
RADA GMINY
BEDLNO

UCHWALA NR XXXIV/239/2010
RADY GMINY BEDLNO

z dnia 12 pazdziernika 2008 r.

w sprawie nadaniu Statutu Gminnemu Osrodkowi Kultury w Bed line.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9) l i t . h ) ustawy z d n i a 8 marca 1990r. o samorzadzie gminnym (tj. Dz.U. z200l
Nr 142 poz. 1591 z 2002r. Nr 23 poz.220,Nr 62poz.558,Nr 113 poz.984,Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz. 1806.
z2003r. Nr 80poz.717,Nr 162 poz.1568, z 2004r. Nr 102,poz.l055,Nr 106 poz.l203,z 2005r.Nr 172 poz. 1441,
Nrl75 poz. 1457, z2006r N r l 7 poz.128. Nr I81,poz.l337,z 2007r. Nr 48,poz.327, Nr 138 poz.974, N r l 7 3
poz.!218,z 2008r. Nr 180,poz. l l l Nr 223,poz.l458,z 2009 r.Nr52 poz.420. Nr I57,poz.l241,z 2010r Nr 28
poz.142 j 146 Nrl06 poz.675) oraz ustawy z dn.25.10.1991r. o organize wan iu i prowadzeniu dzialalnosci
kulturalnej (Dz.U. z2001 r. Nr 13 poz. 123 ze zmianami: z 2002r. Dz.U.Nr41 poz.364,z 2003r.Dz,U.Nr96
poz.874.Dz.U.Nr 162 poz.1568,Dz.U.Nr 213 poz.208l.z 2004r.Dz.U.Nr 11 poz.96, Dz.U.Nr 261poz. 2598
z2005r.Dz.U.Nr 131 poz. 1091,Dz.U 132poz.1 1 1 l,z 2006r. Dz.U. Nr 227 poz.!658,.z 2009r. Dz.U. Nr 62
poz.504). w sprawie nadania statutu Gminnego Osrodka Kultury w Bedlnie Rada Gminy Bedlno uchwala. co
nastepuje;

§ 1. Nadajc si? Statut Gminnemu Osrodkowi Kul tury w Bedlnie, stanowia^cy zala^cznik do niniejszej uchwaly.

§ 2. Wykonanie uchwaly povvierza sie Wojtowi Gminy Bedlno.

§ 3. Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od ogloszenia w Dzienniku Urz^dowym Wojewodztwa
Lodzkiego.
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RAD A GMINY Za^cznikdoUchwatyNrXXXIV/239/2010

BEt)LNO Kady Gminy Bedino

z dnia 12 pazdziernika 2008 r.

STATUT Gminnego Osrodka Kultury w Bedlnie

Kozdzial 1.
Postanowienia ogolne

§ 1. Gminny Osrodek Kultury w Bedlnie, zwany dale] Osrodkiem jest samorza^dowa. instytucja. kultury,
utworzonavuchwala,nrXXXIV/239/2010 Rady Gminy Bedino z dnia 12 pazdziernika 201 Or.

§ 2. Gminny Osrodek Kultury w Bedlnie dziata w szczegolnosci na podstawie:

1. ustawy zdnia 25 pazdziernika 199lr . o organizowaniu i prowadzeniu dziatalnos'ci kulturalnej (lekst
jednolity: Dz.U. z2001 r. Nr 13 poz. 123 z pozn. zm.)

2. ustawy zdnia 8 marca 1990 r. o samorzajdzie gminnym (Dz.u. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z pozn. zm.),

3. ustawy zdn ia 27 czerwca 1997 r. o bihliotekach (Dz.U. z 1997 r. Nr 85 poz. 539 z pozn. zm.),

4. ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o fmansach publicznych (Dz.U.Nr 249 poz.2104 z poz. zm.)

5. niniejs/ego statutu

§ 3. Gminny Osrodek Kultury w Bedlnie posiada osobowosc prawna^ ijest wpisany do Rejestru Instytucji
KuKury Gminy Bedino

§ 4. W sklad struktury Gminnego Osrodka Kultury wchodzi:

1. Osrodek Kultury

2. Biblioteka Publiczna - zwana dalej Biblioteka,

§ 5. 1. Gminny Osrodek Kultury ma siedzib^ w miejscowosci Bedino 28A. Terenem dzialania Osrodka Kultury
jest obszar Gminy Bedino.

2. Osrodek Kultury moze rowniez prowadzic dzialalnosc na terenie calej Polski oraz poza jej granicami.

3. Osrodek realizuje swoje zadania bezposrednio w svvojej siedzibie oraz na bazie swietlic wiejskich.

4. Gminny Osrodek Kultury w Bedlnie uzy wa piecz?ci podluznej z nazwa. i adresem

5. Gminna Biblioteka Publiczna uzywa piecz^ci podluznej o tresci: Gminna Biblioteka Publiczna przy
Gminnym Osrodku Kultury w Bedlnie z adresem oraz pieczaj;ki okrtiglej z napisem w otoku ,,Gminna Biblioteka
Publiczna vv Bedlnie"

§ 6. Organizatorem Osrodka Kultury wrozumieniu ustawy zdnia 25pazdziernika 1991 r. o organizowaniu
i prowadzeniu dzialalnos'ci kulluralnej (Dz. U. z200l r. Nr 13, poz. 123 z pozn. zm.), zwanej dalej ustawy, jest
Gmina Bedino.

1. Nadzor nad dzialalnoscia^ Osrodka sprawuje;

a) sprawuje Wojt Gminy Bedino.

b) sprawuje Rada Gminy za posrednictwem Wojt Gminy Bedino .

c) sprawuje dyrektor Gminnego Osrodka Kultury w Bedlnie

2. Nadzor merytoryczny nad Gminny Biblioteka. Publiczna^ pelni Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna
w Kutnie
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Rozdzial 2.
Zakres dzialalnosci

§ 7. Gminny Osrodek Kultury w Bedlnie prowadzi wielokierunkowa^ dzialalnos'd rozwijaja^ca. i zaspakajajaca,
potrzeby kulturalne mieszkaiicow oraz promocjtj i upowszechnianie kultury i sztuki.

Do podstawowych zadati Osrodka nalezy:

1. rozpoznawanie. rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowah kulturalnych mieszkaiicow;

2. tworzenie warunkow do rozwoju aktywnosci kutturalnej . artystycznej, hobbystycznej, rekreacyjno-ruchowej
oraz zainteresowania sztuka, i folklorem;

3. prezentacja i promocja amatorskiego ruchu artystycznego oraz tworczosci profesjonalnej;

4. gromadzenie i udost?pnianie informacji o tworcach. instytucjach 1 dzialalnosci artystycznej;

5. inspirowanie dzialah artystycznych i kul turalnych oraz roznorodnych form spi^dzania czasu wolnego we
wspolpracy 7. organizacjami pozarzadowymi, samorzajdowymi oraz innymi placowkami kultury;

6. dziatanie na rzecz integracji spolecznosci lokalnej;

7. wspoldzialanie z instytucjami i organizacjami spolecznymi w zakresie lepszego zaspokajania potrzeb
kulturalnych mieszkaiicow;

8. prowadzenie wspolpracy kulturalnej z zagranica^;

9. edukacj? kulturalna, i wychowanie przez sztuke\. ksztaltowanie nawykow mieszkaiicow do aktywnego wspoltworzenia i odbioru roznorodnych form

sp?dzania czasu wolnego;

1 \. inne dzialania na rzecz rozwijania i zaspokajania potrzeb kulturalnych mieszkaiicow.

Gminna Biblioteka Publiczna w Bedlnie zapewnia obskig? biblioteczn^ i stuzy zaspokajaniu oraz rozwijaniu
potrzeb czytelniczych, informacyjnych i naukowych mieszkaiicow gminy

Do podstawowych zadah Biblioteki nalezy:

1. gromadzenie, zwtaszcza poprzez zakup, opracowyvvanie, przechowywanie i ochrona zbiorow bibliotecznych
w szczegolnosci dotyczqcych wiedzy o regionie oraz dokumentuja^cych jego dorobek kulturalny, naukovvy
i gospodarczy

2. udost^pnianie zbiorow bibliotecznych na miejscu oraz wypozyczanie ich na zevvna.trz w celu obstugi potrzeb
informacyjnych, edukacyjnych i samoksztalceniowych

3. prowadzenie dzialalnosci intbrmacyjno-bibliograficznej;

4. popularyzacja ksia^zki i czytelnictwa;

5. wspoldzialanie z bibliotekami innych sieci;

§ 8. Realizacja zadaii Gminnego Osrodka Kultury nast?puje w szczegolnosci przez:

1. prowadzenie systematyczncj dzialalnosci w roznych dziedzinach edukacji kul tura lne j poprzez organizowanie
i prowadzenie zespolow artystycznych, kol zainteresovvari i sekcji,

2. dzialalnos'c instruktazowo-metodyczna;

3. organizowanie wyst?pow teatralnych, koncertow, seansow filmowych, wystaw, pokazovv, aukcji, imprez
rozrywkowych, fcstynow, bali. imprez okolicxnosciowych itp..

4. wspotprac^ z:

a) Organizatorem, mieszkaiicami oraz artystami i tworcami, w szczegolnosci mieszkajqcymi lub dzialaja,cymi na
obszarze Gminy Bedlno,

b) instytucjami kul tury, placowkami oswiatowymi i oswiatowo-wychowawczymi, sportowymi, zespolami
amalorskimi, stowarzyszeniami i innymi organizacjami uczestnicz^cymi w zyciu kulturalnym,

5. optymalne wykorzystanie warunkow lokalowych oraz wyposa^enia.
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Rozdzial 3.
Organizaeja i /;

§ 9. I . Dyrektor Gminnego Os'rodka Kultury, zwany dalej Dyrektorem, zar7c\dza instytucja^ i reprezentuje ja^ na
zewnajrz.

2. Pracownikow Gminnego Osrodka Kultury zatrudnia Dyrektor

3. Dyrektora powoluje i odwoluje Wojt Gminy Bedlno.

4. Organizacj^ wewn^trzna, Gminnego Osrodka Kultury ustala Dyrektor wregulaminie organizacyjnym po
zasiegniejciu opinii Organizatora.

§ 10. Do zakresu dziatania Dyrektora nalezy ponadto:

1. ustalanie szczegolowych zakresow czynnos'ci pracownikow i tryb zalatwiania powierzonych im spraw.

2. zapewnienie prawidlowego funkcjonowania instytucji,

3. wydawanie w oparciu o obowi^zuja^ce przepisy zarzajizeti wewn^trznych i regularninow,

4. zatwierdzanie rocznego plan dzialalnosci i planu finansowego,

5. sporza^dzanie ,zatwierdzanie i przekazywanie sprawozdari, informacji i koniecznych dokumentow
z dzialalnosci Gminnego Osrodka Kultury w obowi^zujacym zakresie i terminach , ba_dz na polecenie jednostek
sprawujacych nadzor merytoryczny i finansowy,

6. wyst^powanie w zaleznosci od potrzeb, 7. wnioskami o udzielenie dotacji i dofmansowania biezqcych zadaii
wtasnych

Ko/dzial 4.
Zasady gospodarki finansowej Gminnego Osrodka Kultury

§ 11. Mienie Gminnego Osrodka Kultury stuzy wyla^cznie wykonywaniu jego zadaii statutowych

§ 12. 1. Gminny Osrodek Kultury prowadzi samodzielnie gospodark? finansowy zgodnie z ustawq.

2. Podstawa^ gospodarki finansowej Gminnego Osrodka Kultury jest plan dzialalnosci zatwierdzony przez
Dyrektora z zachowaniem wysokoscl dotacji Organizatora

3. Gminny Osrodek Kultury przedktada roczne sprawozdanie finansovve Radzie Gminy Bedlno.

§ 13. Gminny Osrodek Kultury finansowany jest z:

1. budzetu Gminy Bedlno, dotacji celowych i innych zrodel:

- vvpfywy uzyskiwane z prowadzonej dziatalnosci statutowej i gospodarczej

- inne dozwolone prawem

§ 14. Gminny Osrodek Kullury moze pobierac oplaty za:

1. bilety wstepu na imprezy kul turalne i rozrywkowe,

2. oplaty za zaJQcia w sekcjach i kotach zainteresowati,

3. czynsze za wynajem lokali.

4. innych wynikajcicych z przepisow

§15. 1. Gminny Osrodek Kultury moze prowadzic dzialalnosc gospodarcza^ wedlug zasad okreslonych
w odrcbnych przepisach.

2. Dochod uzyskany z dzialalnosci gospodarczej przeznacza si? na realizacj? celow statutowych.

3. Dziaralnosc gospodarcza nie moze ograniczac ani utrudniac wykonywania zadaii statutowych.

§ 16. Gtowny Ksi^gowy zatrudniony przez Dyrektora prowadzi sprawy fmansowe
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Rozdzial 5.
Postanowienia koncowe

§ 17. Zmiany w statueie Gminnego Osrodka Kultury moga, bye wprowadzone w trybie wlasciwym dla jego
nadania.

§ 18. W przypadku przeksztakenia !ub likwidaeji Gminnego Osrodka Kultury rnaja^ zastosovvanie przepisy
ustawy.
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