
Uchwała Nr 179/XXVII/09  
Rady Miejskiej w Chorzelach 

z dnia  30 kwietnia 2009r 
 

w sprawie nadania statutu  Ośrodkowi Upowszechniania Kultury  w Chorzelach. 
 
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o 
organizowaniu  i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn. Dz. U. z 2001r.    
Nr 13, poz. 123 z późn. zm.) oraz na podstawie art.  18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z 
dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst. jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 
142, poz.1591 z późn. zm)   Rada Miejska w Chorzelach uchwala, co następuje:   
 

§ 1 
  
Nadaje się statut Ośrodkowi Upowszechniania Kultury  w Chorzelach w brzmieniu 
stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

 
§ 2 

 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Chorzele. 

 
§ 3 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego. 

§ 4 
 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 

 



Załącznik  
do Uchwały Nr 179/XXVII/09 
Rady Miejskiej w Chorzelach 

z dnia 30 kwietnia 2009r. 
 
 

STATUT 
OŚRODKA UPOWSZECHNIANIA KULTURY  

W CHORZELACH 
 

Rozdział I 
Postanowienia ogólne  

 
§ 1 

 
Ośrodek Upowszechnia Kultury w Chorzelach zwany dalej ośrodkiem jest samorządową instytucją 
kultury i działa na podstawie :  

1) ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności 
kulturalnej / tekst jedn. Dz.U.z 2001r. Nr 13 poz. 123 z póź. zmianami/ 

2) ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości /Dz.U. z 2002r. Nr 76 poz. 694 z 
późn. zm./ 

3) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 
2001r. poz.1591 z późn. zm./ 

4) ustawy z dnia 30 czerwca 2005  roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 
2104 ze zmianami/ 

5) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002 r. Nr 
101, poz. 926 ze zmianami/ 

6) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2004 r. Nr 19, 
poz. 177 ze zmianami/  

7) niniejszego statutu. 
 

§ 2 
 

1. Siedziba Ośrodka Upowszechniania Kultury zwanego dalej ośrodkiem mieści się w 
budynku przy ul. śabiej 1, a terenem działania jest Miasto i Gmina Chorzele. 

2. Ośrodek Upowszechniania Kultury w Chorzelach moŜe uŜywać nazwy skróconej OUK w 
Chorzelach. 

3. Organem załoŜycielskim OUK jest Rada Miejska w Chorzelach. 
4. W skład ośrodka wchodzą: Dom Kultury w Chorzelach i świetlica w Zarębach. 

                                                                            
§ 3 

 
 Ośrodek  jest wpisany do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora i 
posiada  osobowość prawną. 
 

Rozdział II 
Cel i zakres działania 

                                                                           
§ 4 

                                              
1. Celem OUK jest prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspakajającej 

potrzeby kulturalne, sportowe i turystyczne mieszkańców Miasta i Gminy oraz 



upowszechnianie i promocja kultury, sportu i turystyki w kraju i za granicą. 
2. Wyszukiwanie talentów artystycznych i sportowych wśród mieszkańców gminy i 

zapewnienie im moŜliwej pomocy.               
§ 5 

 
1. Podstawowym zadaniem ośrodka OUK jest zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych 

społeczeństwa, upowszechnianie wszelkich form w zakresie sportu i turystyki poprzez 
tworzenie i upowszechnianie róŜnych dziedzin kultury oraz sztuki profesjonalnej  
i amatorskiej, tworzenie optymalnych warunków społecznego dostępu do dóbr kultury, 
sportu, turystyki a takŜe przygotowanie do aktywnego i twórczego w nich uczestnictwa. 

2. Zadania ośrodka obejmują ponadto: 
1) Organizowanie spektakli, koncertów, festiwali, wystaw, odczytów, imprez artystycznych,  
     rozrywkowych i turystycznych, 
2) Edukacja kulturalna dzieci, młodzieŜy i dorosłych poprzez aktywny udział w zespołach i 
     kołach zainteresowań, a takŜe przekazywanie i udostępnianie wiedzy o sztuce, uczenie  
     jej rozumienia i właściwego odbioru, 
3) Inspirowanie i rozwijanie zainteresowań amatorską twórczością artystyczną, otaczanie 
    opieką amatorskiego ruchu artystycznego, twórczości ludowej i folkloru, 
4) Działalność instruktaŜowo – metodyczna, 
5) Organizacja działalności rozrywkowo – rekreacyjnej, 
6) Prowadzenie działalności wydawniczej i promocyjnej, 
7) Organizowanie i prowadzenie kursów językowych, tańca, fotograficznych, 
     komputerowych, warsztatów rękodzieła artystycznego, pracowni specjalistycznych, 
8) Koordynowanie działalności na terenie miasta i gminy w zakresie organizacji  imprez 

                 kulturalnych, 
9) Współdziałanie z miejsko – gminną biblioteką publiczną, szkołami, instytucjami kultury, 

organizacjami i towarzystwami w rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb oświatowych i 
kulturalnych społeczeństwa, 

10) Rozpoznawanie, upowszechnianie i rozwój wiedzy dotyczącej środowiska 
przyrodniczego i kulturowego gminy, 

11) Współdziałanie z ościennymi gminami w zakresie wspólnych zamierzeń organizacji 
ruchu turystycznego, 

12) Nadzór nad szlakami turystycznymi i rowerowymi, 
13) Promocja walorów gminy oraz organizacja agroturystyki na terenie gminy, 
14) Organizacja oraz tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu sportowego, 
15) Promocja zdrowego stylu Ŝycia i rekreacji wśród mieszkańców gminy, 
16) Współpraca z klubami sportowymi, a w szczególności z KS 1946 Orzyc Chorzele oraz 

szkołami w zakresie organizacji wspólnych imprez sportowych, 
17) Prowadzenie współpracy kulturalnej z zagranicą, 
18) Ośrodek przy wykonywaniu zadań współpracuje z organizacjami społeczno – 

kulturalnymi, sportowymi, kościołem, szkołami, przedszkolami, towarzystwami, 
fundacjami z terenu gminy 

                                                                     
Rozdział III 

Zarządzanie  i organizacja  
 

§ 6 
 

1. Ośrodkiem zarządza i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor. 
2. Dyrektora ośrodka powołuje i odwołuje Burmistrz  na zasadach określonych w art.15 i 16 

ustawy o której  mowa w § 1 ust.1 statutu. 
3. Dyrektor  OUK przedkłada Burmistrzowi plany programowe na rok następny w terminie do 



15 października  roku poprzedzającego. 
4. Dyrektor OUK składa Burmistrzowi Miasta i Gminy roczne sprawozdania z działalności i z 

wykonania planów finansowych kultury. Sprawozdania są przedkładane Radzie Miejskiej. 
5. Do zakresu działania dyrektora naleŜy w szczególności: 

• ustalanie regulaminów: organizacyjnego, pracy, wynagradzania, udzielania zamówień 
publicznych, premiowania, 

• prowadzenie działalności zgodnie ze statutem, 
• sporządzanie budŜetu OUK i nadzorowanie jego właściwej realizacji, 
• dbanie o właściwa gospodarkę powierzonym mieniem, 
• wydawanie w obowiązującym trybie regulaminów i zarządzeń. 

6. Regulaminy: organizacyjny i wynagradzania podlegają zatwierdzeniu przez Burmistrza. 
7. Zwierzchnikiem słuŜbowym Dyrektora ośrodka jest Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele. 
8. Wysokość wynagrodzenia dla dyrektora ustala Burmistrz  Miasta i Gminy Chorzele przy 

zachowaniu zasad określonych w odrębnych przepisach. 
9. Czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do zatrudnionych w ośrodku pracowników  

dokonuje Dyrektor. 
 

§ 7 
 

1. Wynagrodzenia pracowników ośrodka przyznawane są na podstawie regulaminu 
wynagrodzenia ustalonego przez Dyrektora Ośrodka Upowszechniania Kultury. 

2. Pracownicy ośrodka powinni posiadać odpowiednie do zajmowanych stanowisk 
kwalifikacje zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Sztuki z dnia 9 marca 
1999r.(Dz.U.z 1999r. Nr 26 poz.234 z późn. zm.) w sprawie wymagań kwalifikacyjnych i 
trybu stwierdzania kwalifikacji uprawniających  do zajmowania  określonych  stanowisk  w 
niektórych instytucjach  kultury, dla  których organizatorem jest administracja rządowa lub 
jednostki samorządu terytorialnego. 

 
§ 8 

 
 Szczegółową organizację wewnętrzną ośrodka oraz zakres działania  poszczególnych 
komórek określa regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora po zasięgnięciu opinii 
Burmistrza. 
 

§ 9 
 

1. Przy ośrodku moŜe działać Społeczna Rada Programowa jako ciało  opiniodawcze i 
doradczo – konsultacyjne. 

2. Rada działa  na podstawie opracowanego przez siebie  regulaminu. 
3. Członków Społecznej Rady Programowej powołuje Dyrektor a zatwierdza Burmistrz. 
4. W skład Społecznej Rady Programowej wchodzi  3 członków. 
5. Kadencja Społecznej Rady Programowej trwa 3 lata. 
6. Do zadań Społecznej Rady Programowej naleŜy: 

a) opiniowanie planu  finansowego 
b) opiniowanie planu działalności merytorycznej ośrodka 
c) opiniowanie realizowanej działalności ośrodka. 

 
§ 10 

 
 Nadzór nad działalnością ośrodka sprawuje Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele. 
 
 



Rozdział IV 
Gospodarka finansowa 

                           
§ 11 

 
1. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie  z dnia 25 

października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu  działalności  kulturalnej /tekst 
jedn.Dz.U. z 2001r. Nr 13, poz.123 z póź. zmianami/ oraz  ustawy o rachunkowości. 

2. Ośrodek jako instytucja kultury gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią 
mienia oraz prowadzi samodzielną  gospodarkę  finansową  w ramach  posiadanych 
środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania. 

3. Działalność ośrodka  jest finansowana z dotacji organizatora, z dochodów własnych, ze 
środków pochodzących z darowizn otrzymanych od osób prawnych i fizycznych oraz 
innych źródeł. 

4. Wysokość rocznej dotacji na działalność ośrodka ustala organizator. 
 

§ 12 
 

1. Podstawą gospodarki finansowej ośrodka jest roczny plan działalności, ustalony przez 
Dyrektora po zaopiniowaniu przez Burmistrza. 

2. Plan działalności ośrodka zawiera w miarę potrzeb: 
a) plan dochodów i kosztów 
b) plan remontów i konserwacji środków  trwałych 
c) plan inwestycji 
d) plan usług. 

 
§ 13 

 
Ośrodek moŜe pozyskiwać dochody z: 

1. prowadzenia  warsztatów, szkoleń, kursów językowych, kursów tańca, sprzedaŜy własnych 
wydawnictw, 

2. organizacji imprez zleconych przez inne instytucje i zakłady, 
3. wypoŜyczania sprzętu muzycznego, audiowizualnego, rekwizytów, strojów, itp., 
4. wynajmu sali i innych pomieszczeń, 
5. sprzedaŜy biletów  na imprezy własne, 
6. promocji firm na imprezach organizowanych przez ośrodek, 
7. usług reklamowych, 
8. darowizn, 
9. z innych usług związanych z działalnością statutową. 

 
§ 14 

 
 Ośrodek moŜe prowadzić takŜe inną niŜ kulturalną  działalność w zakresie zbieŜnym z jego 
podstawową działalnością tj.: 

1. księgarnię, 
2. usługi xero, 
3. kawiarnię, 
4. inne usługi, a środki uzyskane z tej działalności wykorzystywać na cele statutowe. 

 
§ 15 

 
1. Księgowość Ośrodka Upowszechnia Kultury prowadzi główny księgowy, którego nadzoruje 



Dyrektor Ośrodka. 
2. Dokumentację finansową ośrodka przechowuje księgowość OUK. 
3. Ośrodek posiada własne konto bankowe. 
4. Ośrodek tworzy zakładowy fundusz socjalny na zasadach określonych w ustawie z dnia 4 

marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jednolity Dz. U. z 1996r. 
Nr 70 poz. 335 z późn. zm.). 
 

Rozdział V 
Postanowienia końcowe 

 
§ 16 

 
 W korespondencji Ośrodek Upowszechniania Kultury posługuje się oznakowaniem akt o 
symbolu „OUK”. 
          

§ 17 
 
 Statut OUK nadaje Rada Miejska w Chorzelach. 
 

§ 18 
 

 Wszelkie zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie jego nadania. 
 

§ 19 
 
 W przypadku przekształcenia lub likwidacji Ośrodka Upowszechniania Kultury mają  
zastosowanie przepisy ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu  
działalności kulturalnej /Dz.U. z 2001r. Nr 13 poz. 123 z późn. zm./.                                                                                     

                                                                                                                                 
§ 20 

 
 Ośrodek uŜywa pieczęci podłuŜnej zawierającej w swej treści: 

1. Nazwę instytucji w pełnym brzmieniu, 
2. Adres OUK, 
3. Numer telefonu i fax, 
4. NIP i Regon. 

 


