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UCHWAŁA NR X/73/2015
RADY GMINY ŁAMBINOWICE
z dnia 29 października 2015 r.
w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Łambinowicach
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 18 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) i art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu
prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.) oraz art. 11 ustawy z dnia
27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r. poz. 642 z późn. zm.), ustawa z 25 czerwca 2010 r. o sporcie
(Dz. U. z 2014 r., poz. 715) Rada Gminy Łambinowice uchwala, co następuje:
§ 1. Nadaje się Statut Gminnemu Ośrodkowi Kultury Sportu i Rekreacji w Łambinowicach w brzmieniu
stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łambinowice.
§ 3. Traci moc uchwała nr XXII/152/2000 Rady Gminy Łambinowice z dnia 29 września 2000 r. w sprawie
nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury Sportu i Rekreacji w Łambinowicach.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Opolskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Jarosław Gawlik
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Załącznik
do uchwały nr X/73/2015
Rady Gminy Łambinowice
z dnia 29 października 2015 r.
STATUT GMINNEGO OŚRODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1. Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Łambinowicach zwany dalej GOKSiR działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U.
z 2012 r., poz. 406 ze zm.);
2) ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (j.t. Dz. U. z 2012 roku poz. 642 ze zm.);
3) ustawy o sporcie (j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 715 ze zm.);
4) ustawy z dnia 25 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515);
5) niniejszego Statutu.
§ 2.1. Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji jest samorządową instytucją kultury, której
podstawowym celem statutowym jest zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz zapewnienie
czynnego uprawiania sportu i rekreacji przez mieszkańców.
2. W skład GOKSiR wchodzi Gminna Biblioteka Publiczna w Łambinowicach z filiami w Bielicach,
Jasienicy Dolnej i Wierzbiu.
3. GOKSiR jest instytucją kultury w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu
i prowadzeniu działalności kulturalnej.
§ 3. Terenem działania GOKSiR jest obszar gminy Łambinowice.
§ 4. Siedziba GOKSiR mieści się w Łambinowicach przy ul. Muzealnej 1.
§ 5.1. Organizatorem GOKSiR jest Gmina Łambinowice.
2. GOKSiR posiada osobowość prawną i jest wpisany do Księgi Rejestrowej Instytucji Kultury prowadzonej
przez Gminę Łambinowice.
§ 6. Organizator zapewnia GOKSiR właściwe warunki działalności i rozwoju odpowiadające jego zadaniom,
a w szczególności:
1) niezbędne środki przeznaczone na prowadzenie działalności podstawowej i wyposażenie;
2) lokale i obiekty.
§ 7. GOKSiR używa pieczęci podłużnej z nazwą o pełnym brzmieniu.
Rozdział 2
Cel i zakres działania
§ 8. Celem działania GOKSiR jest:
1. Prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspokajającej potrzeby kulturalne mieszkańców
oraz upowszechnianie i promocja kultury lokalnej.
2. Inicjowanie, organizowanie i prowadzenie działalności sportowej i rekreacyjnej.
§ 9.1. Do podstawowych zadań GOKSiR w zakresie kultury w szczególności należy:
1) organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej w wychowaniu przez sztukę;
2) tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego;
3) rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych;
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4) tworzenie warunków do rozwoju folkloru, rękodzieła ludowego i artystycznego;
5) popularyzacja i promocja dorobku kulturalnego Gminy Łambinowice;
6) organizacja spektakli, koncertów, wystaw i prelekcji;
7) prowadzenie kół zainteresowań;
8) organizowanie konkursów, turniejów w różnych dziedzinach kultury i sztuki;
9) organizowanie imprez plenerowych;
10) udzielanie pomocy sołectwom w organizacji lokalnych inicjatyw kulturalnych,
11) gromadzenie, opracowanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych, ze szczególnym uwzględnieniem
materiałów dotyczących własnego regionu;
12) zapewnienie obsługi bibliotecznej mieszkańcom Gminy Łambinowice w tym rozwijaniu i zaspokajaniu
potrzeb czytelniczych i informacyjnych mieszkańców, upowszechnianiu wiedzy, nauki i kultury;
13) popularyzacja książek i czytelnictwa;
14) współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury oraz organizacjami
i towarzystwami w rozwijaniu czytelnictwa i potrzeb edukacyjnych;
15) dbałość o sprawne funkcjonowanie sieci bibliotecznej i systemu informacyjnego na terenie gminy.
16) prowadzenie działalności usługowej, m.in.: wynajem pomieszczeń na organizację imprez rodzinnych
i okolicznościowych;
17) współdziałanie z innymi instytucjami kultury, oświaty, stowarzyszeniami, związkami twórczymi w dziedzinie
upowszechniania kultury.
2. Do podstawowych zadań GOKSiR w zakresie sportu i rekreacji w szczególności należy:
1) koordynacja i realizacja zadań z zakresu sportu i rekreacji;
2) popularyzacja rekreacji ruchowej;
3) organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych na terenie gminy;
4) współorganizowanie imprez sportowych mających na celu promowanie gminy Łambinowice;
5) utrzymywanie i udostępnianie posiadanej bazy sportowej i rekreacyjnej;
6) współpraca z klubami sportowymi i innymi stowarzyszeniami oraz jednostkami organizacyjnymi w zakresie
organizowania imprez sportowych;
7) promocja walorów turystycznych gminy.
§ 10. GOKSiR prowadzi działalność na podstawie niniejszego Statutu z uwzględnieniem warunków
organizacyjno-finansowych działalności GOKSiR.
§ 11. Dla realizacji celów określonych niniejszym Statutem GOKSiR korzysta z przekazanych przez
Organizatora obiektów gminnych.
Rozdział 3
Zarządzanie i organizacja
§ 12.1. Dyrektor GOKSiR kieruje jego działalnością, zarządza nim i reprezentuje go na zewnątrz.
2. Dyrektor wykonuje swoje zadania przy pomocy zatrudnionych w GOKSiR pracowników.
§ 13.1. Dyrektora GOKSiR powołuje i odwołuje Wójt Gminy Łambinowice, na zasadach i w trybie
przewidzianym w obowiązujących przepisach.
2. Powołanie Dyrektora GOKSiR może być poprzedzone przeprowadzeniem konkursu.
3. Wójt wykonuje wobec Dyrektora czynności z zakresu prawa pracy oraz jest jego zwierzchnikiem służbowym.
§ 14.1. Dyrektor zarządza całokształtem działalności GOKSiR, reprezentuje na zewnątrz, czuwa nad jego
mieniem i jest za nie odpowiedzialny.
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2. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu GOKSiR upoważniony jest samodzielnie Dyrektor lub
jego pełnomocnik działający w granicach udzielonego pełnomocnictwa.
3. Dyrektor nadaje GOKSiR Regulamin Organizacyjny, w którym szczegółowo określa jego organizację
wewnętrzną.
4. Zasady wynagradzania pracowników GOKSiR określa Regulamin Wynagradzania.
5. Do obowiązków Dyrektora GOKSiR należy w szczególności:
- zarządzanie majątkiem GOKSiR,
- zatrudnianie i zwalnianie pracowników, dla których GOKSiR jest pracodawcą,
- wydawanie zarządzeń, instrukcji i poleceń służbowych,
- przedkładanie Organizatorowi w roku następującym po roku budżetowym: do 28 lutego sprawozdania
rocznego z wykonania planu finansowego jednostki w szczegółowości nie mniejszej niż w planie
finansowym oraz do 31 marca bilansu rocznego z rachunkiem zysków i strat.
§ 15.1. Przy GOKSiR może działać Rada Programowa jako organ opiniodawczy i doradczy Dyrektora.
2. Skład Rady Programowej i regulamin pracy Rady ustala Dyrektor
Rozdział 4
Majątek i gospodarka finansowa
§ 16. GOKSiR gospodaruje powierzonym mieniem i prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych
środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§ 17. Majątek GOKSiR stanowi własność Gminy Łambinowice i może być wykorzystany jedynie do celów
związanych z wykonywaniem zadań statutowych.
§ 18. GOKSiR może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z zasadami określonymi odrębnymi
przepisami. Środki uzyskane z działalności gospodarczej mogą być wykorzystane wyłącznie na cele statutowe.
§ 19.1. GOKSiR pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów.
2. Źródłami finansowania GOKSiR są:
- dotacje z budżetu Gminy Łambinowice,
- podmiotowe, służące dofinansowaniu działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych,
w tym utrzymaniu i remontowaniu obiektów,
- celowe, służące finansowaniu lub dofinansowaniu kosztów realizacji inwestycji,
- celowe na realizację określonych zadań i programów,
- środki otrzymywane w formie darowizn od osób fizycznych i prawnych,
- przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- dochody własne,
- inne, prawem przewidziane źródła.
§ 20. GOKSiR prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych dla instytucji kultury oraz zgodnie
z przepisami ustawy o rachunkowości oraz ustawy o finansach publicznych.
§ 21.1. Podstawą gospodarki finansowej GOKSiR jest plan finansowy ustalony przez Dyrektora, z zachowaniem
wysokości dotacji organizatora.
2. Wysokość dotacji z budżetu gminy na działalność GOKSiR jest określana corocznie w uchwale budżetowej.
3. Bilans roczny z rachunkiem zysków i strat zatwierdza Wójt w terminie do 3 miesięcy po dniu bilansowym.
Rozdział 5
Nadzór
§ 22. Organizator sprawuje nadzór nad funkcjonowaniem GOKSiR w formach stosowanych wobec
jednostki organizacyjnej.
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Rozdział 6
Postanowienia końcowe
§ 23.1. Statut GOKSiR uchwala Rada Gminy Łambinowice.
2. Zmiany Statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego uchwalenia.
3. Połączenia, podziału lub likwidacji GOKSiR dokonuje Rada Gminy Łambinowice, na warunkach
i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach oraz Statucie.
§ 24. Z dniem wejścia w życie niniejszego Statutu tracą moc postanowienia Statutu nadanego uchwałą
nr XXII/152/2000 Rady Gminy Łambinowice z dnia 29 września 2000 roku w sprawie nadania Statutu
Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Łambinowicach.

