
Druk 328 

UCHWAŁA Nr ………………. 

RADY GMINY  LUBSZA 

z dnia ……………………… 

 

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Lubszy. 

 

 Na podstawie art.18 ust 2 pkt.15 w związku z art.40 ust. 1 i 2 pkt.2  Ustawy z dnia 8 

marca 1990  roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 559 z późniejszymi 

zmianami) oraz art.13 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i 

prowadzeniu działalności kulturalnej ( tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 194 z późniejszymi zmianami), 

Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1479), oraz art. 

16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych 

aktów prawnych (Dz. U . z 2019 r., poz. 1461),   

Rada Gminy uchwala co następuje : 

 

§ 1. Ogłasza się tekst jednolity Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Lubszy. 

2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1 nastąpi w formie Obwieszczenia Rady Gminu Lubsza 

z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Gminnego Ośrodka 

Kultury w Lubszy, zgodnie z brzmieniem załącznika do niniejszej uchwały. 

§2. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

2. Obwieszczenie, o którym mowa w §3 ust. 2 podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Opolskiego. 

 

Bogusław Gąsiorowski 

Wójt Gminy Lubsza 

 

  



Załącznik do Uchwały Nr …….. 

Rady Gminy Lubsza 

z dnia ………….. 

 

OBWIESZCZENIE 

RADY GMINY LUBSZA 

Z DNIA …………….. 
 

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Lubszy 

 

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów 

normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U . z 2019 r., poz. 

1461),ogłasza się tekst jednolity Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Lubszy, 

uchwalony Uchwałą Nr XXVII/265/2001 Rady Gminy Lubsza z dnia 30 października 

2001 r., zmieniony:  

1) Uchwałą Nr XXXVIII/353/2006 Rady Gminy Lubsza z dnia 30.06.2006 r. w 

sprawie zmiany uchwały dotyczącej uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka 

Kultury w Lubszy,  

2) Uchwałą Nr XL/294/2018 Rady Gminy Lubsza z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie 

zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Lubszy, 

3) Uchwałą nr XXIV/231/2021 z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały 

dotyczącej uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Lubszy 

- zgodnie z brzmieniem załącznika do niniejszego obwieszczenia.    

 

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały 

nie obejmuje: 

1) §16 Uchwały Nr XXXVIII/353/2006 Rady Gminy Lubsza z dnia 30.06.2006 r. w 

sprawie zmiany uchwały dotyczącej uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka 

Kultury w Lubszy, który stanowi: 

„§16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubsza.” 

2) §17 Uchwały Nr XXXVIII/353/2006 Rady Gminy Lubsza z dnia 30.06.2006 r. w 

sprawie zmiany uchwały dotyczącej uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka 

Kultury w Lubszy, który stanowi: 

„§17. Uchyla się Uchwałę nr XXVII/266/2001 Rady Gminy w Lubszy z dnia 

30.10.2001 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Lubszy.” 

3) §18 Uchwały Nr XXXVIII/353/2006 Rady Gminy Lubsza z dnia 30.06.2006 r. w 

sprawie zmiany uchwały dotyczącej uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka 

Kultury w Lubszy, który stanowi: 

„§18. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” 

4) §2 Uchwały Nr XL/294/2018 Rady Gminy Lubsza z dnia 01.03.2018 r. w sprawie 

zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Lubszy, który stanowi: 

„§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubsza.” 

5) §3 Uchwały Nr XL/294/2018 Rady Gminy Lubsza z dnia 01.03.2018 r. w sprawie 

zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Lubszy, który stanowi: 

„§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” 

6) §6 Uchwały Nr XXIV/231/2021 Rady Gminy Lubsza z dnia 17.06.2006 r. w 

sprawie zmiany uchwały dotyczącej uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka 

Kultury w Lubszy, który stanowi: 

7) „§6. Uchyla się Uchwałę nr XXIII/221/2021 Rady Gminy Lubsza z dnia 29 kwietnia 

2021 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej uchwalenia Statutu Gminnego 



Ośrodka Kultury w Lubszy oraz w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu 

Gminnego Ośrodka Kultury w Lubszy.” 

8) §7 Uchwały Nr XXIV/231/2021 Rady Gminy Lubsza z dnia 17.06.2006 r. w 

sprawie zmiany uchwały dotyczącej uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka 

Kultury w Lubszy, który stanowi: 

9) „§7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Opolskiego.” 

 

3. Obwieszczenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

  



 

Załącznik do obwieszczenia  

Rady Gminy Lubsza 

Z dnia ………. 

 

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego  

Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Lubszy 

 

STATUT GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W LUBSZY 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1 

1. Gminny Ośrodek Kultury w Lubszy, zwany dalej „Ośrodkiem”, jest jednostką 

organizacyjną Gminy Lubsza prowadzoną w formie samorządowej instytucji kultury. 

2. Ośrodek jest wpisany do Rejestru Instytucji Kultury gminy Lubsza i posiada osobowość 

prawną. 

§ 2 

Ośrodek został utworzony na mocy Uchwały Nr XXVII/265/2001 Rady Gminy Lubsza  

z dnia 30.10.2001 r. 

§ 3 

 

Ośrodek o którym mowa w § 1 działa w oparciu o przepisy: 

1) Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 

2020 r., poz. 713 z późniejszymi zmianami); 

2)  Ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu 

działalności kulturalnej ( tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 194 z późniejszymi zmianami); 

3) Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach ( tj. Dz U. z 2019 r., poz. 1479); 

4) Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 

305); 

5) Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2021, 

poz. 217 z późniejszymi zmianami). 

 

§ 4 

 

1. Siedziba Ośrodka znajduje się w Lubszy ul. Kukurydziana 1A 49-313 Lubsza, a terenem 

działania Ośrodka jest Gmina Lubsza. Ośrodek może  prowadzić działalność na obszarze 

Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. 

2. (wykreślony). 

3. Ośrodek używa podłużnej pieczęci z napisem odpowiadającym pełnej jego nazwie. 

 

 

II CEL I PRZEDMIOT DZIAŁANIA 

 

 

§ 5 

 

Celem działania Ośrodka jest : 

1) prowadzenie wielokierunkowej działalności w zakresie rozwijania i zaspakajania 

potrzeb kulturowych mieszkańców gminy, 



2) (wykreślony) 

3) upowszechnianie i edukacja w zakresie kultury i czytelnictwa na rzecz mieszkańców 

gminy. 

 

§ 6 

 

1. Do podstawowych zadań Ośrodka należy : 

1)  edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę; 

2)  rozpoznawanie, rozbudzanie, zaspakajanie i dokumentowanie potrzeb kulturalnych,  

artystyczno-rekreacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży; 

3)  tworzenie warunków i nawyków do korzystania z dóbr kultury; 

4)  kultywowanie tradycji regionalnych i tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, 

rękodzieła artystycznego i amatorskiego ruchu artystycznego; 

5)  tworzenie warunków do aktywnego spędzania czasu wolnego; 

6)  gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych; 

7)  popularyzacja czytelnictwa; 

8)  prowadzenie działalności informacyjno – bibliograficznej; 

9)  współpraca z instytucjami oraz organizacjami społecznymi; 

10)  promocja gminy Lubsza. 

 

2. Zadania wymienione w ust.1 Ośrodek realizuje przede wszystkim przez: 

1)  organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i czytelniczej; 

2)  organizowanie warsztatów zainteresowań dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych; 

3)  organizowanie okolicznościowych imprez o różnym zakresie programowym; 

4)  organizowanie konkursów, przeglądów i spotkań autorskich; 

5)  prowadzenie działalności wynikających z potrzeb środowiska; 

6)  doskonalenie form i metod pracy. 

3. Wykonywanie zadań określonych w ust. 1 należy również do zakresu działania świetlic  i 

bibliotek. 

 

III. ORGANY OŚRODKA, 

JEGO ORGANIZACJA, PRACOWNICY 

 

§ 7 

 

1. Ośrodkiem zarządza dyrektor, który kieruje jego działalnością i reprezentuje go na  

    zewnątrz. 

2. Dyrektora Ośrodka powołuje i odwołuje Wójt Gminy Lubsza w trybie określonym  

    ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. 

3. Na czas  nieobecności dyrektor wyznacza swojego zastępcę informując o powyższym  

    Wójta Gminy Lubsza. 

4. Dyrektor jest pracodawcą w stosunku do pracowników zatrudnionych w Ośrodku. 

5. Dyrektor w ramach udzielonego przez Wójta Gminy Lubsza pełnomocnictwa działa   

    zgodnie z przepisami i niniejszym statutem podejmując decyzje samodzielnie. 

 

 

 

§ 8 

 



Strukturę organizacyjną, szczegółowe zadania oraz zasady działania Ośrodka określa 

regulamin organizacji wewnętrznej ustalony przez dyrektora i zatwierdzony przez Wójta 

Gminy. 

 

§ 9 

Zasady wynagradzania pracowników Ośrodka określa regulamin wynagradzania nadany 

przez dyrektora. 

 

§ 10 

 

Czynności z zakresu prawa pracy określa regulamin pracy nadany przez dyrektora Ośrodka. 

 

 

IV. GOSPODARKA FINANSOWA 

 

§ 11 

 

1. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach ustalonych dla samorządowych   

    instytucji kultury. 

2. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowy ustalony przez  

   Dyrektora, z uwzględnieniem wysokości dotacji przyznanej przez Radę Gminy Lubsza po    

   uzgodnieniu projektu planu z Wójtem Gminy. 

3. Plan finansowy zawiera plan usług, plan przychodów, plan kosztów oraz opracowany w  

    miarę potrzeb plan remontów i konserwacji środków trwałych i plan inwestycji. 

4. Przychodami Ośrodka są dotacje z budżetu gminy, wpływy z najmu i dzierżawy oraz 

    darowizny od osób prawnych i fizycznych, a także wpływy z innych źródeł. 

  

§ 12 

 

W Ośrodku tworzy się Zakładowy Fundusz Socjalny na zasadach określonych odrębnymi 

przepisami. 

 

 

 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§ 13 

 

Zmiany Statutu mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania. 

 

 


