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UCHWAŁA NR XIX/106/2012
RADY GMINY BRUDZEW
z dnia 26 czerwca 2012 r.
w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Kultury „Wozownia”
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity:
Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz.U. z 2004r. Nr 102, poz.
1055, Nr 116, poz. 1203, Dz.U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz.U. z 2006r. Nr 17, poz. 128,
Nr 181, poz. 1337, Dz.U. z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Dz.U. z 2008r. Nr
180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz.U. z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, Dz.U. z 2010r. Nr 28,
poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, Dz.U. z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679,
Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217 poz. 1281, Dz.U. z 2012r. Nr 567) oraz art. 13 ust. 1, art. 13 ust.
2 pkt 1-6 i art. 15 ust. 8 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej (tekst jednolity: Dz.U. z 2012r. Nr 406), Rada Gminy Brudzew uchwala:
STATUT
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY „WOZOWNIA”
Rozdział 1.
Nazwa, teren działania i siedziba instytucji kultury.
§ 1. 1. Samorządowa instytucja kultury, działająca pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury „Wozownia”,
zwany dalej „Ośrodkiem” jest jednostką organizacyjną Gminy Brudzew.
2. Ośrodek może posługiwać się nazwą skróconą GOK "Wozownia".
3. Terenem działania Ośrodka jest Gmina Brudzew, z zastrzeżeniem § 11.
4. Ośrodek ma siedzibę w miejscowości Kolnica, gm. Brudzew.
Rozdział 2.
Zakres działalności.
§ 2. 1. Podstawowym celem działalności Ośrodka jest organizowanie działalności kulturalnej na terenie
Gminy Brudzew, rozwijanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców Gminy, upowszechnianie
wiedzy i rozwoju kultury oraz propagowanie obrzędowości ludowej i obyczajów kulturalnych.
2. Ośrodek prowadzi działalność kulturalną polegającą na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury
w szczególności poprzez:
1) prowadzenie sekcji artystycznych, zespołów, orkiestry, ogniska wychowawczego – artystycznego;
2) tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką;
3) tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego;
4) rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych;
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5) upowszechnianie wiedzy o kulturze, w tym o kulturze regionalnej;
6) organizowanie wystaw artystycznych i wernisaży;
7) organizowanie przedstawień teatralnych, koncertów, projekcji filmów;
8) organizowanie i wspieranie imprez artystycznych i rozrywkowych;
9) prowadzenie zajęć i warsztatów artystycznych oraz kół zainteresowań;
10) prowadzenie i organizowanie działalności zespołów muzycznych, tanecznych i folklorystycznych;
11) promocję kultury Gminy Brudzew, w tym lokalnych twórców kultury;
12) tworzenie, udostępnianie i dokumentowanie dóbr i wartości kultury;
13) edukację kulturalną i wychowanie przez sztukę;
14) prowadzenie izby pamięci Wojciecha z Brudzewa;
15) sprawowanie opieki nad zabytkami, w tym nad zabytkowym Zespołem Dworsko-Parkowym w Kolnicy.
3. Ośrodek współpracuje z innymi instytucjami kultury, podmiotami prowadzącymi działalność kulturalną,
stowarzyszeniami i związkami twórców i artystów oraz organami władz publicznych zajmujących się
działalnością kulturalną.
§ 3. Ośrodek wykonuje zadania z zakresu organizowania działalności kulturalnej polecone przez
Organizatora.
Rozdział 3.
Organy zarządzające i doradcze oraz sposób ich powoływania.
§ 4. 1. Organizatorem dla Ośrodka jest Gmina Brudzew.
2. Nadzór nad ośrodkiem sprawuje Wójt Gminy Brudzew.
3. Dyrektor Ośrodka na żądanie organów Gminy oraz w terminach określonych przepisami odrębnymi
składa informacje z jego działalności.
4. Ośrodek jest posiadającą osobowość prawną jednostką organizacyjną Gminy Brudzew i podlega wpisowi
do rejestru instytucji kultury prowadzonego w imieniu Organizatora, przez Wójta Gminy Brudzew.
§ 5. 1. Działalnością Ośrodka kieruje Dyrektor.
2. Dyrektor zarządza całokształtem działalności, składa za Ośrodek oświadczenia woli i reprezentuje go na
zewnątrz oraz odpowiada za prawidłową działalność merytoryczną i finansową.
3. Dyrektora powołuje i odwołuje Wójt Gminy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 października 1991
roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. z 2012r. Nr 406).
4. Dyrektor może być wyłoniony w drodze konkursu. O przeprowadzeniu konkursu decyduje Wójt.
Regulamin konkursu ustala Wójt Gminy.
5. Wójt lub z jego upoważnienia Zastępca Wójta wykonuje wobec Dyrektora czynności z zakresu prawa
pracy oraz jest jego zwierzchnikiem służbowym.
6. Dyrektor może powołać zastępcę dyrektora w porozumieniu z Wójtem Gminy, który realizuje określone
przez niego zadania oraz zastępuje go podczas jego nieobecności. Odwołanie Zastępcy Dyrektora następuje
w trybie właściwym dla jego powołania.
7. W przypadku niepowołania zastępcy dyrektora Ośrodka, upoważniony przez Dyrektora pracownik
Ośrodka zastępuję go podczas nieobecności.
§ 6. Organizację wewnętrzną Ośrodka określa regulamin organizacyjny nadawany przez dyrektora tej
instytucji, po zasięgnięciu opinii Wójta Gminy działającego w imieniu Organizatora oraz opinii działających
w niej organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.
§ 7. 1. W Ośrodku może działać Rada Programowa Gminnego Ośrodka Kultury „Wozownia”, zwana dalej
Radą.
2. Rada jest organem doradczym Dyrektora.
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3. Rada składa się z 3 do 5 osób, które powołuje dyrektor Ośrodka z grona osób posiadających wiedzę
i doświadczenie w dziedzinie kultury i sztuki, w szczególności twórców, artystów oraz osób zajmujących się
organizowaniem i prowadzeniem działalności kulturalnej.
4. Rada w szczególności
merytorycznej Ośrodka.

wyraża

opinię

o ważniejszych

zamierzeniach

w zakresie

działalności

5. Opinie Rady nie są wiążące dla Dyrektora.
6. Za udział w pracach Rady nie przysługuje wynagrodzenie, diety ani zwrot kosztów.
Rozdział 4.
Określenie źródeł finansowania Ośrodka.
§ 8. 1. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest ustalony przez Dyrektora, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) plan finansowy.
2. Dyrektor ustala plan, o którym mowa w ust. 1 z zachowaniem wysokości dotacji otrzymywanej
corocznie z budżetu Gminy.
3. Ośrodek może prowadzić działalność gospodarczą, o której mowa w § 10 ust. 2, a uzyskane środki z tej
działalności przeznaczyć na działalność podstawową.
Rozdział 5.
Zasady dokonywania zmian statutowych.
§ 9. Niniejszy statut może być zmieniony uchwałą Rady Gminy, w trybie właściwym dla jego nadania.
Rozdział 6.
Postanowienia dotyczące prowadzenia działalności innej niż kulturalna.
§ 10. 1. Ośrodek może prowadzić działalność inną niż wymieniona w § 2 działalność podstawowa, wg
zasad określonych odrębnymi przepisami, w szczególności:
1) prowadzić ognisko wychowawcze dla dzieci młodzieży;
2) organizować zajęcia z zakresu kultury fizycznej i turystyki oraz czynnego wypoczynku;
3) prowadzić spotkania integracyjne osób niepełnosprawnych;
4) prowadzić „kafejkę internetową”;
5) organizować działania promocyjne gminy Brudzew;
6) prowadzić rehabilitację ruchową, korekcyjno-kompensacyjną, rehabilitację poprzez sztukę,
z wykorzystaniem zajęć plastycznych, muzycznych, teatralnych, z wyłączeniem rehabilitacji leczniczej;
7) prowadzić profilaktykę uzależnień poprzez:
a) edukację kulturalną i prozdrowotną dzieci i młodzieży,
b) wspieranie pasji, zainteresowań będących alternatywą dla zażywania substancji psychoaktywnych.
2. Ośrodek może prowadzić działalność gospodarczą, w szczególności:
1) organizować spektakle, koncerty, wystawy, odczyty i prelekcje oraz inne działania kulturalne;
2) organizować kursy i szkolenia, w tym z różnych dziedzin twórczości kulturalnej (np. taniec, muzyka, film,
plastyka, rzeźba itp.);
3) prowadzić działalność impresaryjną;
4) świadczyć usługi reklamowe;
5) świadczyć usługi gastronomiczne i handlowe;
6) prowadzić sprzedaż artykułów użytku kulturalnego;
7) prowadzić działalność wydawniczą;
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8) prowadzić działalność w zakresie świadczenia usług fotograficznych, filmowych, plastycznych,
fonograficznych, poligraficznych, komputerowych, transportowych;
9) wynajmować składniki majątku.
3. Działalność Ośrodka, o której mowa w ust. 1 i 2 nie może kolidować z prowadzoną działalnością
podstawową.
Rozdział 7.
Postanowienia końcowe.
§ 11. Ośrodek może organizować działalność, o której mowa w rozdziale 2 i 6 o zasięgu lokalnym,
regionalnym, ponadregionalnym, krajowym i zagranicznym.
§ 12. W celu realizacji swoich zadań statutowych Ośrodek może być członkiem stowarzyszeń i organizacji
o charakterze społecznym i kulturalnym.
§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brudzew.
§ 14. Traci moc uchwała Nr XLVI / 230 / 06 Rady Gminy Brudzew z dnia 21 czerwca 2006 roku w sprawie
statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Brudzewie.
§ 15. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
(-) Tomasz Kiciński

