Załącznik do uchwały Rady Gminy Wisznia Mała
nr V/XI/75/07 z dnia 21 grudnia 2007
STATUT
OŚRODKA KULTURY SPORTU I REKREACJI
w Wiszni Małej
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
1. Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji zwany dalej Ośrodkiem Kultury został utworzony na mocy
Uchwały Rady Gminy Wisznia Mała Nr III/13/92 z dnia 25 czerwca 1992r. w sprawie
połączenia Gminnego Ośrodka Kultury z Gminną Biblioteką Publiczną.
2. Ośrodek Kultury działa na podstawie:
- ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 ze zm.),
- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.
1591 z późn. zm.) ,
- ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej ( Dz. U. z 2001 r. Nr 81
poz.889 z późn. zm.),
- ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach ( Dz. U. Nr 85 poz. 539 z późn. zm.),
- niniejszego statutu.
§2
1. Ośrodek Kultury posiada osobowość prawną i status gminnej instytucji kultury.
2. Ośrodek Kultury wpisany jest do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez
Wójta Gminy Wisznia Mała.
§3

1. Siedziba Ośrodka Kultury mieści się w Wiszni Małej przy ul. Szkolnej 1, a terenem działania
2.

jest Gmina Wisznia Mała.
W ramach Ośrodka Kultury działa Biblioteka Publiczna w Wiszni Małej, która prowadzi filię
biblioteczną w miejscowości Piotrkowiczki. Biblioteka działa w ogólnokrajowej sieci bibliotek
na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85
poz. 539 z późn. zm.).
§4

Ośrodek Kultury używa pieczęci podłużnej w brzmieniu:
„Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji
ul. Szkolna 1 55-114 Wisznia Mała
tel. 071 312 70 76 NIP 915-135-83-07
REGON 00077089”
Rozdział II
Cel i przedmiot działania
§5
Ośrodek Kultury realizuje zadania w dziedzinie:
a) edukacji kulturalnej, wychowania przez sztukę, upowszechniania kultury,
b) gromadzenia, dokumentowania, tworzenia, ochrony i udostępniania dóbr kultury,
c) tworzenia warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania
wiedzą i sztuką;
d) tworzenia warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego;
e) rozpoznania, rozbudzenia i zaspokajania potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych
i sportowych;
f) organizacji działalności sportowo-rekreacyjnej;
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g) prowadzenia zespołowych i indywidualnych form aktywności twórczej;
h) wspierania i fachowej pomocy dla inicjatyw kulturalnych mieszkańców gminy;
i) współpracy z instytucjami i organizacjami społecznymi działającymi na rzecz kultury,
sztuki i sportu;
j) koordynowania działalności na terenie gminy w zakresie organizacji imprez kulturowosportowych;
k) udostępniania książek, czasopism i innych materiałów bibliotecznych oraz popularyzacji
książki i czytelnictwa, wynikającą z potrzeb miejscowego środowiska (wystawy,
kiermasze, konkursy);
l) gromadzenia, przechowywania i ochrony materiałów bibliotecznych;
ł) prowadzenia działalności informacyjno – bibliograficznej;
m) współdziałania z bibliotekami innych sieci i instytucjami upowszechniania kultury;
n) wdrażania nowoczesnych systemów informacji w celu umożliwienia szybkiego i łatwego
dostępu do korzystania ze środków masowej komunikacji.
§6
Zadania określone w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. Nr
114 poz. 493), Ośrodek Kultury realizuje poprzez:
a) prowadzenie sekcji artystycznych i sportowych;
b) prowadzenie warsztatów teatralnych, tanecznych oraz zajęć muzycznych i plastycznych,
c) organizację zajęć w ramach wypoczynku letniego i zimowego;
d) utrzymanie i udostępnianie istniejącej na terenie Gminy Wisznia Mała, bazy sportoworekreacyjnej;
e) popularyzację walorów rekreacji ruchowej;
f) organizację imprez kulturowo-sportowych mających na celu popularyzację celów statutowych, a w
szczególności: przeglądów, koncertów, festiwali, rajdów, wycieczek, dyskotek, spotkań literackich,
wystaw, plenerów, odczytów, konkursów w różnych dziedzinach sztuki i sportu.
§7
Ośrodek Kultury może prowadzić, na zasadach określonych odrębnymi przepisami:
a) impresariat artystyczny,
b) świetlice, filie, czytelnie, wypożyczalnie, ogniska artystyczne, sekcje, koła zainteresowań,
c) działalność wydawniczą,
d) działalność gospodarczą np. wynajem pomieszczeń, świetlic, środka transportu oraz obiektów
sportowych na cele kulturalne, handlowe i usługowe oraz na doraźne potrzeby organizacji
społecznych,
e) organizować kursy,
f) organizować imprezy rozrywkowe, sportowe, rekreacyjne, turystyczne itp.,
g) świadczyć usługi z zakresu filmowania, fotografii,
h) realizować imprezy zlecone (rodzinne, obrzędowe, okolicznościowe),
i) świadczyć usługi handlowo-gastronomiczne,
j) świadczyć usługi poligraficzne i reklamowe,
k) prowadzić inną działalność usługową ze sfery kultury.

Rozdział III
Organy Ośrodka Kultury, organizacja, pracownicy
§8
Bezpośredni nadzór nad działalnością Ośrodka Kultury sprawuje Wójt Gminy Wisznia Mała.
§9
1. Na czele Ośrodka Kultury stoi dyrektor.
2. Zasady powoływania i odwoływania dyrektora określa ustawa o organizowaniu i
prowadzeniu działalności kulturalnej.
3. Dyrektor kieruje działalnością, reprezentuje Ośrodek Kultury na zewnątrz i jest za niego
odpowiedzialny.
4. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Ośrodka Kultury upoważniony jest
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samodzielnie dyrektor lub jego pełnomocnik działający w granicach pełnomocnictwa.
5. Jeżeli czynność prawna obejmuje rozporządzenie mieniem lub może spowodować
powstanie zobowiązań finansowych do skuteczności oświadczenia woli wymagana jest
kontrasygnata głównego księgowego.
§ 10
1. W Ośrodku Kultury zatrudnia się pracowników działalności podstawowej, administracyjnej oraz
obsługi. W miarę potrzeb mogą być zatrudnieni specjaliści z różnych dziedzin związanych z
działalnością Ośrodka Kultury.
2. Pracowników Ośrodka Kultury zatrudnia i zwalnia dyrektor, który jest kierownikiem zakładu w
rozumieniu Kodeksu Pracy.
3. Dyrektor i pracownicy Ośrodka Kultury powinni posiadać odpowiednie do zajmowanych stanowisk
kwalifikacje, określone odpowiednimi przepisami.
4. Wynagrodzenie pracowników Ośrodka Kultury ustalone są na podstawie Rozporządzenia Ministra
Kultury i Sztuki z dnia 23 kwietnia 1999 r. w sprawie zasad wynagrodzenia pracowników
zatrudnionych w instytucjach kultury prowadzących w szczególności działalność w zakresie
upowszechniania kultury (Dz. U. Nr 45 poz. 446 z późn. zm.).

Rozdział IV
Gospodarka finansowa
§ 11
1. Ośrodek Kultury samodzielnie gospodaruje przydzieloną i nabytą częścią mienia gminy
Wisznia Mała oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków,
pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązań z uzyskanych przychodów.
2. Przychodami Ośrodka Kultury są:
a) dotacje z budżetu Gminy Wisznia Mała;
b) wpływy uzyskiwane z tytułu organizowanych imprez rozrywkowych, zajęć kulturalnooświatowych itp.;
c) wpływy z wynajmu, dzierżawy świetlic i innych obiektów oraz terenów rekreacyjnosportowych;
d) dobrowolne wpłaty, darowizny, zapisy osób prawnych i fizycznych, a także wpływy z
innych źródeł.
§ 12
Wysokość rocznej dotacji na działalność Ośrodka Kultury ustala Rada Gminy Wisznia Mała.
§ 13
1. Ośrodek Kultury prowadzi działalność gospodarczą oraz pobiera opłaty za niektóre swoje
usługi według ogólnych zasad określonych odrębnymi przepisami.
2. Dochód z tej działalności przeznaczony jest na cele statutowe Ośrodka Kultury.
§ 14
1. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka Kultury jest roczny plan finansowy opracowany
przez Dyrektora.
2. Ośrodek Kultury prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z rozdziałem 3 ustawy o organizowaniu i
prowadzeniu działalności kulturalnej oraz ustawą o rachunkowości.
Rozdział V
Postanowienia końcowe
§ 15
Zmiany statutu mogą być dokonane w trybie określonym dla jego uchwalenia.
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