UCHWALA NR VIII/56/15
RADY GMINY NOWE PIEKUTY
z dnia 24 wrzesnia 2015 r.

w sprawie utworzenia instytucji kultury i nadania Statutu Gminnego Osrodka Kultury w Nowych Piekutach
Na podstawie art. 7 ust.l pkt 9, art.9 ust. 1, art. 18 ust.2 pkt 9 lit. h, art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorzadzie gminnym (t.j. Dz.U. z2013r., poz. 594zpozn,. zm.), art. 9 ust.l, art. 11 ust.l,
art. 13 ust.l, art. 14 ust.l ustawy zdnia 25 pazdziemika 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu dzialalnosci
kulturalnej (t.j. Dz.U. z2012r., poz. 406zpozn. zm.), art. 2, art. 8. ust. 1 i 2 pkt 2, art. 9 ust.l, art. 10art. 12,
art. 18 ust 1,3 i 4, art. 19 ust. 1 i2 ustawy zdnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (tj. Dz. U. 2012 r., poz. 642,
z pozn. zm.)

§ 1. l.Z dniem 01.01.2016r. dokonuje si? utworzenia samorzadowej instytucji kultury pod nazwa^ Gminny
Osrodek Kultury wNowych Piekutach w sklad ktorego wchodzi Gminna Biblioteka Publiczna wNowych
Piekutach oraz Swietlica Wiejska w Jabloni Koscielnej

2. Gminna jednostka organizacyjna, dzialajaxa w formie samorzadowej instytucji kultury pod nazw^:
Gminny Osrodek Kultury w Nowych Piekutach b?dzie zwana dalej "Osrodkiem".

3. Osrodek uzyskuje osobowosc prawns i moze rozpoczac dzialalnosc z chwila_ wpisu do rejestru
gminnych instytucji kultury.

§2. Siedziba Osrodka miesci si? wNowych Piekutach przy ul. Glowna 23 A, aterenem dzialania jest
obszar Gminy Nowe Piekuty.

§3. l.Nadaje si? akt o utworzeniu instytucji kultury pod nazwq Gminny Osrodek Kultury wNowych
Piekutach stanowi^cy zalacznik nr 1 do niniejszej uchwaly.

2. Do zadah Osrodka nalezy wykonywanie zadah wtasnych
dzialalnosci kulturalnej i bibliotecznej na terenie Gminy Nowe Piekuty.

Gminy w zakresie organizowania

3. Szczegolowy zakres dzialalnosci Osrodka okresla Statut stanowiacy zalacznik nr 2 do niniejszej
uchwaly.

§ 4. 1. Skladnikiem majatkowym Gminnego Osrodka Kultury wNowych Piekutach b?d$ pomieszczenia
nalezace do Gminy Nowe Piekuty mieszcz^ce si? w budynku przy ul. Glownej 23 A w Nowych Piekutach
2. Pracownicy Urz?du Gminy Nowe Piekuty swiadczacy prace w urz?dzie stana^ si? z dniem 01.01.2016 roku
pracownikami Gminnego Osrodka Kultury w Nowych Piekutach, ktory przejmie wszystkie prawa i obowiazki
wynikaj^ce ze stosunkow pracy
§ 5. 1. Dzialalnosc Osrodka b?dzie finansowana z dotacji udzielonej corocznie z budzetu Gminy.

2. Osrodek moze uzyskiwac
dzialalnosci,
dotacji
z budzetu
darowizn oraz innych zrodel.

srodki finansowe i skladniki
pahstwa,
wplywow
z najmu

maj^tkowe
i dzierzawy

z wplywow
skladnikow

z wlasnej
majalku,

§ 6. Wykonanie uchwaly powierza si? Wojtowi Gminy.
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§7. Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od ogloszenia w Dzienniku Urz?dowym Wojewodztwa
Podlaskiego z moca^ obowiazywania od 01.01.2016 r.

Przewodniczacy-Rady Gminy

Andrzej Radziszewski
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Zalacznik Nr 1 do Uchwaly Nr VIII/56/15
Rady Gminy Nowe Piekuty
z dnia 24 wrzesnia 2015 r.
AKT

o utworzeniu samorzadowej instytucji kultury
pod na/.\v;i Gminny Osrodek Kultury w Nowych Piekutach

Na podstawie art. 7 ust.l pkt 9, art.9 ust. 1, art. 18 ust.2 pkt 9 lit. h, art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorzadzie gminnym (t.j. Dz.U. z2013r., poz. 594zpozn,. zm.), art. 9 ust.l, art. 11 ust.l,
art. 13 ust.l, art. 14 ust.l ustawy zdnia 25 pazdziemika 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu dzialalnosci
kulturalnej (t.j. Dz.U. z2012r., poz. 406zpozn. zm.), art. 2, art. 8. ust. 1 i 2 pkt 2, art. 9 ust.l, art. 10art. 12,
art. 18 ust 1,3 i 4, art. 19ust. 1 i2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (tj. Dz. U. 2012 r., poz. 642,
z pozn. zm)

Rada Gminy Nowe Piekuty
tworzy
z dniem 01.01.2016r.

samorzqdowq instytucj? kultury pod nazwq
Gminny Osrodek Kultury w Nowych Piekutach

1. Siedzib^ Gminnego Osrodka Kultury jest miejscowosc Nowe Piekuty.

2. Przedmiotem dzialalnosci Gminnego Osrodka Kultury jest prowadzenie dzialalnosci spoleczno-kulturalnej,
upowszechnianie sztuki oraz wspieranie aktywnosci spotecznosci lokalnej; pozyskiwanie i przygotowanie
spoleczeristwa do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz wspoltworzenie jej wartosci; zaspokajanie i rozwijanie
potrzeb oswiatowych, kulturalnych i informacyjnych ogolu spoleczehstwa, uczestniczenie w upowszechnianiu
wiedzy i kultury, glownie poprzez zapewnienie mieszkahcom dost?pu do materialow bibliotecznych i informacji;
udost?pnianie, gromadzenie i opracowywanie materialow bibliotecznych stuz^cych rozwijaniu czytelnictwa oraz
zaspokajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samoksztalceniowych dla wszystkich grup czytelniczych.
Osrodek moze wykonywac takze dzialalnosc, ktora nie miesci si? w poj?ciu dzialalnosci kulturalnej
z zastrzezeniem, ze ta dodatkowa dzialalnosc nie b?dzie kolidowac z prowadzeniem dzialalnosci kulturalnej
i nie b?dzie obejmowac zadan, ktorych realizacjajest przedmiotem odr?bnej, wyl^cznej regulacji innych ustaw.
3. Gminny Osrodek Kultury nie jest instytucji artystyczn^.

4. Gminny Osrodek Kultury b?dzie prowadzil dzialalnosc kulturalna w formie domu kultury oraz biblioteki
i swietlicy wiejskiej.

5. Zrodlem finansowania dzialalnosci Gminnego Osrodka Kultury jest dotacja organizatora oraz srodki
uzyskiwane z dochodow wtasnych i innych zrodel.

PrzewodniczacyHFtedy Gminy

Andrzej Radziszewski
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Zalacznik Nr 2 do Uchwaly Nr VIII/56/15
Rady Gminy Nowe Piekuty
z dnia 24 wrzesnia 2015 r.

Statut Gminnego Osrodka Kultury w Nowych Piekutach

Rozdzial 1.

POSTANOWIENIA OGOLNE

§ 1. 1. Gminny Osrodek Kultury w Nowych Piekutach zwany dalej Osrodkiem dziala na podstawie:

1) Ustawy

zdnia

25 pazdziemika

1991 r.

o organizowaniu

i prowadzeniu

dzialalnosci

kulturalnej

(Dz.U. z 2012 r. poz. 406),

2) Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r. poz. 642 z pozn. zm.),

3) Ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226, poz. 1675 z pozn. zm.)
4) Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z pozn. zm.),
5) Ustawy z dnia 29 wrzesnia 1998 r. o rachunkowosci (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z pozn. zm.),
6) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 r. poz. 885 z pozn. zm.),
7) Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. Nr 115 poz. 741, ze zm.)
8) Aktu o utworzeniu,

9) Niniejszego Statutu.

§2.1. Osrodek jest samorzadowa^ instytucji kultury, ktorej organizatorem jest Gmina Nowe Piekuty,
zwana dalej Gmin^.

2. Terenem dzialania Osrodka jest obszar Gminy. Osrodek wykonuje swoje zadania przy pomocy
Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowych Piekutach oraz Swietlicy Wiejskiej w Jabloni Koscielnej..
3. OSrodekjest wpisany do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora.
4. Osrodek posiada osobowosc prawn^.
5. Osrodek otrzymuje niezb?dne do prowadzenia dzialalnosci nieruchomosci na zasadzie odr?bnych
przepisow.
§ 3. 1. Siedziba Osrodka miesci si? w Nowych Piekutach przy ul. Glownej 23 A.

2. Osrodek swoja^ dzialalnosc b?dzie rowniez prowadzil w Swietlicy Wiejskiej w Jabloni Koscielnej.
3. Osrodek uzywa piecz?ci podtuznej znazwq i adresem. Piecz?c moze dodatkowo zawierac numer
NIP i numer REGON.
Rozdzial 2.
ZAKRES DZIALALNOSCI

§ 4. 1. Osrodek realizuje zadania wlasne w zakresie:
1) tworzenia, upowszechniania i ochrony kultury,
2) wychowania, edukacji, rekreacji i kultury fizycznej,

3) zaspokajania potrzeb czytelniczych spoteczehstwa,
§ 5. 1. Podstawowe zadania Osrodka:
1) w zakresie tworzenia, upowszechniania i ochrony kultury:
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a) rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowan kulturalnych mieszkancow gminy
poprzez organizowanie roznorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztuk?,

b)tworzenie warunk6w rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedza^ i
sztuka^

c) otaczanie opieka^ tworczosci ludowej i folklorystycznej,

d) tworzenie dzieciom, mlodziezy i doroslym warunkow uczestnictwa w zespolach i kolach zainteresowan,

e) dbanie o dziedzictwo narodowe, w tym pamiatici historyczne, dokumenty i zabytki zwiazane z terenem
Gminy,

f) gromadzenie i opracowywanie materialow dotyczacych wlasnego regionu i gminy,
g) dzialania na rzecz edukacji ekologicznej,
h) dzialania na rzecz integracji z osobami niepelnosprawnymi,

i) promocja Gminy, w szczegolnosci przez wydarzenia i inicjatywy kulturalne, kulturotworcze i sportowe
zainicjowane przez Osrodek,
2) w zakresie upowszechniania czytelnictwa:

a) gromadzenie, przechowywanie, udost?pnianie i wypozyczanie zbiorow bibliotecznych, z uwzgl?dnieniem
materialow dotyczacych wlasnego regionu,
b) popularyzacja ksiazki, informacji, wiedzy i czytelnictwa,

c) wspotdzialanie

z innymi

bibliotekami,

instytucjami

upowszechniania

kultury,

organizacjami

i towarzystwami,
d) organizacja spotkan literackich i wieczorow autorskich,

e) prowadzenie punktu publicznego dost?pu do Intemetu,
3) w zakresie edukacji, rekreacji i kultury fizycznej:

a) utrzymanie i eksploatacja powierzonych Osrodkowi urzadzen i obiektdw sportowo-rekreacyjnych,
b) przygotowanie i realizacja calorocznego kalendarza imprez,

c) wspotdzialanie z klubami sportowymi oraz innymi podmiotami realizujacymi zadania w zakresie sportu
i rekreacji na terenie gminy w zakresie kalendarza imprez,
d) upowszechnianie turystyki.

§ 6. 1. Zadania statutowe Osrodek realizuje przede wszystkim poprzez organizowanie:
1) imprez kulturalnych, sportowych i konkursow,
2) stalych kot zainteresowan oraz sekcji artystycznych,
3) roznorodnych form zespolowego uczestnictwa w kulturze.

§ 7. 1. Osrodek moze na zasadach okreslonych w odr?bnych przepisach:
1) organizowac spektakle, koncerty, wyst?py, wystawy i odczyty,

2) prowadzic imprezy sportowe, rozrywkowe i turystyczne,
3) prowadzic dzialalnosc wydawnicz^,
4) swiadczyc ustugi w zakresie wynajmu lokali i sprz?tu,

5) swiadczyc uslugi poligraficzne, fotograficzne, filmowe, plastyczne i inne z zakresu kultury,
6) prowadzic ogniska tematyczne: edukacyjne, rekreacyjne, artystyczne i inne - w zaleznosci od potrzeb
spotecznosci lokalnej.

§ 8. 1. Osrodek swoje zadania realizuje w oparciu o:
1) samodzielnie opracowywane programy dzialalnosci,
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2) roczny harmonogram dzialania zatwierdzony przez Wojta.
§ 9. 1. Osrodek wspotpracuje z:

l)szkolami, klubami sportowymi oraz innymi podmiotami, placowkami ijednostkami dzialajacymi na
terenie gminy,

2) instytucjami kultury, w tym osrodkami kultury i bibliotekami,
3) innymi podmiotami o zasi?gu ponadlokalnym.
Rozdzial 3.

ZARZADZANIE I ORGANIZACJA

§ 10. 1. Bezposredni nadzor nad dzialalnosci^ Osrodka sprawuje Wojt.

2. Osrodkiem

zarzadza,

reprezentuje

na zewnattz

i odpowiada

za caloksztalt jego dzialalnosci

Dyrektor.

3. Dyrektora Osrodka powoluje i odwoluje Wojt wtrybie i na zasadach okreslonych w obowiazujaxych
przepisach.

4. Na czas nieobecnosci dyrektor wyznacza swojego zast?pc? informuj^c pisemnie o tym fakcie
Wojta.

5. Dyrektor jest pracodawcq i bezposrednim przelozonym pracownikow Osrodka.
6. Nadzor merytoryczny nad dzialalnosci^ bibliotecznq sprawuje Ksiaznica Podlaska w Bialymstoku.
§ 11. 1. Do zakresu dzialania Dyrektora nalezy w szczegolnosci:
1) kierowanie bieza^ dzialalnosci^,
2) reprezentowanie Osrodka na zewnattz,
3) zarzadzanie majatidem Osrodka,

4) polityka kadrowa,
5) wydawanie w obowiazujqcym trybie regulaminow i zarzadzeh,
6) ustalanie rocznego planu dzialalnosci oraz rocznego planu finansowego,
7) sporz^dzanie rocznego sprawozdania z dzialalnosci oraz rocznego sprawozdania finansowego,

8) wyst?powanie, w zaleznosci od potrzeb, z wnioskami o udzielenie dotacji na realizacj? biezaxych
zadan wlasnych,
9) zapewnienie i przestrzeganie warunkow
wynikajace z przepisow szczegolnych,

10) realizacja

zadan

w zakresie

pracy,

rozbudowy,

bhp,

zabezpieczenia

przebudowy,

remontow

ppoz.

oraz

i wyposazenia

inne

zadania

powierzonych

Osrodkowi obiektow i urz^dzen.

§ 12. Organizacj? wewn?trzn$ okresla Regulamin Organizacyjny Gminnego Osrodka Kultury w Nowych
Piekutach, nadany przez Dyrektora, po zasi?gni?ciu opinii Wojta.
§ 13. Przy Osrodku Kultury moze dziala6 rada programowa lub inny organ o charakterze doradczym i
opiniodawczym. Organizacj? i tryb jego dzialania okresla regulamin nadany przez dyrektora Osrodka
Kultury, po konsultacji z Wojtem.
Rozdzial 4.

GOSPODARKA F1NANSOWA

§ 14. 1. Osrodek jest instytucji kultury
samorzadowych instytucji kultury.
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2. Osrodek prowadzi samodzielnie gospodark? finansowcj w ramach posiadanych srodkow, kierujac si?
zasadami ich efektywnego wykorzystania.

§ 15. 1. Dzialalnosc Osrodka jest finansowana z dotacji Gminy, ktora zapewnia srodki niezb?dne do
prowadzenia jak najszerszej dzialalnosci kulturalnej oraz do utrzymania obiektow, wktorych ta
dzialalnosc jest prowadzona, z dochodow wtasnych oraz innych zrodet.
2. Osrodek moze pozyskiwac dochody mi?dzy innymi z:
1) wynajmu pomieszczeh i mienia,

2) sprzedazy wydawnictw i publikacji,
3) ustug reklamowych,
4) prowadzenia warsztatow, szkolen i kursow,

5) organizacji imprez zlecanych przez inne podmioty,
6) organizacj i imprez artystycznych i rozrywkowych,

7) sprzedazy wyrobow sztuki profesjonalnej i amatorskiej,
8) wykonywania innych zlecen i zamowien podmiotow zewn?trznych.
9) spadkow, zapisow i darowizn

10) oplat uiszczanych przez osoby fizyczne i prawne

§ 16. 1. Podstaw^ gospodarki finansowej Osrodka jest roczny plan finansowy, sporzaxlzony przez
Dyrektora, z zachowaniem wysokosci rocznej dotacji na dzialalnosc instytucji kultury ustalonej
przez Gmin?.
2. Odpowiedzialnosc za prawidlow^ gospodark? finansowy Osrodka ponosi Dyrektor Osrodka.

§ 17. Szczegotowe
przepisy.

zasady

prowadzenia

rachunkowosci

i gospodarki

finansowej

okreslaj^

odr?bne

§ 18. Roczne sprawozdanie z dzialalnosci merytoryczno-finansowej Osrodka sporzadzone w oparciu o przepisy
Ustawy o rachunkowosci podlega zatwierdzeniu przez Wojta.
Rozdzial 5.

POSTANOWIENIA KONCOWE

§ 19. Likwidacja lub podzial Osrodka nast?puje na zasadach okreslonych przepisami ustawy z dnia
25 pazdziemika 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu dzialalnosci kulturalnej (Dz. U. Nr 110 z
1997 roku, poz. 721, ze zm.), na podstawie uchwaly Rady Gminy Nowe Piekuty.
§ 20. Zmiany statutu moga bye przeprowadzone w trybie wlasciwym do jego ustalenia.

Przewodnicz^cyRady Gminy

Andrzej Radziszewski
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