
UCHWAŁA NR XIII/120/15
RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE

z dnia 20 sierpnia 2015 r.

w sprawie nadania statutu Staszowskiemu Ośrodkowi Kultury w Staszowie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (j.t. Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.)1), art. 9 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 13 ust. 1 i 

ust. 2 ustawy z dnia 25 pażdziernika 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności 

kulturalnej (j. t. Dz. U. z 2012 roku poz. 406 ze zm.)2) Rada Miejska w Staszowie uchwala, 

co następuje: 

§ 1. 
Nadaje się Statut Staszowskiemu Ośrodkowi Kultury w Staszowie, stanowiący załącznik 

do niniejszej uchwały. 

§ 2. 
Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały tracą moc: 
1. Uchwała Nr XXII/212/2000 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 18 lipca 2000 roku 

w sprawie zmiany Statutu Staszowskiego Ośrodka Kultury w Staszowie. 
2. Uchwała Nr XXXIII/324/05 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 marca 2005 roku 

w sprawie zmian w statucie Staszowskiego Ośrodka Kultury w Staszowie.

§ 3. 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów. 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 roku, poz. 645, poz. 1318; Dz. U. z 2014 roku, poz. 
379, poz.1072. 

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2014 roku poz. 423, z 2015 roku poz. 337.
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§ 4. 
Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Świętokrzyskiego. 
 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

Ireneusz Kwiecjasz
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Uzasadnienie
Nadanie nowego statutu Staszowskiego Ośrodka Kultury w Staszowie wynika 
z przystosowania tej instytucji kultury do prowadzenia działalności kulturalnej na podstawie 
obowiązujacych przepisów. Znowelizowana ustawa i wprowadzone zmiany do ustawy 
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej wynikały między innymi 
z dostosowania do obowiązujących przepisów ustawy o rachunkowości i ustawy 
o finansach publicznych. Poszerzył się również zakres działania i organizacja 
Staszowskiego Ośrodka Kultury a ostatnie zmiany w statucie tej instutucji kultury dokonane 
były 2005 roku. W związku z powyższym nadanie nowego statutu jest zasadne. 
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Załącznik do uchwały Nr XIII/120/15

Rady Miejskiej w Staszowie z dnia

20 sierpnia 2015 roku

             STATUT

 STASZOWSKIEGO  OŚRODKA  KULTURY 

      W  STASZOWIE
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Rozdział I

       POSTANOWIENIA OGÓLNE

     § 1

1. Staszowski  Ośrodek Kultury w Staszowie, zwany dalej „Ośrodkiem” jest samorządową

    instytucją kultury utworzoną uchwałą Nr XXI/94/87 Rady Narodowej Miasta i Gminy 

    w Staszowie z dnia 30 czerwca 1987 roku.

2. Ośrodek działa  w szczególności na podstawie:

   1) ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności

        kulturalnej (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 406 ze zm. ) 

   2) niniejszego statutu.

       § 2

1. Organizatorem Staszowskiego Ośrodka Kultury jest   Gmina Staszów .

2. Staszowski Ośrodek Kultury został wpisany do rejestru instytucji kultury prowadzonego

    przez Organizatora  dnia 20.09.2000 r.  pod numerem 2/2000  i posiada osobowość prawną.

3. Staszowski Ośrodek Kultury może używać nazwy skróconej „SOK”

       § 3 

Nadzór  nad  Ośrodkiem,  związany  z  pełnieniem  funkcji  Organizatora  sprawuje  Burmistrz  Miasta

i Gminy Staszów.

       § 4

1.  Ośrodek prowadzi działalność na obszarze Miasta i Gminy Staszów

2.  Siedziba Ośrodka mieści się w Staszowie ul. Parkowa 6.

3. Ośrodek  może  również  prowadzić działalność  na terenie Województwa Świętokrzyskiego

     i całej Polski, a także poza granicami kraju.

       § 5

1.Ośrodek używa  pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby                

   tj. Staszowski Ośrodek Kultury, ul. Parkowa 6,  28 - 200 Staszów.
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                         Rozdział II

             CEL I ZAKRES DZIAŁANIA OŚRODKA

      § 6

Celem Staszowskiego Ośrodka Kultury  jest prowadzenie wielokierunkowej działalności kulturalnej,

rozwijającej  i  zaspokajającej  potrzeby kulturalne  mieszkańców oraz  upowszechnianie  i  promocja

kultury lokalnej w kraju i za granicą.

      § 7 

Do podstawowych zadań Staszowskiego Ośrodka  Kultury należy:

1) rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych 

    dzieci, młodzieży i dorosłych oraz wychowania przez sztukę;

3) inspirowanie i wspomaganie działających w dziedzinie kultury i dziedzictwa narodowego

    amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowań osób fizycznych, prawnych  i innych 

    podmiotów;

4) gromadzenie, opracowanie i upowszechnianie zbiorów kultury materialnej, dzieł sztuki

    oraz dokumentów dotyczących historii i teraźniejszości Staszowa i okolic w celu tworzenia 

    stałej ekspozycji regionalnej;

5) ochrona  i promocja twórców  i dóbr kultury z terenu gminy Staszów;

6) sprawowanie mecenatu nad twórczością artystyczną.

      § 8

1. Zadania wymienione w § 7 Staszowski  Ośrodek Kultury realizuje przede wszystkim 

   poprzez:

1) organizowanie różnorodnych  form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę;

2) organizację spektakli, koncertów, festiwali, wystaw, odczytów, imprez artystycznych, 

     rozrywkowych i turystycznych;

3)  prowadzenie  i koordynowanie działalności sekcji i kół zainteresowań,  zespołów

     instrumentalno-wokalnych, tanecznych,  dzieci, młodzieży i dorosłych, na terenie Miasta     

     i Gminy  Staszów;

4)  organizowanie wystaw i konkursów w różnych dziedzinach sztuki;
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5)  prowadzenie współpracy kulturalnej z zagranicą;

6)  prowadzenie Regionalnej Izby Tradycji Ziemi Staszowskiej;

7)  działalność instruktażowo – metodyczną;

8)  prowadzenie działalności wydawniczej i promocyjnej;

9)   prowadzenie kursów języków obcych;

10) podejmowanie działań integracyjnych w sferze kultury dla osób niepełnosprawnych; 

11) współpracę z placówkami oświatowymi, instytucjami i organizacjami społeczno-

     kulturalnymi, twórcami  i artystami, towarzystwami  i stowarzyszeniami oświatowymi

     i  kulturalnymi, fundacjami  oraz  pracodawcami w zakresie rozbudzania aktywności

     kulturalnej;

12) koordynację działalności na terenie Miasta i Gminy w zakresie organizacji imprez

     kulturalnych. 

2. Staszowski Ośrodek Kultury może podejmować również inne działania wynikające

    z potrzeb Gminy Staszów i innych podmiotów działających na jego terenie.

         Rozdział III

ORGANIZACJA  STASZOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY

       § 9

1. W skład Ośrodka  wchodzą:

    1)  Świetlica  Wiejska  w Jasieniu;

    2)  Świetlica  Wiejska  w Oględowie;

    3)  Świetlica  Wiejska  w  Smerdynie.

4) Regionalna  Izba  Tradycji Ziemi Staszowskiej w Staszowie

     pn. „Muzeum Ziemi Staszowskiej”
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  § 10

Strukturę  organizacyjną  Ośrodka  oraz  zakres  działania  komórek  organizacyjnych

i  samodzielnych  stanowisk  pracy  określa  Regulamin  Organizacyjny  nadany  przez  dyrektora

Ośrodka, po zasięgnięciu opinii  Burmistrza Miasta i Gminy  Staszów oraz opinii działających w Ośrodku

organizacji  związkowych.

Rozdział IV 

ORGAN  ZARZĄDZAJĄCY 

      § 11

1. Ośrodkiem zarządza Dyrektor, który reprezentuje go na zewnątrz i odpowiada za jego

    prawidłowe funkcjonowanie.

2.  Dyrektora Ośrodka powołuje i odwołuje Burmistrz Miasta i Gminy Staszów, w trybie i na

    zasadach określonych w ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu   

    i prowadzeniu działalności kulturalnej. 

3. Na czas swojej nieobecności dyrektor wyznacza swojego zastępcę i zawiadamia pisemnie

    o tym fakcie Organizatora.

  

      § 12

1.Do podstawowych obowiązków i uprawnień Dyrektora należy:

 1)  zarządzanie Ośrodkiem;

 2) kształtowanie i koordynowanie działalności merytorycznej Ośrodka;   

  3) pozyskiwanie środków finansowych od podmiotów innych aniżeli Organizator;

 4) dokonywanie w imieniu Ośrodka czynności prawnych, w tym składanie oświadczeń woli   

      w zakresie jego praw i obowiązków majątkowych;

 5) wydawanie zarządzeń i instrukcji w sprawach pracowniczych i wewnątrz organizacyjnych 

    Ośrodka;

 6) opracowanie rocznego programu działania i sporządzania informacji z ich wykonania;

 7) opracowanie rocznego planu finansowego oraz sprawozdania z ich wykonania;
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 8) zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej i rachunkowości jednostki;        

     w tym funkcjonowania kontroli zarządczej;

 9) racjonalne i efektywne gospodarowanie posiadanymi środkami finansowymi oraz mienie

    Ośrodka;

10) wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Ośrodka     

      świetlic wiejskich i regionalnej izby tradycji ziemi staszowskiej

11) współpraca z instytucjami kultury, władzami samorządowymi, stowarzyszeniami,   

      fundacjami i organizacjami społecznymi. 

       § 13

1. Dyrektor zatrudnia i zwalnia pracowników Ośrodka. 

2. Dyrektor dokonuje wobec pracowników wszelkich czynności z zakresu prawa pracy 

    za Ośrodek.

           Rozdział  V  

             GOSPODARKA FINANSOWA

                 

      § 14                 

1.  Ośrodek  jest  samorządową  osobą  prawną  należącą  do  sektora  finansów  publicznych.

2.  Ośrodek  prowadzi  samodzielną  gospodarkę  finansową  w  ramach  posiadanych  środków,  na

zasadach  określonych  w  ustawie  z  dnia  25  października  1991  r.  o  organizowaniu

i prowadzeniu działalności kulturalnej.

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

4. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowy ustalony przez Dyrektora,

z zachowaniem wysokości dotacji  otrzymanej od Organizatora,  sporządzony zgodnie z przepisami

prawa dotyczącymi finansów publicznych.

5. Dyrektor samodzielnie dokonuje zmian w rocznym  planie finansowym uwzględniając wytyczne

ustawy o finansach  publicznych.

6. Fundusz instytucji kultury zwiększa się o zysk z pozostający w dyspozycji Ośrodka, a zmniejsza się

o straty bilansowe.

       

§ 15
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1. Źródłami finansowania Ośrodka są:

1) dotacje podmiotowe na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań

    statutowych, w tym utrzymanie i remonty obiektów;

2) dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji;

3) dotacje celowe na realizację wskazanych zadań i programów;

4) przychody z prowadzonej działalności;

5) przychody z najmu pomieszczeń i innych składników majątkowych;

6) darowizny, spadki, zapisy;

7) dotacje z budżetu Państwa;

8) inne źródła, w tym fundusze z Unii Europejskiej.

                  § 16

1. Staszowski Ośrodek Kultury może prowadzić dodatkową działalność odpłatną i pozyskiwać przychody na

zasadach określonych w odrębnych przepisach, o ile działalność ta nie spowoduje ograniczenia realizacji zadań

statutowych.

2. Środki uzyskane z prowadzonej działalności dodatkowej wykorzystuje się wyłącznie

w celu finansowania działalności statutowej Ośrodka.

3.  Decyzja  o  podjęciu  przez  Ośrodek  określonego  rodzaju  działalności  dodatkowej  należy  do

Dyrektora.

      § 17

1. Za całość gospodarki finansowej Ośrodka odpowiada Dyrektor.

2. Określone obowiązki z zakresu gospodarki finansowej i rachunkowości prowadzi główny 

   księgowy zatrudniony przez dyrektora.
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Rozdział VI

        POSTANOWIENIA KOŃCOWE

            § 18

1.  Wszelkie  zmiany  i  uzupełnienia  Statutu  Staszowskiego  Ośrodka  Kultury  w  Staszowie  są

dokonywanie w tym samym trybie i na tych samych zasadach, co jego nadanie.

2.  W sprawach nieuregulowanych  niniejszym statutem mają  zastosowanie  odpowiednie   przepisy

powszechnie obowiązujące.
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