
 

 

UCHWAŁA NR XXXI/300/2013 

RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI 

z dnia 25 lipca 2013 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie połączenia Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrzeniu Wielkim  

i Gminnej Biblioteki Publicznej w jedną instytucję kultury pod nazwą  

Gminny Ośrodek Kultury w Dobrzeniu Wielkim 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 594), art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kul-

turalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406), Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala, co następuje:  

§ 1. W uchwale Nr XVIII/220/2000 z dnia 22 sierpnia 2000 r. w sprawie połączenia Domu Kultury w Do-

brzeniu Wielkim i Gminnej Biblioteki Publicznej w jedną instytucję kultury pod nazwą: Gminny Ośrodek Kul-

tury w Dobrzeniu Wielkim, zmianie ulega załącznik pn.: „Statut Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrzeniu 

Wielkim”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrzeń Wielki.  

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXX/290/2013 z dnia 27.06.2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie połączenia 

Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrzeniu Wielkim i Gminnej Biblioteki Publicznej w jedną instytucję kultury 

pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury w Dobrzeniu Wielkim.  

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-

twa Opolskiego.  

  

 Przewodniczący 

 Rady Gminy Dobrzeń Wielki 

 

Klemens Weber 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 2 sierpnia 2013 r.

Poz. 1805



Załącznik  

  do Uchwały Nr XXXI/300/2013  

Rady Gminy Dobrzeń Wielki  

z dnia 25 lipca 2013 r.  

STATUT  

GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W DOBRZENIU WIELKIM 

Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

§ 1.1. Gminny Ośrodek Kultury w Dobrzeniu Wielkim, zwany w dalszej części „Ośrodkiem, jest samorzą-

dową instytucją kultury, utworzoną w celu prowadzenia działalności kulturalnej oraz działalności bibliotecznej 

przez Gminę Dobrzeń Wielki, posiadającą osobowość prawną i działającą w szczególności na podstawie:  

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594);  

2) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. 

poz. 406 z późn. zm.);  

3) ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r. poz. 642 z późn. zm.);  

4) ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.);  

5) uchwały Nr VI/55/2003 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie uchwalenia 

Statutu Gminy Dobrzeń Wielki (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2003 r. Nr 51, poz. 1040);  

6) uchwały Nr 15/28/99 Zarządu Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27 maja 1999 r. w sprawie prowadzenia Re-

jestru Instytucji Kultury;  

7) uchwały Nr XI/85/95 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 21 grudnia 1995 r. w sprawie utworzenia 

Gmi8nnego Ośrodka Kultury;  

8) uchwały Nr XVIII/220/2000 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 22 sierpnia 2000 r. w sprawie połącze-

nia Domu Kultury w Dobrzeniu Wielkim i Gminnej Biblioteki Publicznej w jedną instytucję kultury pod na-

zwą: Gminny Ośrodek Kultury w Dobrzeniu Wielkim;  

9) niniejszego statutu;  

10) Regulaminu organizacyjnego.  

2. Siedzibą Ośrodka jest Dobrzeń Wielki. Ośrodek prowadzi działalność na terenie Gminy Dobrzeń Wielki,  

a w razie uzasadnionej potrzeby może prowadzić działalność na terenie całego kraju i za granicą.  

3. Organizatorem dla Ośrodka jest Gmina Dobrzeń Wielki.  

4. Ośrodek jest wpisany do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Gminę Dobrzeń Wielki.  

§ 2.1.Ośrodek tworzą Dom Kultury w Dobrzeniu Wielkim oraz Biblioteka Publiczna w Dobrzeniu Wielkim.  

2. Działalność Domu Kultury w Dobrzeniu Wielkim prowadzona jest w siedzibie Ośrodka, a także w:  

1) Ośrodku Rekreacji „Balaton”;  

2) Sali Wiejskiej w Czarnowąsach;  

3) Sali Wiejskiej w Krzanowicach;  

4) Sali Wiejskiej w Świerklach;  

5) Sali Wiejskiej w Brzeziu;  

6) Sali Wiejskiej w Borkach;  

7) Świetlicy w Chróścicach.  
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3. Działalność Biblioteki Publicznej w Dobrzeniu Wielkim prowadzona jest w siedzibie Ośrodka, a także  

w filiach:  

1) Bibliotece w Chróścicach;  

2) Bibliotece w Kup;  

3) Bibliotece w Czarnowąsach.  

4. Biblioteka Publiczna w Dobrzeniu Wielkim wchodzi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej i podlega 

merytorycznemu nadzorowi Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu.  

5. W celu prowadzenia działalności statutowej Ośrodek korzysta z mienia przekazanego przez Gminę Do-

brzeń Wielki.  

6. Ośrodek używa pieczęci podłużnej o treści: Gminny Ośrodek Kultury w Dobrzeniu Wielkim, 46-081 Do-

brzeń Wielki, ul. Namysłowska 20, NIP 754-16-84-290.  

Rozdział 2 

Cele i zadania 

§ 3.1. Ośrodek organizuje i prowadzi działalność kulturalną dla pozyskiwania społeczeństwa do aktywnego 

uczestnictwa w kulturze, w tym kulturze fizycznej i sporcie, a także prowadzi działalność biblioteczną dla za-

spokajania i rozwijania potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz upowszechniania wiedzy.  

2. Celem działalności Domu Kultury w Dobrzeniu Wielkim jest organizowanie i prowadzenie działalności 

kulturalnej polegającej na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury. Dom Kultury w Dobrzeniu Wielkim 

prowadzi także działalność w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.  

3. Celem Biblioteki Publicznej w Dobrzeniu Wielkim jest prowadzenie działalności bibliotecznej polegającej 

na zaspokajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych mieszkańców Gminy Dobrzeń Wielki 

oraz wspieraniu organów Gminy Dobrzeń Wielki oraz innych gminnych jednostek organizacyjnych w upo-

wszechnianiu kultury i wiedzy.  

4. Ośrodek realizuje działalność określoną w ust. 1 również poprzez współpracę z innymi podmiotami, insty-

tucjami, organizacjami, stowarzyszeniami, prowadzącymi działalność kulturalną, w tym w zakresie kultury 

fizycznej i sportu, a także działalność biblioteczną.  

5. Ośrodek może być członkiem stowarzyszeń oraz innych organizacji o charakterze społecznym, kultural-

nym i sportowym.  

§ 4.1. Do zadań Domu Kultury w Dobrzeniu Wielkim należy w szczególności:  

1) prowadzenie edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży;  

2) popularyzacja i promocja twórczości artystycznej (teatralnej, filmowej, telewizyjnej, muzycznej i malar-

skiej);  

3) prowadzenie kursów, przeglądów i konfrontacji amatorskiego ruchu artystycznego;  

4) prowadzenie kół i sekcji zainteresowań dla dzieci, młodzieży i dorosłych (kluby);  

5) prowadzenie działalności wydawniczej;  

6) metodyka, instruktaż, szkolenia dla pracowników i amatorskiego ruchu artystycznego;  

7) prowadzenie działalności edukacyjnej poprzez organizowanie kursów i szkoleń;  

8) edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę;  

9) tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką;  

10) tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego;  

11) rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych;  

12) promocja osiągnięć kulturalnych Gminy;  

13) tworzenie warunków dla rozwoju działalności kulturalnej mniejszości narodowych;  
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14) programowanie i realizacja działań w zakresie rekreacji, turystyki i sportu masowego przy ścisłym 

współdziałaniu z organizacjami sportowymi i turystycznymi;  

15) prowadzenie działań aktywizujących rozwój turystyki na terenie Gminy;  

16) współdziałanie z ościennymi gminami w zakresie wspólnych zamierzeń organizacyjnych na niwie rekre-

acji, turystyki i sportu;  

17) promocja walorów turystycznych gminy oraz propagowanie agroturystyki;  

18) organizacja imprez turystycznych związanych z turystyką pieszą, rowerową i wodną;  

19) rozbudowa bazy rekreacyjnej i turystycznej Ośrodka Rekreacji;  

20) organizacja i koordynowanie imprez rekreacyjno-sportowych na terenie Gminy.  

2. Do zadań Biblioteki Publicznej w Dobrzeniu Wielkim należy w szczególności:  

1) gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych, ze szczególnym 

uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu;  

2) udostępnianie materiałów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie materiałów bibliotecznych na ze-

wnątrz, a także prowadzenie wymiany międzybibliotecznej;  

3) prowadzenie działalności informacyjnej o zbiorach własnych, a także o zbiorach innych bibliotek i ośrod-

ków informacji naukowej;  

4) prowadzenie działalności bibliograficznej, dokumentacyjnej, naukowobadawczej, edukacyjnej i populary-

zatorskiej;  

5) organizowanie o rozwijanie czytelnictwa, a także współdziałanie z innymi bibliotekami oraz instytucjami 

kultury w zakresie organizowania i rozwijania czytelnictwa;  

6) tworzenie i udostępnianie baz danych katalogowych, bibliograficznych i faktograficznych;  

7) organizowanie i prowadzenie różnych form pracy z czytelnikiem, służących popularyzacji książki, sztuki  

i nauki oraz upowszechnianiu dorobku kulturalnego Gminy Dobrzeń Wielki.  

§ 5. Ośrodek realizuje cele i zadania Domu Kultury w Dobrzeniu Wielkim oraz biblioteki Publicznej w Do-

brzeniu Wielkim poprzez:  

1) organizowanie imprez rozrywkowych;  

2) organizowanie spektakli, koncertów, wystaw, odczytów, festiwali, konkursów, zawodów, turniejów;  

3) wypożyczanie książek, dzieł sztuki, nośników multimedialnych;  

4) archiwizację ważnych materiałów piśmienniczych, audio i video na nośnikach audiowizualnych;  

5) organizowanie ruchu artystycznego (zespoły muzyczne, taneczne, teatralne i inne), prowadzenie kół zain-

teresowań, sekcji, klubów;  

6) inicjowanie wspólnie z oświatą przedsięwzięć w zakresie edukacji kulturalnej i rekreacji dzieci i młodzieży;  

7) organizowanie zespołowego uczestnictwa w kulturze i rekreacji;  

8) organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i rekreacyjno-turystycznej;  

9) organizowanie form indywidualnej aktywności kulturalnej;  

10) organizowanie imprez kulturalnych;  

11) popularyzację czytelnictwa i książki;  

12) organizowanie imprez rekreacyjnych i sportowych;  

13) propagowanie kultury fizycznej poprzez różne formy działań takich jak: organizowanie imprez rekre-

acyjnych, turystycznych i sportowych, umożliwiając podnoszenie sprawności fizycznej, rozwijanie i kształto-

wanie nawyków czynnego wypoczynku oraz prowadzi zajęcia sprzyjające rozwojowi fizycznemu uczestników;  

14) tworzenie mieszkańcom Gminy warunków do uprawiania kultury fizycznej.  
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§ 6. Ośrodek może, na zasadach określonych w odrębnych przepisach:  

1) organizować spektakle, koncerty, wystawy, odczyty, projekcje filmowe, festiwale, spotkania autorskie;  

2) prowadzić naukę języków obcych;  

3) prowadzić impresariat artystyczny;  

4) organizować imprezy rozrywkowe i turystyczne;  

5) świadczyć usługi kserograficzne, fonograficzne, filmowe, plastyczne, reklamowe campingowe i parkin-

gowe oraz inne usługi z zakresu kultury, rekreacji, turystyki i sportu;  

6) wypożyczać kostiumy, rekwizyty, sprzęt techniczny, muzyczny i inny;  

7) realizować imprezy zlecone;  

8) wynajmować odpłatnie pomieszczenia w obiektach wykorzystywanych przez Ośrodek, które nie SA wy-

korzystywane do działalności podstawowej;  

9) wynajmować odpłatnie pomieszczenia na zebrania, zjazdy, imprezy okolicznościowe osobom prywatnym, 

instytucjom, organizacjom i innym podmiotom;  

10) prowadzić wypożyczalnię sprzętu technicznego związanego z działalnością Ośrodka.  

Rozdział 3 

Zarządzanie i organizacja 

§ 7.1. Organem zarządzającym Ośrodkiem jest Dyrektor, który reprezentuje go na zewnątrz i jest odpowie-

dzialny za jego działalność.  

2. Dyrektora powołuje i odwołuje Wójt Gminy Dobrzeń Wielki, na zasadach i w trybie przewidzianym w obo-

wiązujących przepisach.  

3. Wójt Gminy Dobrzeń Wielki wykonuje wobec Dyrektora czynności z zakresu prawa pracy.  

4. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Ośrodka upoważniony jest samodzielnie Dyrektor lub 

jego pełnomocnik, działający w granicach udzielonego pełnomocnictwa.  

5. Dyrektor może działać przy pomocy dwóch Zastępców Dyrektora.  

6. Zastępców Dyrektora powołuje i odwołuje Dyrektor.  

7. Biblioteką Publiczną w Dobrzeniu Wielkim zarządza kierownik podległy Dyrektorowi oraz Zastępcom 

Dyrektora.  

§ 8.1. Do pracowników Ośrodka stosuje się w szczególności przepisy Kodeksu pracy z zastrzeżeniem prze-

pisów art. 26b – 26d ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej i z wyłączeniem art. 15112 

zdanie pierwsze Kodeksu pracy.  

2. Dyrektor jest zwierzchnikiem służbowym Zastępców Dyrektora, kierowników i innych pracowników 

Ośrodka oraz wykonuje wobec nich wszelkie czynności z zakresu prawa pracy.  

3. Pracownicy powinni spełniać wymagania kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania stanowisk w insty-

tucjach kultury oraz bibliotekach określone w odrębnych przepisach.  

4. Pracownikom Ośrodka przysługuje wynagrodzenie odpowiednie do posiadanych kwalifikacji i umiejętno-

ści, ustalone na zasadach określonych w regulaminie wynagradzania oraz odrębnych przepisach.  

§ 9. Organizację wewnętrzną Ośrodka określa regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora po zasięgnięciu 

opinii Gminy Dobrzeń Wielki oraz – jeśli istnieją – organizacji związkowych i stowarzyszeń twórczych.  

§ 10.1. Przy Ośrodku może działać rada społeczna.  

2. Rade społeczną powołuje Wójt Gminy Dobrzeń Wielki.  

3. Szczegółowy tryb działania rady społecznej określa regulamin.  
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Rozdział 4 

Gospodarka finansowa 

§ 11.1. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu  

i prowadzeniu działalności kulturalnej.  

2. Podstawa gospodarki finansowej Ośrodka jest plan finansowy ustalony przez Dyrektora.  

3. Plan finansowy sporządzany jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach pu-

blicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).  

4. Wartość majątku Ośrodka odzwierciedla fundusz instytucji kultury, który odpowiada wartości mienia 

przekazanego na rzecz Ośrodka.  

§ 12.1. Ośrodek pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów.  

2. Przychodami Ośrodka są:  

1) Dotacje z budżetu Gminy Dobrzeń Wielki: podmiotowe na realizację zadań statutowych w tym utrzyma-

nie i remonty obiektów, celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji oraz realiza-

cję wskazanych zadań i projektów;  

2) Wpływy uzyskiwane z prowadzonej działalności;  

3) Środki uzyskiwane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł.  

3.Wysokość rocznej dotacji na działalność Ośrodka ustala Rada Gminy Dobrzeń Wielki w budżecie.  

§ 13.1. Statut Ośrodka nadaje Rada Gminy Dobrzeń Wielki w drodze uchwały.  

2. Zmiany Statutu mogą być dokonane w trybie właściwym dla jego nadania. 
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