Statut
Ośrodka Upowszechniania Kultury w Wysokiej

I Postanowienia ogólne
§1
Ośrodek Upowszechniania Kultury W Wysokiej, zwany dalej OUK działa na podstawie
obowiązującego prawa i niniejszego Statutu.

§2
Organizatorem OUK jest Miasto i Gmina Wysoka zwane dalej Organizatorem.

§3
OUK jest samorządową instytucją kultury i podlega wpisowi do księgi rejestrowej organizatora.

§4
1. Siedzibą OUK jest budynek przy ul. Plac Powstańców Wielkopolskich 16 w Wysokiej.
2. Terenem jego działania jest miasto i gmina Wysoka

§5
W skład OUK wchodzi Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. A. Bederskiego w Wysokiej oraz
jej filia w Bądeczu.
§6
OUK używa pieczęci podłużnych o treści :
Ośrodek Upowszechniania Kultury
89-320 Wysoka
Plac. Powst. Wlkp. 16 tel. 672871017
NIP 764-21-07-832, Regon 570830496

a wewnętrznie jego komórka organizacyjna:
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Ośrodek Upowszechniania Kultury
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
im. A. Bederskiego
89-320 Wysoka ul. Plac Powst. Wlkp. 16

Ośrodek Upowszechniania Kultury
89-320 Wysoka
Filia Biblioteczna w Bądeczu

oraz dla bibliotek do celów inwentarzowych pieczęć okrągła z napisem w otoku:
1. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Wysokiej ,w środku im. A. Bederskiego
2. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Wysokiej, w środku Filia w Bądeczu

II Cele i zadania
§5
OUK prowadzi wielokierunkową działalność w dziedzinie rozwoju i upowszechniania regionalnej
i narodowej i światowej kultury wśród mieszkańców miasta i gminy.

§6
Do podstawowych zadań OUK należy:
a) w dziedzinie kultury:
1. Rozpoznawanie i rozbudzanie zainteresowań i potrzeb kulturalnych
2. Edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę3. Gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury
4. Wspieranie profesjonalnej i amatorskiej działalności artystycznej
5. Organizowanie działalności środowiskowej w zespołach, kołach i klubach zainteresowań

b) w dziedzinie czytelnictwa
1. Uzupełnianie zbiorów biblioteki stosownie do potrzeb mieszkańców miasta
i gminy.
2. Udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie
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wymiany międzybibliotecznej.
3. Organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych ludziom
chorym i niepełnosprawnym.
4. Organizowanie form pracy z czytelnikami służących popularyzacji czytelnictwa oraz
upowszechnianiu dorobku kulturalnego miasta i gminy Wysoka
5. Współdziałanie z bibliotekami, instytucjami i organizacjami w zakresie czytelnictwa i
zaspakajania potrzeb oświatowych, kulturalnych społeczności naszej gminy.

III Zarządzanie i organizacja
§7
1. OUK prowadzi samodzielna gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków, kierując
się zasadami określonymi w odrębnych przepisach ,dotyczących gospodarki finansowej i
rachunkowości instytucji kultury.
2. Podstawą gospodarki finansowej OUK jest plan finansowy ,zatwierdzony przez Dyrektora z
zachowaniem wysokości dotacji organizatora, który w trakcie roku kalendarzowego może
ulec zmianie.

§8
1. Organem zarządzającym OUK jest Dyrektor, który kieruje jego działalnością i reprezentuje na
zewnątrz.
2. Dyrektora OUK powołuje i odwołuje Burmistrz Miasta i Gminy, na zasadach i w trybie
przewidzianym w obowiązujących przepisach.

§9
Organem doradczym jest Rada Programowa składająca się z dwóch pracowników wyznaczonych
przez Dyrektora OUK.
§10
1. OUK zatrudnia pracowników działalności podstawowej ,administracji oraz obsługi.
2. Dyrektor zatrudnia i zwalnia pracowników OUK, określa zakres ich obowiązków, jest ich
zwierzchnikiem służbowym oraz wykonuje wszelkie czynności wynikające ze stosunku pracy.
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§11
1. Dyrektor i pracownicy powinni posiadać odpowiednie do zajmowanych stanowisk
kwalifikacje-zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Wynagrodzenie Dyrektora ustala Burmistrz Miasta i Gminy.

§12
1. Regulamin organizacyjny opracowuje i wprowadza po raz pierwszy w drodze zarządzenia
Dyrektor, po zasięgnięciu opinii Burmistrza Miasta i Gminy ,działającego w imieniu
organizatora oraz stowarzyszeń twórców działających w OUK.
2. W przypadku zmiany regulaminu organizacyjnego wymaga on opinii działających w niej
organizacji związkowych.

IV Majątek i finanse
§13
OUK jest instytucją kultury prowadzącą podstawową działalność w zakresie upowszechniania
kultury.

§14
1. Działalność OUK finansowana jest ze środków publicznych w ramach otrzymywanej:
a) dotacji podmiotowej ,
b) dotacji celowej z budżetu państwa,
c) dotacji celowej z budżetu miasta i gminy,
d) funduszy celowych,
e) darowizn,
f)

przychodów z odpłatnej działalności kulturalnej,

g) ze sprzedaży składników majątku ruchomego,
h) przychody z najmu i dzierżawy składników majątku
i)

innych źródeł

2. Wysokość rocznej dotacji dla OUK ustala Rada Miasta i Gminy na podstawie projektu planu
finansowego sporządzonego przez Dyrektora OUK.
3. OUK prowadzi gospodarkę finansową na podstawie obowiązujących przepisów.
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4. Nadzór nad gospodarką finansową sprawuje Burmistrz Miasta i Gminy.

§15
1. OUK może prowadzić działalność gospodarczą niekolidującą z programem działania w celu
pozyskiwania dodatkowych środków finansowych na cele statutowe, a w szczególności w
zakresie:
−

realizacji imprez zleconych

−

prowadzenia wypożyczalni sprzętu technicznego, kostiumów ,artykułów użytku
kulturalnego

−

sprzedaży artykułów użytku kulturalnego, wydawnictw OUK, dzieł twórców

−

organizacji kursów i szkoleń

−

prowadzenia działalności wydawniczej

−

usług reklamowych

−

promocji firm na imprezach organizowanych przez OUK

−

innych usług związanych z działalnością statutową.

2. Z przychodów uzyskiwanych z działalności opisanej w pkt. 1 OUK pokrywa koszty działalności
bieżącej oraz inne zobowiązania.

§16
Dyrektor corocznie, na zasadach przewidzianych w ustawie o finansach publicznych, przedkłada
organizatorowi sprawozdanie finansowe, które podlega zatwierdzeniu przez Burmistrza Miasta i
Gminy.

V Postanowienia końcowe
§17
Zmiany w Statucie mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

&18
Statut wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2012 r.
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