Uchwała Nr XXI/148/2020
Rady Gminy Komarów-Osada
z dnia 21 września 2020 roku
w sprawie zmiany Statutu Samorządowego Ośrodka Kultury w Komarowie-Osadzie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst
jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 194) - Rada Gminy Komarów-Osada, uchwala co następuje:
§ 1.
Nadaje się statut Samorządowemu Ośrodkowi Kultury w Komarowie-Osadzie w brzmieniu
ustalonym w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2.
Traci moc statut nadany Uchwałą Nr XIX/142/2005 Rady Gminy Komarów-Osada z dnia
26 lutego 2005 roku.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Komarów-Osada.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubelskiego.

Załącznik
do uchwały Nr XXI/148/2020
Rady Gminy Komarów-Osada
z dnia 21 września 2020 roku

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1
Samorządowy Ośrodek Kultury w Komarowie-Osadzie jest samorządową instytucją
kultury Gminy Komarów-Osada i działa w szczególności na podstawie:
1.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U.
z 2020 r. poz. 713);
1.2 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu
działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 194);
1.3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach ((Dz. U. z 2019 r. poz. 1479
z późn. zm.)
1.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r.
poz. 869 z późn. zm.);
1.5 niniejszego statutu.
2. Samorządowy Ośrodek Kultury w Komarowie-Osadzie może używać skrótu „SOK
w Komarowie-Osadzie”.
3. Ilekroć w statucie jest mowa o Samorządowym Ośrodku Kultury lub Ośrodku - należy
przez to rozumieć Samorządowy Ośrodek Kultury w Komarowie-Osadzie.
1.

§2
1. Samorządowy Ośrodek Kultury w Komarowie-Osadzie jest samorządową instytucją
kultury prowadzącą w szczególności działalność w zakresie kultury, czytelnictwa,
wychowania, edukacji oraz upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji.
2. Organizatorem Samorządowego Ośrodka Kultury jest Gminy Komarów-Osada.
3. Nadzór nad działalnością Ośrodka w imieniu organizatora tj. Gminy Komarów-Osada,
sprawuje Wójt Gminy Komarów-Osada.
4. Nadzór merytoryczny nad Biblioteką Publiczną – wchodzącą w skład ogólnokrajowej
sieci bibliotecznej – sprawuje Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego
w Lublinie oraz Książnica Zamojska im. S. Kostki Zamoyskiego w Zamościu pełniącej
funkcje biblioteki powiatowej.
5. Organizator zapewnia warunki działalności i rozwoju na poziomie odpowiadającym
zadaniom i wymaganiom stawianym Samorządowemu Ośrodkowi Kultury.
§3
Samorządowy Ośrodek Kultury uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisu do rejestru
samorządowych instytucji kultury prowadzonego przez Gminę Komarów-Osada, jako
organizatora.
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§4
1.
2.
3.

Siedziba Samorządowego Ośrodka Kultury mieści się w Komarowie-Osadzie.
Samorządowy Ośrodek Kultury prowadzi swoją działalność w siedzibie oraz na terenie
gminy Komarów-Osada.
W skład Samorządowego Ośrodka Kultury wchodzą:
3.1. Biblioteka w Komarowie-Osadzie
3.2. Dom Kultury w Komarowie-Osadzie.
§5

Samorządowy Ośrodek Kultury używa pieczęci podłużnej z pełną nazwą:
Samorządowy Ośrodek Kultury
w Komarowie-Osadzie
ul. Rynek 15, 22-435 Komarów-Osada
tel. 84 638 86 59; 84 615 32 19

Rozdział 2
CELE I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI
§6
1.

2.

Celem działania Samorządowego Ośrodka Kultury jest prowadzenie na terenie gminy
Komarów-Osada wielokierunkowej działalności kulturalnej, czytelniczej, rozwijającej
i zaspokajającej potrzeby ludności w tym zakresie oraz upowszechnianie, ochrona
i promocja kultury w kraju i za granicą, a także edukacja, utrwalanie i rozwijanie
zainteresowań sportowych, rekreacyjnych oraz turystycznych mieszkańców gminy.
Do zadań Ośrodka należy m.in:
2.1. Pozyskiwanie i przygotowanie środowiska lokalnego do aktywnego uczestnictwa
w życiu społecznym i jego współtworzenia oraz rozpoznawanie, rozbudzanie,
zaspokajanie potrzeb i zainteresowań m.in. kulturalnych, rekreacyjnych
i sportowych mieszkańców;
2.2. Organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez kulturę
i sztukę, kształtowanie wzorów i nawyków aktywnego uczestnictwa w kulturze;
2.3. Ochrona tradycji kulturalnych i dziedzictwa kulturowego gminy;
2.4. Wspieranie rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania
kulturą i sztuką; prowadzenie zespołowych i indywidualnych form aktywności
twórczej;
2.5. Upowszechnianie dorobku i osiągnięć instytucji kultury, twórców i zespołów
z amatorskiego ruchu artystycznego oraz popularyzowanie i promowanie
najcenniejszych wartości artystycznych kultury narodowej;
2.6. Prowadzenie działalności wydawniczej i promocyjnej;
2.7. Rozwój, upowszechnianie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych;
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2.8. Organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych ludziom
z niepełnosprawnością oraz organizowanie obsługi bibliotecznej mieszkańcom,
którzy z powodu choroby lub innych zdarzeń losowych nie mogą przyjść do
biblioteki;
2.9. Organizowanie wydarzeń kulturalnych, artystycznych, okolicznościowych,
sportowych, rekreacyjnych, turystycznych, obrzędowych i innych;
2.10. Współpraca na rzecz kultury, sportu, rekreacji i turystyki z instytucjami, szkołami,
organizacjami pozarządowymi, twórcami, itp.
2.11. Promowanie Gminy Komarów-Osada;
§7
1.

2.

Samorządowy Ośrodek Kultury prowadzi działalność określoną w § 6 m.in. przez:
1.1. Edukację kulturalną środowiska realizowaną w formie pracy w zespołach, kołach
zainteresowań, w konkursach, przeglądach, festiwalach.
1.2. Opiekę nad amatorskim ruchem artystycznym i twórczością ludową na terenie
gminy oraz ich promocję.
1.3. Popularyzację i promocję regionalnych grup twórczych, artystów, zespołów
artystycznych i innych tworzących amatorski ruch artystyczny gminy KomarówOsada;
1.4. Prowadzenie działalności kulturalnej w świetlicach wiejskich.
1.5. Działalność rekreacyjno-wypoczynkową oraz rozrywkową zapewniając
uczestnikom racjonalne spędzanie wolnego czasu zgodnie z ich zainteresowaniami.
1.6. Współpracę:
a. ze społecznym ruchem kulturowym i pomoc metodyczną w organizacji jego
imprez;
b. z instytucjami kultury w kraju i zagranicą;
c. z podmiotami działającymi na terenie gminy, w tym grupami nieformalnymi;
1.7. Prowadzenie biblioteki i czytelni.
1.8. Współpraca z bibliotekami innych sieci, innymi organizacjami upowszechniania
kultury, sportu w zakresie rozwijania i zaspokajania potrzeb kulturalnych,
czytelniczych, rekreacyjnych i sportowych społeczeństwa.
1.9. Doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej.
1.10. Działalność usługową dla społeczeństwa w oparciu o posiadaną bazę i kadrę
w zakresie m.in.:
a. wynajmowania sal i obiektów,
b. organizowania imprez rozrywkowych,
c. organizowania kursów i szkoleń,
d. organizowania wypoczynku dzieci i młodzieży
1.11. Prowadzenie innych zadań objętych przepisami prawa oraz działań innych niż
wymienione, wynikających z potrzeb środowiska lokalnego.
Dochody uzyskane z prowadzonej działalności gospodarczej i usługowej są w całości
przeznaczone na finansowanie działalności statutowej Samorządowego Ośrodka Kultury.
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Rozdział 3
ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE
§8
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Samorządowym Ośrodkiem Kultury zarządza Dyrektor, który kieruje jego działalnością i
reprezentuje na zewnątrz, a także odpowiada za prawidłową realizację działalności
statutowej, właściwe gospodarowanie mieniem i środkami finansowymi.
Dyrektor podejmuje czynności prawne, decyzje, zaciąga zobowiązania dotyczące
działalności Samorządowego Ośrodka Kultury i ponosi za nie odpowiedzialność.
Oświadczenia woli w imieniu Ośrodka składa Dyrektor Ośrodka lub jego pełnomocnik,
działający w granicach pełnomocnictwa.
Dyrektora powołuje i odwołuje Wójt Gminy Komarów-Osada na zasadach określonych
obowiązującymi przepisami prawa.
Ośrodek jest pracodawcą w rozumieniu Kodeksu Pracy. Czynności pracodawcy wobec
pracowników Ośrodka wykonuje Dyrektor.
Czynności z zakresu prawa pracy wobec Dyrektora, w imieniu pracodawcy, wykonuje
Wójt.
Dyrektora, w razie jego nieobecności, zastępuje wyznaczony przez niego pracownik.
Szczegółowy zakres działania Samorządowego Ośrodka Kultury oraz organizację
wewnętrzną określa Regulamin Organizacyjny nadany przez Dyrektora, po zasięgnięciu
wymaganych prawem opinii.

Rozdział 4
GOSPODARKA FINANSOWA
§9
Ośrodek jest samorządową osobą prawną należącą do sektora finansów publicznych.
Ośrodek samodzielnie gospodaruje mieniem i środkami finansowymi, z zachowaniem
zasad określonych przepisami prawa, kierując się zasadami efektywności ich
wykorzystania.
3. Ośrodek pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych
przychodów, tj.:
3.1. dotacje podmiotowe i celowe z budżetu Organizatora;
3.2. dotacje podmiotowe i celowe z budżetu państwa;
3.3. darowizny, spadki, zapisy;
3.4. wpływy z własnej działalności, w tym przychody z najmu pomieszczeń i sprzętu;
3.5. przychody z pobieranych opłat;
3.6. środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych;
3.7. inne źródła, w tym fundusze Unii Europejskiej.
4. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowy ustalony przez
Dyrektora i Głównego Księgowego, z zachowaniem wysokości dotacji Organizatora,
sporządzony zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi finansów publicznych.
1.
2.
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Wynagrodzenie dla pracowników Ośrodka ustalane jest na podstawie Regulaminu
Wynagrodzeń nadanego przez Dyrektora.
6. Wszelkie dochody z działalności Ośrodka będą w całości przeznaczane na realizację jego
działalności statutowej.

5.

§ 10
Szczegółowe zasady prowadzenia rachunkowości i gospodarki finansowej określają odrębne
przepisy.
§ 11
1. Dyrektor przedkłada Organizatorowi roczne sprawozdanie finansowe z działalności
Ośrodka w terminie do 31 marca roku następnego po roku sprawozdawczym.
2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, podlega zatwierdzeniu przez Organizatora
w terminie do 30 czerwca roku następnego po roku sprawozdawczym. Roczne
sprawozdanie finansowe Ośrodka w imieniu Organizatora zatwierdza Wójt Gminy
Komarów-Osada.
Rozdział 5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 12
Ośrodek korzysta z mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Komarów-Osada.
§ 13
Zmiany w Statucie mogą być dokonane w trybie właściwym dla jego nadania, na mocy
uchwały Organizatora, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
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