UCHWAŁA NR XXXVII/271/2017
RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU
z dnia 31 stycznia 2017 r.
w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Jedliczu.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2016 r.
poz. 446 z późn. zm.) oraz art.13 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu
i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 406 z późn. zm.)
Rada Miejska w Jedliczu
uchwala, co następuje:
§ 1. 1. W Statucie Gminnego Ośrodka Kultury w Jedliczu, stanowiącym załącznik Nr 1 do Uchwały
Nr XLV/287/2013 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 30 stycznia 2013 r. zmieniającej Uchwałę Nr
LIV/287/2009 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 22 maja 2009 r. w sprawie uchwalenia tekstu jednolitego Statutu
Gminnego Ośrodka Kultury w Jedliczu wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1ust. 2 Statutu otrzymuje brzmienie:
„2. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.).”;
2) § 1 ust. 3a otrzymuje brzmienie:
„3a. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn.
zm.).”;
3) § 10 otrzymuje brzmienie:
„§ 10. Organizację wewnętrzną Ośrodka Kultury określa Regulamin organizacyjny ustalony przez Dyrektora
w drodze zarządzenia. Regulamin podlega zatwierdzeniu przez Burmistrza Gminy.”;
4) § 11 otrzymuje brzmienie:
„§ 11. 1. Gminnym Ośrodkiem Kultury kieruje, odpowiada za jego działalność oraz reprezentuje go na
zewnątrz Dyrektor, którego powołuje i odwołuje Burmistrz Gminy, po zasięgnięciu opinii związków
i stowarzyszeń, o których mowa w art. 15 ust. 1 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej. Burmistrz Gminy wykonuje również wszelkie inne czynności z zakresu prawa pracy wobec
Dyrektora.
2. Powołanie następuje na czas określony 5 lat. Powołanie może zostać poprzedzone przeprowadzeniem
postępowania konkursowego. W takim przypadku nie jest wymagane zasięgnięcie opinii, o której mowa
w ust. 1.
3. Dyrektor powołany na czas określony może zostać odwołany przed upływem tego okresu,
w przypadkach określonych w art.15 ust. 6 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
4. Przed upływem okresu powołania Dyrektora, Burmistrz Gminy może dokonać kompleksowej oceny
jego pracy. Szczegółowy tryb i kryteria oceny określa Burmistrz Gminy Jedlicze w drodze Zarządzenia.
5. W przypadku pozytywnej oceny pracy Dyrektora, Burmistrz Gminy, po zasięgnięciu opinii związków
i stowarzyszeń, o których mowa w art. 15 ust. 1 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej, może przedłużyć okres powołania dotychczasowemu Dyrektorowi. Przedłużenie to następuje na
okres wskazany w ust. 2.
6. Burmistrz Gminy może powołać jednego Zastępcę Dyrektora. Nawiązanie stosunku pracy z Zastępcą
Dyrektora następuje w drodze umowy o pracę zawartej na czas określony lub na czas nieokreślony.
Rozwiązanie umowy o pracę z Zastępcą Dyrektora następuje na zasadach określonych w ustawie – Kodeks
pracy, a czynności w tym zakresie wobec Zastępcy Dyrektora wykonuje Burmistrz Gminy.
7. Pod nieobecność Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Zastępcy Dyrektora przysługują wszelkie
jego uprawnienia. Szczegółowy zakres zadań Zastępcy Dyrektora określony jest w Regulaminie
organizacyjnym obowiązującym w Ośrodku Kultury.”;
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5) § 12 otrzymuje brzmienie”
„§ 12. 1. W Ośrodku Kultury zatrudnia się pracowników działalności podstawowej, administracyjnej oraz
obsługi. W miarę potrzeb w Ośrodku Kultury mogą być zatrudniani specjaliści z różnych dziedzin
związanych z działalnością Ośrodka.
2. Ośrodek Kultury jest pracodawcą dla zatrudnionych w nim pracowników. Czynności z zakresu prawa
pracy w stosunku do tych pracowników wykonuje Dyrektor.”.
2. Pozostała treść w/w uchwały pozostaje bez zmian.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Jedlicze.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Piotr Woźniak
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