STATUT GMINNEGO
OŚRODKA KULTURY
W MILANOWIE

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne

§ 1.
Gminny Ośrodek Kultury
działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa,
a w szczególności:
a/ ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej / Dz. U z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm. /,
b/ ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz.1591, z późn. zm./,
c/ ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych / Dz. U. Nr 249, poz. 2104,
z póżn. zm./,
d/ ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości / Dz. U. z 2002 roku, Nr 76, poz.
694, z późn. zm./,
e/ niniejszego Statutu.

§ 2.
1.
2.
3.
4.
5.

Organizatorem Ośrodka Kultury jest Gmina Milanów.
Ośrodek Kultury jest wyodrębnioną instytucją kultury i podlega wpisowi do rejestru
założonego przez organizatora.
Z chwilą wpisania do rejestru Ośrodek Kultury uzyskuje osobowość prawną.
Siedzibą Ośrodka Kultury jest miejscowość Milanów ul. Kościelna 3a, a terenem
działania gmina Milanów.
Funkcje organizatora wykonuje Wójt Gminy Milanów.

§ 3.
Bezpośredni nadzór nad Ośrodkiem Kultury sprawuje Wójt Gminy Milanów.

§ 4.
Ośrodek Kultury używa pieczęci podłużnej zawierającej pełną nazwę, adres i NIP
placówki.

ROZDZIAŁ II
Cel i przedmiot działania
§ 5.
Celem Ośrodka Kultury jest prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej
i zaspakajającej potrzeby kulturalne mieszkańców oraz upowszechnianie i promocja kultury
lokalnej w kraju i za granicą.

§ 6.
Do zadań Ośrodka Kultury należy w szczególności:
1. edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę.
2. kształtowanie wzorców i nawyków aktywnego uczestnictwa w kulturze,
3. tworzenie warunków do rozwoju folkloru oraz rękodzieła artystycznego,
4. tworzenie warunków do amatorskiego ruchu artystycznego,
5.rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb oraz zainteresowań
kulturalnych.

§ 7.
Cele założone w §6 Ośrodek Kultury realizuje w szczególności poprzez organizowanie :
a/ koncertów, spektakli, wystaw, odczytów, konkursów, spotkań autorskich i innych,
b/ nauki języków obcych, nauki gry na instrumentach muzycznych, nauki śpiewu, nauki
malarstwa oraz innych kursów dokształcających,
c/ plenerowych imprez kulturalnych,
d/ imprez rozrywkowych, wypoczynkowych i turystycznych,
e/ zabaw , festynów, spotkań okolicznościowych, spotkań towarzyskich, spotkań grup
nieformalnych bądź spotkań indywidualnych z młodzieżą niepełnosprawną
i nieprzystosowaną społecznie,
f/ kółek zainteresowań, orkiestry dętęj, kapeli ludowej, sekcji mażoretek,
g/ imprez zleconych (okolicznościowe, rodzinne, obrzędowe).

§8.
Ośrodek Kultury może podejmować również inne działania wynikające z potrzeb środowiska
i założeń ogólnokrajowej polityki kulturalnej.

ROZDZIAŁ III

Organizacja i zarządzanie
§ 9.
1. Na czele Gminnego Ośrodka Kultury stoi dyrektor, który zarządza i kieruje jego
działalnością, reprezentuje placówkę na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny, oraz jest
pracodawcą dla zatrudnionych pracowników.
2. Dyrektora powołuje i odwołuje Wójt Gminy Milanów.

§ 10.
Szczegółową organizację wewnętrzną Gminnego Ośrodka Kultury określa regulamin
organizacyjny nadany przez dyrektora po zasięgnięciu opinii Wójta Gminy.

ROZDZIAŁ IV

Gospodarka finansowa

§ 11.
Gminny Ośrodek Kultury prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych
w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

§ 12.
Działalność Gminnego Ośrodka Kultury jest finansowana z budżetu gminy Milanów,
dochodów własnych, dotacji celowych, funduszy pozyskanych z Unii Europejskiej, ze
środków otrzymanych od osób fizycznych i prawnych, darowizn, kredytów oraz z innych
źródeł.

§ 13.
Gminny Ośrodek Kultury może w granicach obowiązujących przepisów prawa pobierać
opłaty za swoje usługi, a wpływy przeznaczać na cele statutowe.

§ 14.
Gminny Ośrodek Kultury może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad
określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej może być
przeznaczony wyłącznie na realizację zadań statutowych.

§ 15.
1. Podstawą gospodarki finansowej Gminnego Ośrodka Kultury jest roczny plan
finansowy
2. Ośrodek w ramach posiadanych środków prowadzi odrębną gospodarkę
finansową.
3. Gminny Ośrodek Kultury posiada odrębny rachunek bankowy.

§ 16.
1. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Gminnego ośrodka Kultury
upoważniony jest samodzielnie Dyrektor lub jego pełnomocnik działający
w granicy pełnomocnictwa.
2. Jeżeli czynność prawna obejmuje rozporządzenie mieniem lub może spowodować
powstanie zobowiązań finansowych , do skuteczności oświadczenia woli wymagana
jest kontrasygnata Skarbnika Gminy.

ROZDZIAŁ V
Przepisy końcowe
§ 17.
1. Przekształcenia , podziału i likwidacji Gminnego Ośrodka Kultury może
Dokonać Rada Gminy Milanów na warunkach i w trybie przewidzianym
w obowiązujących przepisach..
2. Zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego
nadania.

