
UCHWAŁA NR IX/64/2019 

RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI 

z dnia 29 sierpnia 2019 r. 

w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrzeniu Wielkim 

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

jedn.Dz.U. z 2019r. poz. 506, zm. poz. 1309) oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 

1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t. jedn. Dz. U. z 2018r. poz.1983, 

z późn. zm.) Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwala się Statut Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrzeniu Wielkim w brzmieniu 

określonym w załączniku do niniejszej uchwały. 

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

§ 3. Traci moc załącznik do uchwały Nr XVIII/220/2000 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 

22 sierpnia 2000r. w sprawie połączenia Domu Kultury w Dobrzeniu Wielkim i Gminnej Biblioteki 

Publicznej w jedną instytucję kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury w Dobrzeniu Wielkim 

w zakresie określającym statut Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrzeniu Wielkim. 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi 

w życie z dniem 1 listopada 2019r.  

 
Przewodniczący Rady Gminy Dobrzeń Wielki 

Roman Kołbuc 

Załącznik do uchwały Nr IX/64/2019 

Rady Gminy Dobrzeń Wielki 

z dnia 29 sierpnia 2019 r. 

STATUT GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W DOBRZENIU WIELKIM 

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne 

§ 1.  
1.  Gminny Ośrodek Kultury w Dobrzeniu Wielkim, zwany dalej „Ośrodkiem”, jest samorządową 

instytucją kultury, która powstała w wyniku połączenia Domu Kultury w Dobrzeniu Wielkim oraz 

Gminnej Biblioteki Publicznej. Ośrodek działa na podstawie: 

1) ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst 

jedn.: Dz. U. z 2018r. poz.1983 z późn. zm.); 

2) ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (tekst jedn.: Dz. U. z 2018r. poz. 574 z późn. zm.); 

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

połączenia Domu Kultury w Dobrzeniu Wielkim i Gminnej Biblioteki Publicznej w jedną instytucję 

kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury w Dobrzeniu Wielkim; 

4) niniejszego Statutu. 

2. Ośrodek nie jest instytucją artystyczną w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 

25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. 

§ 2. Organizatorem Ośrodka jest Gmina Dobrzeń Wielki, zwana dalej Gminą. 

§ 3. W ramach Ośrodka działa Biblioteka Publiczna w Dobrzeniu Wielkim, która wchodzi w skład 

ogólnokrajowej sieci bibliotecznej i podlega merytorycznemu nadzorowi Wojewódzkiej Biblioteki 

Publicznej w Opolu. 

§ 4.  
1.  Terenem działania Ośrodka jest obszar Gminy. 

2. Siedziba Ośrodka mieści się w Dobrzeniu Wielkim przy ul. Namysłowskiej 20. 

§ 5.  
1.  Działalność Ośrodka prowadzona jest: 

1) w siedzibie Ośrodka; 

2) w Sali wiejskiej w Kup; 

3) na terenie kąpieliska położonego w Dobrzeniu Wielkim, zwanego lokalnie „Balaton”. 

2. Działalność Ośrodka w zakresie Biblioteki Publicznej w Dobrzeniu Wielkim prowadzona jest 

w siedzibie Ośrodka oraz w filiach bibliotecznych w Chróścicach i w Kup. 

3. Za zgodą Wójta działalność Ośrodka może być prowadzona okresowo lub stale 

z wykorzystaniem obiektów będących własnością Gminy innych, niż wymienione w ust.1 i 2. 



§ 6. Ośrodek jest wpisany do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Gminę Dobrzeń 

Wielki. 

§ 7. Ośrodek używa pieczęci podłużnej zawierającej w swej treści nazwę Ośrodka, adres siedziby 

oraz NIP. 

Rozdział 2. 

Zakres działalności 

§ 8.  
1.  Do podstawowych zadań statutowych Ośrodka należy tworzenie, upowszechnianie i ochrona 

kultury, a w szczególności: 

1) rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb i zainteresowań mieszkańców w zakresie kultury; 

2) edukacja i wychowanie przez kulturę i sztukę; 

3) popularyzacja i promocja twórczości artystycznej, w szczególności teatralnej, filmowej, telewizyjnej, 

muzycznej, literackiej, malarskiej i rękodzieła; 

4) tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowań w obszarze 

kultury i sztuki; 

5) tworzenie warunków dla rozwoju i ochrony wszelkich form folkloru i rękodzieła ludowego; 

6) tworzenie warunków dla zachowania dorobku oraz dla rozwoju działalności kulturalnej mniejszości 

narodowych i etnicznych związanych kulturowo z Gminą; 

7) upowszechnianie wiedzy o kulturze, w tym o kulturze regionalnej; 

8) promocja dorobku kulturalnego Gminy Dobrzeń Wielki oraz dorobku lokalnych twórców; 

9) wspieranie miejscowych tradycji i inicjatyw kulturalnych; 

10) koordynacja działań w zakresie organizacji imprez kulturalnych i rekreacyjnych na terenie miny; 

11) integracja miejscowych środowisk w celu współtworzenia i uczestnictwa w działalności kulturalnej; 

12) zaspokajanie potrzeb w zakresie rekreacji, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci, młodzieży oraz 

seniorów; 

13) promocja walorów turystycznych Gminy oraz propagowanie rozwoju amatorskiej turystyki pieszej, 

rowerowej i wodnej. 

2. Do podstawowych zadań statutowych Ośrodka realizowanych ramach Biblioteki Publicznej 

w Dobrzeniu Wielkim należy w szczególności: 

1) gromadzenie, ochrona i udostępnianie zbiorów bibliotecznych; 

2) rozbudzanie zainteresowania czytelnictwem; 

3) popularyzacja czytelnictwa. 

3. Dla realizacji celów statutowych Ośrodek może współdziałać z osobami fizycznymi, osobami 

prawnymi oraz jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej. 

§ 9. W celu realizacji zadań statutowych Ośrodek podejmuje działania obejmujące 

w szczególności: 

1) prowadzenie grup oraz amatorskich zespołów artystycznych; 

2) prowadzenie kół zainteresowań, sekcji i klubów związanych z kulturą, sztuką i rekreacją; 

3) prowadzenie zajęć i warsztatów artystycznych i rozrywkowych; 

4) organizowanie kursów tańca, śpiewu, rysunku, malarstwa, aktorstwa i fotografii; 

5) organizowanie imprez kulturalnych i rekreacyjnych; 

6) organizację konkursów, przeglądów, festiwali, turniejów; 

7) organizację wystaw sztuki profesjonalnej i amatorskiej; 

8) organizację koncertów, spektakli, i odczytów; 

9) zapewnienie dostępności mieszkańców Gminy do zbiorów bibliotecznych; 

10) wypożyczanie książek i nośników multimedialnych, będących w zasobach Ośrodka; 

11) prowadzenie działalności informacyjnej o zbiorach bibliotecznych własnych, zbiorach innych 

bibliotek i ośrodków informacji naukowej; 

12) tworzenie i udostępnianie w bibliotece baz danych katalogowych, bibliograficznych 

i faktograficznych; 

13) organizowanie i prowadzenie różnych form pracy z czytelnikiem służących popularyzacji twórczości 

literackiej, w tym organizowanie spotkań z autorami; 

14) współpracę z bibliotekami szkolnymi w Gminie oraz z innymi bibliotekami, w tym z Wojewódzką 

Biblioteką Publiczną w Opolu; 

15) organizowanie imprez rekreacyjnych, w tym również wycieczek, rajdów; 



16) prowadzenie w sezonie letnim kąpieliska w Dobrzeniu Wielkim, zwanego lokalnie „Balaton”; 

17)  gromadzenie i rozpowszechnianie informacji o zabytkach kultury, wybitnych postaciach z naszego 

regionu oraz miejscach szczególnych na terenie Gminy. 

§ 10.  
1.  Podstawą działalności Ośrodka jest roczny plan działalności ustalany przez Dyrektora 

i zaopiniowany przez Radę. 

2. Plan obejmuje najważniejsze zamierzenia i przedsięwzięcia przewidziane do zrealizowania 

w danym roku kalendarzowym. 

3. Ośrodek wykonuje także zadania z zakresu organizowania działalności kulturalnej polecone 

przez organizatora. 

Rozdział 3. 

Organy zarządzające i doradcze oraz sposób ich powoływania 

§ 11.  
1.  Ośrodek zarządzany jest przez Dyrektora, którego powołuje i odwołuje Wójt Gminy Dobrzeń 

Wielki w trybie i na zasadach przewidzianych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa. 

2. Dyrektor jest powoływany na czas oznaczony 3 lat kalendarzowych, liczony od dnia powołania. 

Po upływie kadencji Dyrektor sprawuje swoją funkcję do dnia objęcia stanowiska przez następcę. 

3. Kandydat na stanowisko dyrektora może być wyłoniony w drodze konkursu. 

O przeprowadzeniu konkursu decyduje Wójt Gminy Dobrzeń Wielki, który ustala regulamin 

konkursu. 

§ 12.  
1.  Dyrektor zarządza działalnością Ośrodka, reprezentuje go na zewnątrz i odpowiada za jego 

działalność oraz powierzone składniki majątkowe.  

2. Do zakresu działania Dyrektora należy w szczególności:  

1) ogólne kierownictwo w sprawach działalności podstawowej, finansowej i administracyjnej; 

2)  nadzór nad majątkiem Ośrodka; 

3) przedstawianie właściwym organom nadzoru i upoważnionym instytucjom planów rzeczowych 

i finansowych, sprawozdań oraz wniosków finansowo-inwestycyjnych; 

4) wydawanie w obowiązującym trybie regulaminów i zarządzeń; 

5) wykonywanie zadań z zakresu kontroli zarządczej; 

6) zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami Ośrodka oraz podejmowanie decyzji 

wynikających ze stosunku pracy oraz zawieranie innych umów cywilnoprawnych; 

7) stwarzanie warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników; 

8) udzielanie wszelkich informacji Wójtowi i Radzie Gminy Dobrzeń Wielki. 

§ 13.  
1.  W Ośrodku może być utworzone stanowisko zastępcy dyrektora. 

2. Zastępcę dyrektora powołuje i odwołuje Dyrektor. 

§ 14.  
1.  W Ośrodku działa Rada Społeczna, zwana dalej Radą, będąca organem doradczym 

i opiniodawczym Ośrodka. 

2. W skład Rady wchodzi 7 osób, z tym zastrzeżeniem, że: 

1) dwóch członków powołuje i odwołuje Wójt Gminy Dobrzeń Wielki; 

2) po jednym członku wskazują: 

a) komisja stała Rady Gminy Dobrzeń Wielki właściwa do spraw kultury; 

b) rady sołeckie z każdego sołectwa w Gminie Dobrzeń Wielki. 

3. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracami i reprezentuje 

Radę na zewnątrz. 

4. Posiedzenia Rady są zwoływane na wniosek Przewodniczącego Rady, Wójta Gminy Dobrzeń 

Wielki lub Dyrektora. 

5. Dyrektor uczestniczy w posiedzeniach Rady. 

6. Do podstawowych zadań Rady należy opiniowanie rocznych planów działalności i planów 

finansowych Ośrodka oraz sprawozdań z działalności Ośrodka; 

7. Rada może z własnej inicjatywy kierować do Dyrektora oraz organów Gminy Dobrzeń Wielki 

wnioski, postulaty i apele w zakresie funkcjonowania Ośrodka oraz organizowania i prowadzenia 

działalności kulturalnej. 



8. Osoby powołane w skład Rady pełnią swoje funkcje społecznie i nie otrzymują z tego tytułu 

wynagrodzenia, diet ani zwrotu kosztów podróży. 

Rozdział 4. 

Gospodarka finansowa, źródła finansowania 

§ 15. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie z dnia 

25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. 

§ 16.  
1.  Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest plan finansowy ustalony przez Dyrektora po 

zasięgnięciu opinii Rady. 

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

Źródłami finansowania działalności Ośrodka są: 

1) dotacje organizatora: 

a) podmiotowe na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, 

w tym na utrzymanie i remonty obiektów, 

b) celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji, 

c) celowe na realizację wskazanych zadań i programów; 

2) przychody z prowadzonej działalności; 

3) inne przychody, w tym m.in. inne dotacje, środki uzyskane w ramach pomocy zagranicznej, środki 

uzyskane z funduszy Unii Europejskiej, darowizny, spadki i zapisy, odsetki od środków 

zgromadzonych na rachunkach bankowych; 

4) przychody ze sprzedaży majątku ruchomego. 

§ 17. Dyrektor Ośrodka sporządza roczne sprawozdanie finansowe Ośrodka oraz roczne 

sprawozdanie z działalności Ośrodka i przedkłada je Wójtowi Gminy Dobrzeń Wielki do 

zatwierdzenia. 

Rozdział 5. 

Pozostała działalność Ośrodka 

§ 18.  
1.  Ośrodek może prowadzić działalność gospodarczą, jako działalność dodatkową inną niż 

działalność kulturalna i biblioteczna, w szczególności: 

1) prowadzić naukę języków obcych; 

2) świadczyć usługi kserograficzne, fonograficzne, fotograficzne, filmowe itp; 

3) wypożyczać kostiumy, rekwizyty, sprzęt techniczny i muzyczny; 

4) realizować imprezy zlecone przez podmioty inne niż organizator Ośrodka; 

5) wynajmować odpłatnie pomieszczenia będące w gestii ośrodka osobom fizycznym i firmom w celu 

organizacji zjazdów, imprez okolicznościowych itp.; 

6) organizować kursy i szkolenia; 

7) organizować wycieczki krajowe i zagraniczne. 

2. Środki uzyskane z prowadzonej działalności dodatkowej wykorzystywane są wyłącznie w celu 

finansowania działalności statutowej Ośrodka. 

3. Działalność o której mowa w ust. 1 nie może powodować zakłócenia lub ograniczenia 

w realizacji zadań statutowych Ośrodka. 

Rozdział 6. 

Zasady dokonywania zmian statutowych 

§ 19. Statut Ośrodka może być zmieniony przez Radę Gminy Dobrzeń Wielki w trybie właściwym 

do jego nadania. 

§ 20. Z wnioskiem o dokonanie zmiany Statutu Ośrodka mogą wystąpić, oprócz podmiotów 

uprawnionych przepisami powszechnie obowiązującego prawa również: 

1) radny Gminy Dobrzeń Wielki; 

2) Dyrektor; 

3) Rada. 

 


