
UCHWAŁA NR XX / 109 / 2012
RADY GMINY ŁONIÓW

z dnia 24 maja 2012 r.

w sprawie: nadania Statutu dla Gminnego Ośrodka Kultury w Łoniowie. 

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt. 15 Ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: 
Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 25 października 1991r. 
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( tekst jednolity: Dz. U. Nr 13, poz. 123 z 2001r. z późn. 
zm.) Rada Gminy Łoniów uchwala co następuje: 

§ 1. 

Nadaje Statut Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Łoniowie w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały 

§ 2. 

Wykonanie Uchwały zleca się Wójtowi Gminy Łoniów 

§ 3. 

Traci moc Uchwała Nr XIX/110/2000 r. z dnia 26 września 2000 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu 
Ośrodkowi Kultury w Łoniowie. 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Łoniów 
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX / 109 / 2012 

Rady Gminy Łoniów 

z dnia 24 maja 2012 r. 

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1. 

Gminny Ośrodek Kultury w Łoniowie, zwany dalej Ośrodkiem Kultury jest samorządową instytucją kultury 
utworzoną uchwałą Rady Gminy w Łoniowie nr 6/18/90 z dnia 21.10.1990 r. 

§ 2. 

Ośrodek Kultury działa na podstawie: 

ustawy z dnia 25.10.1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2001 r., Nr 13, poz. 123 z późn. zm.) 

ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) 

niniejszego Statutu. 

§ 3. 

1. Siedzibą Ośrodka Kultury jest Łoniów, 27-670 Łoniów. 

2. Terenem działania Ośrodka Kultury jest teren Gminy Łoniów. 

3. Gminny Ośrodek Kultury prowadzi działalność w świetlicach w Chodkowie, Sulisławicach i 

Świniarach Starych. 

4. Ośrodek Kultury używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu, adresem siedziby i 

numerem NIP oraz Regon. 

5. Organizatorem dla Ośrodka Kultury jest Gmina Łoniów. 

6. Ośrodek Kultury jest jednostką organizacyjną Gminy Łoniów. 

§ 4. 

Ośrodek uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisu do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez 
Organizatora. 

Rozdział 2.
CEL I ZAKRES DZIAŁANIA OŚRODKA KULTURY 

§ 5. 

1. Podstawowym celem działania Ośrodka jest organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej 

na terenie Gminy Łoniów. 

2. Ośrodek upowszechnia kulturę poprzez podejmowanie działań których celem jest bieżące 

i nieprzerwane zaspokajanie potrzeb kulturalnych ludności, głównie mieszkańców Gminy 

Łoniów, w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych. Działalność Ośrodka nie stanowi 

działalności gospodarczej i nie jest nastawiona na osiąganie zysku. 

3. Ośrodek prowadzi działalność kulturalną polegająca na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie 
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kultury w szczególności poprzez: 

- organizowanie wystaw artystycznych i wernisaży, 

- organizowanie przedstawień teatralnych, koncertów, projekcji filmów, 

- organizowanie i wspieranie imprez artystycznych i rozrywkowych, 

- prowadzenie zajęć i warsztatów artystycznych oraz kół zainteresowań, 

- prowadzenie i organizowanie działalności zespołów muzycznych, tanecznych i folklorystycznych, 

- promocję kultury Gminy Łoniów i lokalnych twórców kultury, 

- tworzenie, udostępnianie i dokumentowanie dóbr i wartości kultury, 

- edukację kulturalną i wychowanie przez sztukę, 

- sprawowanie opieki nad zabytkami, 

- działalność wydawniczą i promocyjną, 

- działalność turystyczną i wypoczynkową, 

- tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowanie wiedzą i sztuką, 

- tworzenie warunków dla rozwoju folkloru a także rękodzieła ludowego i artystycznego, 

- rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych, 

- upowszechnianie wiedzy o kulturze, w tym o kulturze regionalnej. 

4. Ośrodek współpracuje z innymi instytucjami kultury, podmiotami prowadzącymi działalność 

kulturalną, stowarzyszeniami i związkami twórców i artystów oraz organami władz publicznych 

zajmujących się działalnością kulturalną. 

Rozdział 3.
ORGANY ZARZĄDZAJĄCE I DORADCZE 

§ 6. 

1. Działalnością Ośrodka kieruje Dyrektor, który reprezentuje go na zewnątrz. 

2. Dyrektora powołuje i odwołuje Wójt Gminy Łoniów, który jest jego zwierzchnikiem służbowym i wykonuje 
wobec niego czynności z zakresu prawa pracy. 

3. Dyrektor może być wyłoniony w drodze konkursu. O przeprowadzeniu konkursu decyduje Wójt Gminy 
Łoniów. 

4. Organizacje wewnętrzną Ośrodka określa Regulamin Organizacyjny opracowany przez Dyrektora. 

5. Pracowników Ośrodka zatrudnia i zwalnia Dyrektor. 

6. W czasie nieobecności Dyrektora, jego obowiązki pełni osoba wyznaczona przez Dyrektora. 

Rozdział 4.
GOSPODARKA FINANSOWA 

§ 7. 

1. Ośrodek Kultury gospodaruje samodzielnie wydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną 
gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania. 

2. Ośrodek otrzymuje z budżetu Gminy dotację podmiotową na dofinansowanie działalności bieżącej 
w zakresie zadań w tym na utrzymanie i remonty bieżące obiektów. 

3. Ośrodek kultury może uzyskiwać dochody z przeznaczeniem na działalność statutową z zachowaniem 
dotacji organizatora z: 

- wpływów z własnej działalności, 
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- wpływów z najmu i dzierżawy składników majątku, 

- spadków, zapisów i darowizn od osób fizycznych i prawnych, 

- wypożyczania sprzętu technicznego oraz innego, 

- sprzedaży własnych wydawnictw, 

- koncertów własnych zespołów na zlecenie innych podmiotów, 

- promocji firm na imprezach organizowanych przez Ośrodek Kultury, 

- z innych źródeł. 

4. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest plan finansowy ustalony przez Dyrektora. 

5. Ośrodek pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów. 

Rozdział 5.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 8. 

Wszelkie zmiany w Statucie mogą być dokonywane w trybie jego nadania, tzn. Uchwałą Rady Gminy Łoniów. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Łoniów 

Antoni Szpak
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Uzasadnienie

Nadanie nowego Statutu wynika z dostosowania go do aktualnie obowiązującego stanu prawnego. 
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