
Statut 
Samorządowego Ośrodka Kultury w Jarczowie 

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

1. Gminna instytucja kultury o nazwie Samorządowy Ośrodek Kultury w Jarczowie została 
utworzona na mocy Uchwały Rady Gminy Nr VI/32/99 z dnia 29 kwietnia 1999 roku.
2.Samorządowy Ośrodek Kultury działa na podstawie:
-Ustawy z  dnia  25 października  1991 roku o organizowaniu  i  prowadzeniu  działalności 
kulturalnej  /Dz.U.  Z  dnia  1997r.  Nr110poz.  721,nr  141  poz.943  oraz  z  1998  r.  nr  106 
poz.668/
-Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach / Dz.U. Nr 85 poz.539z późniejszymi 
zmianami/
-Ustawy z dnia 17 maja 1990 roku o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach 
szczegółowych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz niektórych 
ustaw /Dz. U. Nr 34 poz. 198, nr 43 poz. 258i z 1998 r. Dz.u. Nr 106 poz. 668/
-Niniejszego statutu.

§2

1. Ośrodek  jest samorządową instytucją kultury i obejmuje swoja działalnością teren gminy 
Jarczów

2. Ośrodek podlega wpisaniu do rejestru kultury Instytucji Kultury w Gminie Jarczów .
3. Ośrodek uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do Rejestru określonego w §2 ust. 

2.
4. W skład Samorządowego Ośrodka Kultury w Jarczowie wchodzą 

- Biblioteka Publiczna w Jarczowie,punktu biblioteczne
- Dom Kultury w Jarczowie

 §3 

Siedzibą Samorządowego Ośrodka Kultury jest miejscowość Jarczów. 

§4

1. Organizatorem Ośrodka jest Rada Gminy w Jarczowie sprawująca nad jego działalnością za 
pośrednictwem Wójta Gminy i komisji kultury.

2. Organizator zapewnia Ośrodkowi środki niezbędne do jego utrzymania i rozwoju 

§5

Opiekę metodyczno- programową nad Ośrodkiem sprawują, Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. 
Hieronima  Łopacińskiego  w  Lublinie  oraz  Powiatowa  Biblioteka  Publiczna  w  Tomaszowie 
Lubelskim. 



ROZDZIAŁ II
ZAKRES I PODMIOT DZIAŁANIA 

§6

1. Samorządowy Ośrodek Kultury realizuje zadania w dziedzinie wychowania, edukacji, służy 
zaspokajaniu  i  rozwijaniu  potrzeb  czytelniczych  społeczeństwa  oraz  upowszechnianiu 
wiedzy i kultury.

2. Ośrodek  prowadzi  wielokierunkową  działalność  kulturalną  na  podstawie  własnego 
społecznie akceptowanego programu. 

3. Ośrodek spełnia  funkcje  upowszechnieniowa,  metodyczno-instruktorską dokumentacyjną, 
promocyjna, usługowa. 

§7

Podstawowymi celami Ośrodka są:
1. Pozyskiwania  i  przygotowywanie  środowiska  lokalnego  do  aktywnego  uczestnictwa  w 

kulturze oraz współtworzenia jej wartości.
2. Ochrona tradycji kulturalnych i dziedzictwa kulturowego gminy.
3. Upowszechnianie dorobku i osiągnięć  instytucji kultury, twórców i zespołów amatorskiego 

ruchu  artystycznego  oraz  popularyzowanie  i  promowanie  najcenniejszych  wartości 
artystycznych kultury narodowej.

4. Gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem 
materiałów regionalnych.

5. Udostępnianie  zbiorów  bibliotecznych  na  miejscu,  wypożyczanie  oraz  prowadzenie 
wypożyczalni między bibliotecznych.

6. Organizowanie  czytelnictwa  i  udostępnianie  materiałów  bibliotecznych  ludziom 
niepełnosprawnym  oraz  organizowanie  obsługi  bibliotecznej  mieszkańcom,  którzy  z 
powodu choroby nie mogą przyjść do biblioteki.

7. Prowadzenie działalności informacyjno- bibliograficznej .
8. Koordynacje działalności kulturalnej. 
9. Gromadzenie  i  udostępnianie  informacji  i  dokumentacji  dotyczącej  prowadzonej 

działalności.

§8

Cele określone w §7 Samorządowy Ośrodek Kultury w Jarczowie realizuje poprzez 
1.   Edukacje kulturalna środowiska w szczególności dzieci i młodzieży realizowanej w f
ormie pracy w zespołach, kołach zainteresowań, w konkursach, przeglądach, festiwalach  
oraz we wszystkich dziedzinach działalności kulturalnej.

2. Opiekę nad amatorskim ruchem artystycznym i twórczoscią ludowa na terenie gminy oraz 
ich promocja.

3. Działalność  rozrywkowa zapewniająca  uczestnikom racjonalne  spędzanie  wolnego czasu 
zgodnie z ich zainteresowaniami.

4. Koordynacje działalności kulturalnej na terenie gminy.
5. Współprace ze społecznym ruchem kulturalnym i pomoc merytoryczną w organizacji jego 

imprez.
6. Rozwój i zaspokajanie potrzeb czytelniczych , prowadzenie bibliotek i czytelni.
7. Współdzielenia  z  bibliotekami  innych  sieci,  instytucjami  upowszechniania  kultury, 

organizacjami  i  towarzystwami  w  rozwoju  i  zaspokajaniu  potrzeb  oświatowych  i 
kulturalnych społeczeństwa.

8. Doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej.



9.  Podejmowanie  innych  działań   -  kulturalno-oświatowych  wynikających  z  potrzeb 
środowiska lokalnego.

10. Działalność usługową dla społeczeństwa w oparciu o posiadaną bazę i kadrę w zakresie:
- wynajmowanie sali i innych pomieszczeń
- prowadzenie wypożyczalni /sprzętu muzycznego i inne/
- prowadzenie kawiarenki internetowej
- organizacje kursów i szkoleń 
- organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży 

Dochody uzyskane z prowadzonej działalności gospodarczej i usługowej są w całości przeznaczone 
na finansowanie działalności podstawowej Samorządowego Ośrodka Kultury.

ROZDZIAŁ III
ZARZADZANIE I ORGANIZACJA

§9

1.Ośrodkiem zarządza kierownik, który odpowiedzialny jest za jego działalność.
2. Kierownika powołuje Wójt Gminy Jarczów
3. Powołanie kierownika może nastąpić w drodze konkursu ogłoszonego przez Wójta Gminy.
4. Do obowiązków kierownika należy 

- reprezentowanie Ośrodka na zewnątrz ,
kierowanie  pracami  Ośrodka  oraz  nadzór  nad  majątkiem  przekazanym  mu  w  zarząd  i 
użytkowanie.
- przedstawienie Wójtowi Gminy,a w razie potrzeby Radzie Gminy do zatwierdzenia planu 
pracy, planu finansowego i działalności inwestycyjnej Ośrodka,  
zatwierdzanie  i  rozwiązywanie  umów  o  prace,  zleceń  o  dzieło  z  pracownikami 
Samorządowego Ośrodka Kultury i innymi osobami fizycznymi,  
- organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej służącej pozyskiwaniu środków 
finansowych na realizacje zadań Ośrodka,
-  przedstawienie  Wójtowi  Gminny,  a  w  razie  potrzeby  Radzie  Gminy  informacji  o 
działalności  programowej,  finansowej  i  gospodarczej  Ośrodka  oraz  spraw  i  wniosków 
wymagających decyzji wójta lub Rady Gminy.

§10

Organizacje  wewnętrzna  Ośrodka  Kultury  określa  Regulamin  Organizacyjny  nadany  przez 
kierownika.
 

§11 

1. W  Ośrodku  Może  być  powołana  Rada  Programowa  jajo  społeczny  organ  doradczy  i 
opiniodawczy Kierownika Ośrodka

2. Rada powoływana jest przez Kierownika Ośrodka 

§12

1. Kierownik  i  pracownicy  Samorządowego  Ośrodka  powinni  posiadać  kwalifikacje 
odpowiednie do zajmowanych stanowisk określone w rozporządzeniu Ministra Kultury i 
Sztuki  dotyczącym  wymagań  kwalifikowanych,  trybu  stwierdzenia  kwalifikacji 
uprawniających do zajmowania określonych stanowisk w placówkach kultury.

2. Wynagrodzenia pracowników Ośrodka ustalane są na podstawie rozporządzenia Ministra 



Kultury  i  Sztuki  dotyczącego  aktualnych  zasad  wynagradzania  pracowników  instytucji 
kultury  dotyczącego  aktualnych  zasad  wynagradzani  pracowników  instytucji  kultury, 
prowadzących gospodarkę finansową za zasadach ustalonych dla zakładów budżetowych.

ROZDZIAŁ IV 
GOSPODARKA FINANSOWA SAMORZADOWEGO OŚRODKA KULTURY 

§13

1. Ośrodek  gospodaruje  samodzielnie  powierzonym  majątkiem  orz  prowadzi  samodzielna 
gospodarkę  w  ramach  posiadanych  środków,  kierując  się  zasadami  efektywności  ich 
wykorzystania.

2. Działalność Ośrodka finansowana jest budżetu gminy, dochodów własnych uzyskiwanych z 
prowadzonej działalności. 

3. Podstawą  gospodarki  finansowej  Ośrodka  jest  plan  finansowy  zatwierdzony  przez 
kierownika.

ROZDZIAŁ V
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§14

1. Statut Ośrodka Kultury nadaje Rada Gminy.
2. Zmiany Statutu mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego zadania.
3. Organizator może  zlikwidować Ośrodek, przy czym zobowiązany jest na 6 miesięcy przez 

wydaniem aktu o likwidacji podać to do publicznej wiadomość o informację o zmianie i 
przyczyny likwidacji.

4. Ośrodek  używa  pieczątki  podłużnej,  prostokątnej  z  nazwą  w  pełnym  brzmieniu 
SAMORZADOWY OSRODEK KULTURY W JARCZOWIE.

  
§15

Statut wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały. 


