnoSci kulturalnej

OraZ Statutu, a PrZy CZymOiciach przekracza彊pych ten zakres - na POdstawie pe]nomocnictwa

udzielonego przez Zarzed Gminy w Kobylance.

§9

Dyrektor GOK hatrudnia pracownik6w merytorycznych w zakresie prowadzeria dzialalnoSci

kulturaln印

§10

Dyrektor i pracownicy GOK powimi posiada6 odpowiednie do zajmowanego stanowiska

kwalifikacje nieZbedne do posiadanych stanowisk, Okreilone w odrebnych przepisach.

堅田=

Wynagrodzenial pracownik6w GOK ustalane sa na zasadach aktua血e obowi獲可apych przepISOW

dotyczapych pracowhik6w kultury i sztuki.

§12

l ・ Przy GOK dziala Rada Programowa, kt6rej zadaniem jest opmlOWanie oraz mSPlrOWanie

dziaねlnoSci browadzonej przez O料odek.

2. Rade Programowa powo叫e Zarz尋Gminy spo$r6d kandydat6w przedstawionych przez

Organizacje Pozarzadowe dzia坤ape w sferze kultury na terenie gminy Kobylanka.

3. Rada Progr鼻mowa powolywanajest na okres trzech lat.



国昭

Szczegofowe z4sady dzialania O料odka Kultury ustala dyrektor w Regulaminie Organizacyjnym

O料odka Kultudy.

Do skfadania w阜rfu O$rodka Kultury o§windczeh woli w sprawach m抽k。W,Ch, 。 W

SZCZeg6lnosti w zakresie jego praw i obowiazk6w丘nansowych upowazniony jest dyrektor

§1う

〈　Zakup, SPrZeda却kasacja stodk6w trwalych wymaga zgody Zarzedu Gminy

RozdziaI IV

Zasady五nansowahia

§16

1 Podstawa gPspodarki finansowej GOK jest roczny plan dziaねlnoSci instytu帝zatwierdzony

PrZeZ dyrektora z zachowaniem wysokofoi dota(涼przyznanQj przez Rade Gminy w

Kobylance bo uzyskaniu akceptaQji Zarz如u Gminy w Kobylance.

2. Dyrektor GOK sklada do dnia 3 1 marca kazdego roku sprawozdanie finansowe z swq

dzialalnoScI Zarzedowi i Radzie Gminy.

3　Przychoda止GOK sa dotaqie z budzetu gminy, WPlywy z p「owadzonQj dzialalnoSci.

Rozdzia霊　V

Postanowie正a kohcowe

§17

Zriany w Statucie moga by6 dokonywane uchwz垂Rady G血ny.


