UCHWAŁA Nr XXXV/270/98
Rady Gminy Luzino
z dnia 20 marca 1998 roku
w sprawie powołania zakładu budŜetowego - Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu
i Rekreacji.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
terytorialnym (tekst jednolity Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późn. zm.) oraz art. 14, art. 15 i art.
16 ust. 2 pkt 1, ust. 3 i 4 pkt 2 ustawy z dnia 5 stycznia 1991 roku Prawo budŜetowe (tekst jednolity
Dz. U. z 1993 r. Nr 13, poz. 60 z późn. zm.)
Rada Gminy uchwala, co następuje:
§1
Powołuje się zakład budŜetowy o nazwie Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji
w Luzinie.
§2
Przedmiotem działalności Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji jest zaspokajanie
potrzeb kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych społeczności gminnej.
§3
1. Ustala się, iŜ źródłami przychodów zakładu budŜetowego będą:
-

dotacje z budŜetu gminy,

-

dochody własne.

2. Ustala się, iŜ rozchody będą obejmowały bieŜącą działalność zakładu budŜetowego i utrzymanie
placówki.
§4
Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji prowadzi swoją działalność na terenie Gminy Luzino.
§5
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Gminy
Jerzy Miotk

Statut
Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Luzinie

Postanowienia ogólne
§1
1. Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Luzinie zwany dalej Ośrodkiem jest
jednostką organizacyjną Gminy Luzino.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

§2
Siedzibą Ośrodka jest miejscowość Luzino.
Terenem działania Ośrodka jest gmina Luzino.
W skład Ośrodka wchodzi Gminna Biblioteka Publiczna im. Leona Roppla.
W celu realizowania działalności statutowej na terenie całej Gminy, Ośrodek moŜe otwierać
swoje filie lub tworzyć programy, w zaleŜności od zainteresowania i zapotrzebowania.
Ośrodek współpracuje ze wszystkimi szkołami na terenie Gminy i na podstawie
porozumień z dyrektorami szkół, prowadzi działalność w świetlicach lub innych
pomieszczeniach szkoły.
Poza szkołami Ośrodek współpracuje ze wszystkimi organizacjami działającymi na terenie
Gminy a takŜe z parafiami.
Majątek, którym zarządza Ośrodek – szczególnie obiekty, sprzęt i zbiory biblioteczne są
własnością Gminy Luzino a opiekę nad nimi sprawuje Kierownik Ośrodka.
Ośrodek uŜywa pieczęci podłuŜnej zawierającej w swej treści nazwę Ośrodka, jego adres i
numer telefonu.

Cele i zakres działania
§3
Podstawowym celem Ośrodka jest prowadzenie działalności kulturalnej, rozwijanie kultury
fizycznej, czytelnictwa i rekreacji oraz współtworzenie Ŝycia kulturalnego na terenie Gminy
Luzino.

§4
Do zadań Ośrodka naleŜy w szczególności:
1. Edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę,
2. Wzbogacanie osobowości człowieka,
3. Gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury oraz
zbiorów bibliotecznych.
4. Kształtowanie ideowych, moralnych i patriotycznych postaw a takŜe umiejętność
współŜycia z innymi.
5. Rozwijanie kultury pracy, wypoczynku i Ŝycia codziennego.
6. Tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania
wiedzą i sztuką.
7. Tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a takŜe rękodzieła ludowego i artystycznego.
8. Rozwój i popularyzacja kultury fizycznej, sportu, rekreacji wśród społeczności Gminy.
9. Rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb i zainteresowań kulturalnych i
sportowych.
10. Organizowanie imprez kulturalnych, oświatowych, sportowych i rekreacyjnych przy
współudziale zainteresowanych organizacji na terenie Gminy.
11. Opracowanie programów rozwoju w zakresie kultury, sportu i rekreacji.
Organizacja Ośrodka
Dyrektor Ośrodka
§5
1. Ośrodkiem kieruje Dyrektor Ośrodka, powoływany przez Zarząd Gminy
2. Dyrektor Ośrodka jest kierownikiem zakładu pracy dla podległych mu pracowników
Ośrodka.
§6
Do obowiązków Dyrektora Ośrodka naleŜy w szczególności:
1. Kierowanie bieŜącą działalnością Ośrodka i reprezentowanie go na zewnątrz,
2. Przygotowanie rocznego planu finansowego w terminie ustalonym w uchwale o procedurze
budŜetowej,
3. Kierowanie i przewodniczenie Społecznej Radzie Programowej,
4. Składanie sprawozdań z działalności Ośrodka,
5. Przygotowanie projektów regulaminów wewnętrznych Ośrodka.
SPOŁECZNA RADA PROGRAMOWA
§7
1. Społeczna Rada Programowa jest ciałem doradczym. Jej celem jest tworzenie programu
działania Ośrodka oraz nadzór nad realizacją tego programu.
2. W skład Społecznej Rady Programowej wchodzi Dyrektor Ośrodka jako jej przewodniczący
oraz czterech członków.
3. Kadencja Rady Programowej trwa 3 lata.
4. Członkowie Rady wchodzą w jej skład na podstawie dobrowolnego zgłoszenia przez osoby lub
organizacje współpracujące z Ośrodkiem i są zatwierdzani przez Zarząd Gminy.

5. Spotkania Społecznej Rady Programowej odbywają się co najmniej raz na kwartał i są
zwoływane przez Dyrektora Ośrodka.

§8
Do zadań Społecznej Rady programowej naleŜy w szczególności:
1. Opiniowanie projektów regulaminów wewnętrznych Ośrodka.
2. Opracowywanie rocznych i wieloletnich programów działania Ośrodka.
3. Ocena wykonywanej przez Ośrodek działalności.
4. Opiniowanie planu finansowego Ośrodka.
5. Wnioskowanie o odwołanie Dyrektora Ośrodka.
6. Przedstawianie Zarządowi Gminy wniosków wynikających z oceny działalności Ośrodka..

GOSPODARKA FINANSOWA
§9
Ośrodek prowadzi działalność finansową na zasadach określonych dla zakładów budŜetowych.
§10
Przychody Ośrodka składają się z:
1. Dotacji z budŜetu Gminy,
2. Dochodów własnych uzyskanych z odpłatnej realizacji zadań Ośrodka.
3. Sankcji z tytułu uszkodzenia, zniszczenia lub nieterminowego zwrotu ksiąŜek określonych w
regulaminie dla czytelników.
4. Dobrowolnych wpłat osób fizycznych i prawnych.
§ 11
Nadzór nad finansami sprawuje dyrektor Ośrodka.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 12
Zmiany niniejszego Statutu mogą odbywać się wyłącznie w formie uchwały Rady Gminy.
§ 13

Zła gospodarka finansowa Ośrodka lub nie realizowanie programów działalności moŜe
spowodować likwidację Ośrodka.
§ 14
Statutu wchodzi w Ŝycie z dniem jego ogłoszenia.

