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Poz. 4205
UCHWAŁA NR XLV/221/2018
RADY GMINY WOHYŃ
z dnia 20 sierpnia 2018 r.

w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminne Centrum Kultury
w Wohyniu i nadania jej statutu
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9, art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.), art. 9 ust. 1, art. 11 ust. 1, art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017 r.
poz. 862, z późn. zm.), Rada Gminy Wohyń uchwala, co następuje:
§ 1. Tworzy się samorządową instytucję kultury pod nazwą: Gminne Centrum Kultury w Wohyniu.
§ 2. Akt o utworzeniu samorządowej instytucji kultury pod nazwą: Gminne Centrum Kultury w Wohyniu,
stanowi załącznik Nr 1 do uchwały.
§ 3. Nadaje się statut Gminnemu Centrum Kultury w Wohyniu, w brzmieniu określonym w załączniku
Nr 2 do uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wohyń.
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy
Wohyń

Marek Kratiuk
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLV/221/2018
Rady Gminy Wohyń
z dnia 20 sierpnia 2018 r.
Akt o utworzeniu samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminne Centrum Kultury w Wohyniu
§ 1. Tworzy się samorządową instytucję kultury pod nazwą: Gminne Centrum Kultury w Wohyniu.
§ 2. Przedmiotem działania Gminnego Centrum Kultury w Wohyniu jest prowadzenie działalności
kulturalnej, zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych mieszkańców, poprzez organizowanie różnorodnych
form edukacji kulturalnej, upowszechnianie, organizowanie i promowanie kultury, kultury fizycznej, rekreacji,
sportu i turystyki na terenie Gminy Wohyń.
§ 3. Terenem działania Gminnego Centrum Kultury w Wohyniu jest obszar Gminy Wohyń.
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLV/221/2018
Rady Gminy Wohyń
z dnia 20 sierpnia 2018 r.
Statut Gminnego Centrum Kultury w Wohyniu
§ 1. Gminne Centrum Kultury w Wohyniu jest samorządową instytucją kultury Gminy Wohyń.
§ 2. 1. Gminne Centrum Kultury w Wohyniu działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U.
2017, poz. 862 z późn. zm.);
2) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2018 r. poz. 994 z późn. zm.);
3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.);
4) niniejszego Statutu.
2. Ilekroć w statucie jest mowa o "Gminnym Centrum Kultury" należy przez to rozumieć Gminne Centrum
Kultury w Wohyniu.
§ 3. Siedzibą Gminnego Centrum Kultury jest miejscowość Wohyń, a terenem jej działania jest teren
Gminy Wohyń.
§ 4. Organizatorem Gminnego Centrum Kultury jest Gmina Wohyń.
§ 5. Gminne Centrum Kultury używa:
1) pieczęci prostokątnej w zawierającej w swej treści nazwę w pełnym brzmieniu, adres siedziby, numer
identyfikacji podatkowej oraz numer telefonu;
2) okrągłej z napisem w otoku: Gminne Centrum Kultury w Wohyniu z wizerunkiem herbu gminy Wohyń
pośrodku.
§ 6. Gminne Centrum Kultury prowadzi działalność kulturalną, edukacyjną, zaspokaja potrzeby i aspiracje
kulturalne mieszkańców, poprzez organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej, upowszechnianie,
organizowanie i promowanie kultury, kultury fizycznej, rekreacji, sportu i turystyki na terenie Gminy Wohyń.
§ 7. Gminne Centrum Kultury prowadzi działalność określoną w § 6, poprzez:
1) organizowanie spektakli, koncertów, spotkań, wystaw, przeglądów, konkursów oraz imprez artystycznych,
rozrywkowych, rekreacyjnych i plenerowych;
2) prowadzenie klubów, sekcji zainteresowań, zespołów, ognisk pracy artystycznej;
3) tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowań sztuką i wiedzą;
4) prowadzenie kursów, szkoleń, warsztatów i form doskonalenia oraz działalności instruktażowometodycznej w zakresie różnych dziedzin kultury i sztuki;
5) organizowanie spotkań artystycznych;
6) koordynację działalności w zakresie organizacji imprez kulturalnych na terenie gminy Wohyń;
7) organizowanie imprez okolicznościowych, wypoczynku dzieci i młodzieży;
8) popularyzacja i promocja regionalnych grup twórczych, artystów i zespołów muzycznych;
9) organizowanie i prowadzenie działalności w zakresie rekreacji, wypoczynku, sportu i turystyki;
10) popularyzowanie rekreacji ruchowej i turystyki.
§ 8. 1. Gminne Centrum Kultury działa na podstawie rocznego planu działania, opracowywanego przez
dyrektora.
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2. Roczny plan działania, o którym mowa w ust. 1, dyrektor przedkłada Wójtowi Gminy do zatwierdzenia,
w terminie do 30 października poprzedzającego dany rok.
§ 9. 1. Gminnym Centrum Kultury zarządza i reprezentuje na zewnątrz dyrektor, powoływany
i odwoływany przez Wójta Gminy Wohyń w trybie i na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu
i prowadzeniu działalności kulturalnej.
2. Dyrektor organizuje i nadzoruje całokształt pracy Gminnego Centrum Kultury, odpowiada za jego
działalność merytoryczną i finansową, przedstawia organizatorowi plany, sprawozdania i analizy związane
z zakresem działania Gminnego Centrum Kultury.
3. Wójt Gminy Wohyń wykonuje wobec Dyrektora czynności z zakresu prawa pracy.
§ 10. 1. Dyrektor może powołać Radę Programową Gminnego Centrum Kultury, ustalając jej skład
osobowy spośród przedstawicieli organizacji i instytucji, realizujących zadania w zakresie kultury oraz spośród
przedstawicieli samorządu terytorialnego wskazanych przez organizatora.
2. Rada Programowa jest organem doradczym dyrektora w zakresie zadań merytorycznych, realizowanych
przez Gminny Centrum Kultury.
3. Uczestnictwo w Radzie Programowej ma charakter społeczny.
4. Rada Programowa działa w oparciu o regulamin pracy, który podlega zatwierdzeniu przez dyrektora
Gminnego Centrum Kultury.
§ 11. Gminne Centrum Kultury prowadzi gospodarkę finansową jako instytucja kultury na zasadach
określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
§ 12. 1. Gminne Centrum Kultury pokrywa koszty działalności i zobowiązania z uzyskanych przychodów.
2. Przychodami Gminnego Centrum Kultury są przychody z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży
składników majątku ruchomego, przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, dotacje
podmiotowe i celowe z budżetu organizatora lub celowe z budżetu państwa, środki otrzymane od osób
fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł.
§ 13. Gminne Centrum Kultury może, w granicach obowiązujących przepisów, pobierać opłaty za swoje
usługi a wpływy przeznaczać na cele statutowe.
§ 14. Zmiany w statucie mogą być dokonane w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

