
UCHWAŁA NR VI/36/2015
RADY GMINY SUCHOŻEBRY

z dnia 20 maja 2015 r.

Akt o utworzeniu samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Suchożebrach

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9, art. 9 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz.594 z późn. zm.) oraz art. 9, 11 i 13 ustawy 
z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn. 
Dz. U. z 2012 poz.406 z późn. zm.), Rada Gminy Suchożebry uchwala, co następuje:

§ 1. Tworzy się gminną jednostkę organizacyjną, działająca w formie samorządowej instytucji kultury 
pod nazwą: Gminny Ośrodek Kultury w Suchożebrach, zwany dalej Ośrodkiem.

§ 2. Siedziba Ośrodka mieści się w Suchożebrach, a terenem działania jest obszar Gminy Suchożebry 
.

§ 3. Przedmiotem działania Gminnego Ośrodka Kultury w Suchożebrach będzie wykonywanie zadań 
gminy w zakresie organizowania działalności kulturalnej, sportowej, zaspokajania potrzeb oświatowych 
i informacyjnych ogółu mieszkańców oraz uczestniczenie w upowszechnianiu wiedzy i kultury na terenie 
Gminy Suchożebry z uwzględnieniem działań promocyjnych. Szczegółowy zakres działalności Ośrodka 
określa Statut.

§ 4. Wójt Gminy przekaże Ośrodkowi w użyczenie lokal w budynku Urzędu Gminy w Suchożebrach, 
ul. A. Ogińskiej 11 w Suchożebrach oraz przekaże na własność składniki majątku ruchomego potrzebne 
do prawidłowego funkcjonowania.

§ 5. Nadaje się Ośrodkowi Statut, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego

 

Przewodnicząca Rady

Małgorzata Osińska



Załącznik do Uchwały Nr VI/36/2015

Rady Gminy Suchożebry

z dnia 20 maja 2015 r.

STATUT GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W SUCHOŻEBRACH

§ 1
1. Gminny Ośrodek Kultury w Suchożebrach, zwany dalej Ośrodkiem, jest samorządową instytucją kultury i

działa na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2012 poz.406 ze zm.), aktu o utworzeniu oraz niniejszego statutu.

2. Siedzibą Ośrodka jest miejscowość Suchożebry, a terenem działania obszar Gminy Suchożebry.
3. Organizatorem dla Ośrodka jest Gmina Suchożebry
4. Ośrodek jest jednostką organizacyjną Gminy Suchożebry.

§ 2
1. Przedmiotem działania Gminnego Ośrodka Kultury w Suchożebrach jest wykonywanie zadań gminy
w zakresie organizowania działalności kulturalnej, sportowej, zaspokajania potrzeb oświatowych i
informacyjnych ogółu mieszkańców oraz uczestniczenie w upowszechnianiu wiedzy i kultury na
terenie Gminy Suchożebry z uwzględnieniem działań promocyjnych.

2. Działalność Ośrodka nie stanowi działalności gospodarczej i nie jest nastawiona na osiąganie zysku.
3. Do zakresu działania Ośrodka w szczególności należy:

1) rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb i zainteresowań kulturalnych, sportowych i
rekreacyjnych,

2) kształtowanie wzorców aktywnego uczestnictwa w kulturze i sporcie,
3) organizowanie i wspieranie imprez artystycznych, rozrywkowych, sportowych i rekreacyjnych,
4) prowadzenie zajęć i warsztatów artystycznych oraz kół zainteresowań,
5) edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę,
6) tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką,
7) upowszechnianie wiedzy o kulturze, w tym o kulturze regionalnej,
8) promocję kultury Gminy Suchożebry i lokalnych twórców kultury,
9) administrowanie gminnymi obiektami kultury, sportu i rekreacji,

4. Ośrodek współpracuje z innymi instytucjami kultury, podmiotami prowadzącymi działalność kulturalną,
stowarzyszeniami i związkami twórców i artystów oraz organami władz publicznych zajmujących się
działalnością kulturalną.

§ 3
Działalnością Ośrodka kieruje Dyrektor, który reprezentuje go na zewnątrz.

§ 4
1. Ośrodek gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę

w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.
2. Ośrodek otrzymuje z budżetu Gminy corocznie dotację na działalność w wysokości niezbędnej na pokrycie

kosztów działalności, w tym w szczególności kosztów wynagrodzeń pracowników oraz kosztów utrzymania i
eksploatacji majątku.

3. Ośrodek może uzyskiwać środki finansowe z:
- wpływów z własnej działalności,
- dotacji z budżetu państwa,
- wpływów z najmu i dzierżawy składników majątku,
- spadków, zapisów i darowizn od osób fizycznych i prawnych,
- innych źródeł.

4. Ośrodek pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów.

§ 5
Zmiany w niniejszym statucie mogą być dokonane w trybie określonym dla jego nadania..



Przewodnicząca Rady

Małgorzata Osińska




