
UCHWAŁA NR XIII/116/2019
RADY GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI

z dnia 8 listopada 2019 r.

zmieniająca uchwałę nr XLIV/19/2014 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie 
połączenia samorządowych instytucji kultury – Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Pruszcz 

Gdański z siedzibą w Cieplewie oraz Biblioteki Publicznej Gminy Pruszcz Gdański z siedzibą 
w Cieplewie i utworzenia Ośrodka Kultury, Sportu i Biblioteki Publicznej Gminy Pruszcz Gdański

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i 10, art. 9 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571 i 1696), art. 9, art. 11 ust. 1, art. 13, 
art. 18 ust. 1 i 3 i art. 19 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności 
kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 oraz z 2019 r. poz. 115, 730 i 1696) oraz art. 8 ust. 2 pkt 2, art. 13 ust. 7, 
art. 18 ust. 3 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479 ) 
uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale nr XLIV/19/2014 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie 
połączenia samorządowych instytucji kultury – Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Pruszcz Gdański 
z siedzibą w Cieplewie oraz Biblioteki Publicznej Gminy Pruszcz Gdański z siedzibą w Cieplewie i utworzenia 
Ośrodka Kultury, Sportu i Biblioteki Publicznej Gminy Pruszcz Gdański, wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W wyniku połączenia instytucji kultury, o których mowa w ust. 1 tworzy się gminną jednostkę 
organizacyjną, działającą w formie samorządowej instytucji kultury pod nazwą: Ośrodek Kultury, Sztuki 
i Biblioteka Publiczna Gminy Pruszcz Gdański, zwaną dalej Ośrodkiem Kultury.”;

2) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Przedmiotem działania Ośrodka Kultury jest prowadzenie działalności rozwijającej 
i zaspakajającej potrzeby  kulturalne, atystyczne i czytelnicze mieszkańców Gminy Pruszcz Gdański, 
uczestniczenie w upowszechnianiu i promocji wiedzy, kultury i sztuki lokalnej. Szczegółowy zakres 
działalności Ośrodka Kultury określa statut.”.

§ 2. Zmienia się Statut Ośrodka Kultury, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej 
uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pruszcz Gdański.

§ 4. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia wtorek, 3 grudnia 2019 r.

Poz. 5476



2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 marca 2020 r.

  

 

Przewodniczący Rady

Marek Kowalski
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Załącznik do uchwały Nr XIII/116/2019

Rady Gminy Pruszcz Gdański

z dnia 8 listopada 2019 r.

STATUT
OŚRODKA KULTURY, SZTUKI I BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI

I.  PRZEPISY OGÓLNE

§ 1. 1.  Ośrodek Kultury, Sztuki i Biblioteka Publiczna Gminy Pruszcz Gdański zwany dalej Ośrodkiem 
Kultury jest samorządową instytucją kultury, utworzoną uchwałą nr XLIV/19/2014 Rady Gminy Pruszcz 
Gdański z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury - Ośrodka Kultury, 
Sportu i Rekreacji Gminy Pruszcz Gdański z siedzibą w Cieplewie oraz Biblioteki Publicznej Gminy Pruszcz 
Gdański z siedzibą w Cieplewie i utworzenia Ośrodka Kultury, Sportu i Biblioteki Publicznej Gminy Pruszcz 
Gdański.

2. Ilekroć w Statucie jest mowa o:

1) Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Pruszcz Gdański,

2) Organizatorze – należy przez to rozumieć Gminę Pruszcz Gdański,

3) Wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Pruszcz Gdański,

4) Radzie Gminy – należy przez to rozumieć Radę Gminy Pruszcz Gdański,

5) Dyrektorze Ośrodka Kultury– należy przez to rozumieć Dyrektora Ośrodka Kultury, Sztuki i Biblioteki 
Publicznej Gminy Pruszcz Gdański.

§ 2. 1.  Ośrodek działa w szczególności na podstawie:

1) ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,

2) ustawy o samorządzie gminnym,

3) uchwały  nr XLIV/19/2014 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie połączenia 
samorządowych instytucji kultury - Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Pruszcz Gdański z siedzibą 
w Cieplewie oraz Biblioteki Publicznej Gminy Pruszcz Gdański z siedzibą w Cieplewie i utworzenia 
Ośrodka Kultury, Sportu i Biblioteki Publicznej Gminy Pruszcz Gdański,

4) uchwały nr XIII/116/2019 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 8 listopada 2019 r.  zmieniającej uchwałę 
nr XLIV/19/2014 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie połączenia 
samorządowych instytucji kultury – Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Pruszcz Gdański 
z siedzibą w Cieplewie oraz Biblioteki Publicznej Gminy Pruszcz Gdański z siedzibą w Cieplewie 
i utworzenia Ośrodka Kultury, Sportu i Biblioteki Publicznej Gminy Pruszcz Gdańsk,

5) niniejszego statutu.

§ 3. 1.  Ośrodek Kultury swą działalnością obejmuje teren Gminy.

2. Ośrodek Kultury może prowadzić działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

3. Siedziba Ośrodka Kultury znajduje się w miejscowości Cieplewo.

4. Organizatorem Ośrodka Kultury jest Gmina.

5. Ośrodek Kultury jest samorządową instytucją kultury, posiadającą osobowość prawną, wpisaną do 
rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Gminę.

II.  ZAKRES DZIAŁANIA

§ 4. 1.  Celem działania Ośrodka Kultury jest prowadzenie działalności rozwijającej i zaspokajającej 
potrzeby kulturalne, artystyczne i czytelnicze mieszkańców Gminy, uczestniczenie w upowszechnianiu 
i promocji wiedzy, kultury i sztuki lokalnej.
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§ 5. 1.  Do podstawowych zadań Ośrodka Kultury należy:

1) realizowanie podstawowych treści polityki kulturalnej w szczególności poprzez:

a) organizowanie różnorodnych form edukacji artystycznej, kulturalnej i wychowania przez sztukę,

b) tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, kół i klubów zainteresowań, sekcji, 
zespołów,

c) tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego,

d) rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych,

e) organizowanie spektakli, koncertów, festiwali, wystaw artystycznych, odczytów, imprez artystycznych, 
rozrywkowych i turystycznych, wernisaży oraz obozów artystycznych dla dzieci i młodzieży,

f) organizowanie przedstawień teatralnych, koncertów, projekcji filmów,

g) prowadzenie działalności instruktażowo-metodycznej,

h) koordynacja działalności na terenie Gminy w zakresie organizacji imprez kulturalnych,

i) współdziałanie z instytucjami i organizacjami społecznymi w zakresie lepszego zaspokajania potrzeb 
kulturalnych mieszkańców,

j) organizowanie imprez kulturalnych i artystycznych przy współudziale bibliotek, szkół oraz świetlic 
wiejskich na terenie Gminy,

k) organizowanie wieczorów autorskich,

l) prowadzenie aukcji, kwest i akcji na cele charytatywne,

m) tworzenie warunków do rozwoju profesjonalnej działalności w zakresie szeroko rozumianej sztuki,

n) opracowywanie folderów promocyjnych, materiałów informacyjnych dotyczących rozwoju kultury 
i sztuki oraz dziedzictwa narodowego, publikacji dokumentujących i promujących działalność Ośrodka 
Kultury oraz promujących Gminę,

o) opracowywanie programów rozwoju kultury na terenie Gminy,

2) zaspakajanie potrzeb kulturalnych, artystycznych, czytelniczych i edukacyjnych w Bibliotece

Publicznej, stanowiącej wewnętrzną komórkę organizacyjną Ośrodka Kultury, poprzez:

a) gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochronę materiałów bibliotecznych, ze szczególnym 
uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu,

b) udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz,

c) prowadzenie działalności informacyjnej i bibliograficznej,

d) popularyzację książek i czytelnictwa,

e) organizowanie spotkań literackich,

f) organizowanie konkursów czytelniczych,

g) współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami kultury, organizacjami i stowarzyszeniami 
w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb w kulturalnych i czytelniczych społeczeństwa,

h) doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej.

3. Ośrodek Kultury współpracuje z innymi instytucjami kultury, podmiotami prowadzącymi działalność 
kulturalną i artystyczną, z bibliotekami innych sieci, organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami 
i związkami twórców i artystów oraz organami władz publicznych zajmujących się działalnością kulturalną 
i artystyczną.

4. Biblioteka Publiczna funkcjonująca w Ośrodku Kultury należy do ogólnokrajowej sieci bibliotecznej.

III.  ORGANY ZARZĄDZAJĄCE I DORADCZE
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§ 6. 1.  Na czele Ośrodka Kultury stoi Dyrektor Ośrodka Kultury, który zarządza Ośrodkiem Kultury 
i reprezentuje go na zewnątrz.

2. Dyrektora Ośrodka Kultury powołuje i odwołuje Wójt na okres 7 lat.

3. Zwierzchnikiem służbowym Dyrektora Ośrodka Kultury jest Wójt.

4. W Ośrodku Kultury tworzy się stanowisko Zastępcy Dyrektora Ośrodka Kultury.

5. Zastępcę Dyrektora Ośrodka Kultury zatrudnia i zwalnia Dyrektor Ośrodka Kultury po uzyskaniu 
pozytywnej opinii Wójta.

6. Pracowników Ośrodka Kultury zatrudnia i zwalnia Dyrektor Ośrodka Kultury.

§ 7. Organizację wewnętrzną Ośrodka Kultury określa Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury 
nadawany przez Dyrektora Ośrodka Kultury po zasięgnięciu opinii Wójta oraz opinii działających w nim 
organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.

IV.  ORGANIZACJA BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

§ 8. 1.  Biblioteka Publiczna jest wyodrębnioną organizacyjnie wewnętrzną komórką organizacyjną 
Ośrodka Kultury.

2. Prace Biblioteki Publicznej koordynuje koordynator wyznaczony przez Dyrektora Ośrodka

i bezpośrednio jemu podległy.

3. Biblioteka prowadzi działalność w siedzibie Ośrodka Kultury w Cieplewie, w filiach w Straszynie i w 
Wiślinie oraz w punktach bibliotecznych na obszarze Gminy.

V.  MAJĄTEK I FINANSE

§ 9. 1.   Ośrodek jest gminną instytucją kultury finansowaną i rozliczającą się zgodnie z zasadami 
przewidzianymi w art. 27 - 29 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu 
działalności kulturalnej oraz ustawą o finansach publicznych.

2. Ośrodek Kultury gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi 
samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków.

3. Ośrodek Kultury może zbywać środki trwałe.

4. Ośrodek Kultury pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów.

5. Przychodami Ośrodka Kultury są przychody z prowadzonej działalności, w tym że sprzedaży składników 
majątku ruchomego, przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, dotacje podmiotowe i celowe 
z budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych 
oraz z innych źródeł.

6. Organizator przekazuje instytucji kultury środki finansowe w formie dotacji:

1) podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym 
na utrzymanie i remonty obiektów,

2) celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji,

3) celowej na realizację wskazanych zadań i programów.

7. Ośrodek Kultury może pobierać opłaty za wstęp i udział w wystawach, koncertach, spektaklach 
teatralnych, projekcjach filmów i imprezach artystycznych, rozrywkowych i obozach artystycznych oraz 
zajęciach edukacji artystycznej.

8. Opłaty, o których mowa w ust. 7 nie mogą przekroczyć rzeczywistych kosztów poniesionych na 
zorganizowanie tych wydarzeń.

§ 10. Dyrektor Ośrodka Kultury przedkłada Wójtowi dwa razy w roku sprawozdania z działalności Ośrodka 
Kultury do dnia 31 lipca i do dnia 28 lutego.

VI.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 11. Ośrodek Kultury używa pieczęci prostokątnej z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby.
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§ 12. Zmiany statutu mogą być dokonywane przez Radę Gminy w formie uchwały.

 

 

Przewodniczący Rady

Marek Kowalski
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