
UCHWAŁA NR XVII/100/12

RADY GMINY W CMOLASIE

z dnia 26 kwietnia 2012r.

w sprawie Statutu „Samorządowego Ośrodka Kultury w Cmolasie”.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) i art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
25 października  1991r.  o  organizowaniu  i  prowadzeniu  działalności  kulturalnej
(Dz.U. z 2001r. Nr 13 poz. 123, z późn.zm.)

uchwala się, co następuje:

§ 1

Nadaje się Statut Samorządowego Ośrodka Kultury w Cmolasie w brzmieniu stanowiącym załącznik

do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

§ 3

Traci  moc  załącznik  do  uchwały  XXXI/220/09  Rady  Gminy  w  Cmolasie  z  dnia

25 czerwca 2009r. tj. tekst jednolity Statutu Samorządowego Ośrodka Kultury w Cmolasie.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



Załącznik 
do uchwały Nr XVII/100/12 

z dnia 26 kwietnia 2012r.

Statut Samorządowego Ośrodka Kultury w Cmolasie

I. Postanowienia ogólne

§ 1

Samorządowy  Ośrodek  Kultury  w  Cmolasie  zwany  dalej  Ośrodkiem  Kultury  został
utworzony na mocy uchwały  Rady Gminy w Cmolasie  Nr  VIII/70/03 z  dnia  9 września
2003r.  w  sprawie  utworzenia  instytucji  kultury  pn:  „Samorządowy  Ośrodek  Kultury
w Cmolasie” i działa na podstawie obowiązujących przepisów, a w szczególności:
1) ustawy  z  dnia  25  października  1991r.  o  organizowaniu  i  prowadzeniu  działalności

kulturalnej (Dz.U. z 2001r., Nr 13, poz. 123 z późn.zm.),
2) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminy (Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz.1591

z późn. zm.),
3) niniejszego statutu.

§ 2
 
1. Ośrodek Kultury jest samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest Gmina

Cmolas.
2. Ośrodek Kultury posiada osobowość prawną
 

§ 3
 
1. Siedzibą Ośrodka Kultury jest sołectwo Cmolas.
2. Ośrodek Kultury obejmuje swoją działalnością obszar gminy Cmolas.
 

§ 4
 
Ośrodek Kultury używa pieczęci  podłużnej  z  nazwą w pełnym brzmieniu  „Samorządowy
Ośrodek Kultury w Cmolasie” ze wskazaniem aktualnego adresu, regon-u, NIP-u.

§ 5
 

Nadzór nad działalnością Ośrodka Kultury sprawuje Wójt Gminy Cmolas.
 

II. Cel i zakres działania Ośrodka Kultury
 

§ 6

Celem  działania  jest  szerokie  włączenie  społeczności  gminy  w  aktywne  uczestniczenie  
w  życiu  kulturalnym  oraz  pomnażanie  właściwie  pojmowanych  wartości  kultury  
i podejmowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej jak również sprawowanie patronatu
nad  innymi  placówkami  kultury  działającymi  i  utworzonymi  na  terenie  gminy  oraz
koordynacja przedsięwzięć kulturalnych tych placówek



§ 7
1. Podstawowym  zadaniem  Samorządowego  Ośrodka  Kultury  jest  zaspokajanie  potrzeb

i  aspiracji  kulturalnych  społeczeństwa  poprzez  tworzenia  i  upowszechnianie  różnych
dziedzin kultury oraz sztuki profesjonalnej i amatorskiej, a także podtrzymywanie tradycji
kulturowych regionu (folklor) a w szczególności: 
a) tworzenie  warunków  dla  rozwoju  amatorskiego  ruchu  artystycznego  oraz

zainteresowanie wiedzą i sztuką,
b) tworzenie warunków do rozwoju folkloru i sztuki ludowej,
c) prowadzenie  informacji  i  edukacji  kulturalnej  poprzez  uczestnictwo  w  życiu

kulturalnym,
d) tworzenie, ochrona i prezentacja dóbr kultury,

2. Zadnia wymienione w ust. 1 Samorządowy Ośrodek Kultury realizuje przede wszystkim 
poprzez organizowanie:
1) zespołowego, samorządowego uczestnictwa w kulturze,
2) różnorodnych form edukacji kulturalnej szczególnie dzieci i młodzieży,
3) form indywidualnej aktywności kulturalnej,
4) imprez kulturalnych i artystycznych,
5) tworzenie i upowszechnianie scenicznych programów artystycznych,
6) konkursów w różnych dziedzinach sztuki,

3. Ośrodek Kultury może organizować:
1) koncerty, przeglądy, festiwale, wystawy,
2) naukę  języków  obcych,  kursów  tańca  i  innych  odpowiadających  potrzebom

mieszkańców,
3) współpracę z ośrodkami kultury w innych gminach w celu wymiany kulturalnej,
4) prowadzenie działalności w zakresie:

a) kółek i ognisk artystycznych,
b) impresariatu artystycznego,
c) działalności wydawniczej i radiowej,
d) świadczenia usług związanych z działalnością Ośrodka Kultury, 
e) wypożyczeń wyposażenia Ośrodka Kultury,
f) realizacji imprez zleconych (okolicznościowych, rodzinnych i kulturalnych).

4.  Wymienione  w  ust.  2  i  3  formy  działalności  Ośrodek  Kultury  prowadzi  zgodnie  
z odrębnymi przepisami.

5. Ośrodek Kultury prowadzi  działalność  inwestycyjną mającą  na celu  utrzymanie  bazy  
kulturalnej na terenie Gminy Cmolas polegającą na:
1) prowadzeniu budowy, przebudowy, remontów i modernizacji obiektów kultury wraz z

infrastrukturą,
2) prowadzeniu  budowy,  przebudowy,  remontów  i  modernizacji  znajdujących  się  w  

pobliżu obiektów kultury:  parkingów, chodników, deptaków wraz z  infrastrukturą  
towarzyszącą (oznakowanie, odwodnienie, itp.).

3) dokonywaniu  zakupów  inwestycyjnych  i  bieżących  dla  potrzeb  działalności  
kulturalnej.

§ 8
1. Ośrodek  Kultury  może  prowadzić  działalność  gospodarczą,  z  której  

przychody  przeznaczone  są  na  realizację  celów  statutowych  i  pokrywanie  kosztów  
działalności bieżącej, a w szczególności polegającą na:
1) wynajmowaniu pomieszczeń na cele  kulturalne i handlowe oraz na doraźne

potrzeby organizacji społecznych,
2) prowadzeniu małej gastronomii z wyłączeniem napojów alkoholowych (w tym

piwa),
3) prowadzeniu drobnego handlu z wyłączeniem napojów alkoholowych (w tym

piwa),



4) odpłatnym doradztwie w dziedzinach związanych z działalnością statutową, 
5) odpłatnym wypożyczeniu wyposażenia,
6) prowadzeniu galerii i sprzedaży dzieł sztuki,
7) działalności wydawniczej, radiowej i innej.

2. Działalność gospodarcza o której mowa w ust. 1 nie może kolidować z realizacją zadań 
statutowych.

§ 9 
Ośrodek Kultury prowadzi działalność na podstawie własnego planu opracowanego zgodnie
z możliwościami finansowymi organizatora na dany rok kalendarzowy.
 

III. Organizacja i zarządzanie

§ 10
 Ośrodkiem Kultury kieruje Dyrektor powoływany na okres pięciu lat.
1. Dyrektora powołuje i odwołuje Wójt Gminy Cmolas.
2. Powołanie  i  odwołanie  Dyrektora  następuje  w  trybie  określonym  w  ustawie

o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
3. Powołanie Dyrektora może nastąpić także w drodze konkursu przeprowadzonego przez

organizatora.
§ 11

1. Do podstawowych zadań Dyrektora należy w szczególności:
1) reprezentowanie Ośrodka Kultury na zewnątrz,
2) zarządzanie Ośrodkiem Kultury,
3) zatwierdzanie planu działalności Ośrodka Kultury,
4) zaciąganie zobowiązań w imieniu Ośrodka Kultury,
5) wydawanie w obowiązującym trybie regulaminów, instrukcji i zarządzeń 

wewnętrznych.
2. Dyrektor jest upoważniony do aplikowania o środki krajowe, unijne i zagraniczne na cele 

inwestycyjne i bieżącej działalności.
  

IV. Gospodarka finansowa

§ 12
 Ośrodek Kultury prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określanych w ustawie o 
organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
1. Podstawą  gospodarki  finansowej  Ośrodka  Kultury  jest  zatwierdzany  przez  Dyrektora

roczny plan finansowy obejmujący plan przychodów i wydatków oraz w miarę potrzeb
plan usług, remontów i plan inwestycji.

§ 13
1. Działalność Ośrodka Kultury jest finansowana z uzyskanych przychodów.
2. Przychodami  Ośrodka  Kultury  są  przychody  z  prowadzonej  działalności,  w  tym  ze

sprzedaży składników majątku ruchomego, przychody z najmu i dzierżawy składników
majątkowych, dotacje podmiotowe i celowe z budżetu gminy, środki otrzymane od osób
fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł.

3. Wysokość  rocznej  dotacji  na  działalność  Ośrodka  Kultury  ustala  Rada  Gminy
w Cmolasie.

V. Przepisy końcowe

§ 14
Zmiany niniejszego statutu  mogą być dokonywane na wniosek Wójta  Gminy i  Dyrektora
Samorządowego Ośrodka Kultury.


