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Rozdział I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1 

 

 Gminne Centrum Kultury i Rekreacji w Konopiskach zwane dalej „Centrum” działa na 

podstawie: 

1. Ustawy z dnia 25.10.1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 

(Dz. U. z 2012r., poz. 406 z późn. zmianami) 

2. Ustawy z dnia 27.08.2019 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2009 Nr 157, poz. 1240 

z późn. zmianami) 

3. Ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2001 Nr 142, poz. 1591 

z późn. zmianami) 

4. postanowień Statutu Centrum 

5. niniejszego Regulaminu Organizacyjnego 

 

Rozdział II 

ZADANIA I ZAKRES DZIAŁANIA CENTRUM 

 

§ 2 

 

1. Do zakresu działania Centrum należą: 

1. edukacja kulturalna  i wychowanie przez sztukę, 

2. gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury, 

3. tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego                     

oraz zainteresowania wiedzą i sztuką,  

4. tworzenie warunków dla rozwoju folkloru i rękodzieła ludowego, artystycznego,  

5. rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz  zainteresowań 

kulturalnych,  

6. prowadzenie zespołowych i indywidualnych form aktywności twórczej,  

7. wspieranie i udzielanie fachowej pomocy dla inicjatyw kulturalnych mieszkańców,  

8. współpraca z instytucjami i organizacjami  społecznymi działającymi na rzecz 

kultury, sztuki i rynku pracy,  

9. współpraca z jednostkami organizacyjnymi gminy, organizacjami społecznymi  

i sołectwami gminy,  

10. koordynowanie działalności na terenie gminy w zakresie organizacji imprez 

kulturalno – rekreacyjnych,  

11. krzewienie kultury rekreacyjnej,  

12. promocja gminy, 

13. prowadzenie działalności informacyjnej, 

14. udostępnianie nowoczesnych technologii przekazu informacji. 

 

2. Centrum realizuje swoje zadania w szczególności poprzez: 

 

1. prowadzenie zespołów folklorystycznych i artystycznych, 

2. organizację imprez kulturalno – rekreacyjnych mających na celu popularyzację celów 

statutowych, a szczególności: wieczorów literackich, koncertów, przeglądów, 

festiwali, rajdów, wycieczek, wystaw, konkursów w różnych dziedzinach sztuki, 

popularyzowanie walorów turystycznych gminy, 

3. popularyzację walorów rekreacji ruchowej, 
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4. współuczestnictwo w realizacji gminnej strategii rozwiązywania problemów 

społecznych, 

5. redagowanie i wydawanie gazety gminnej, 

6. podejmowanie innych działań, wynikających z potrzeb mieszkańców. 

 

 

Rozdział III 

ORGANIZACJA I ZASADY FUNKCJONOWANIA 

 

§ 3 

 

1. Centrum jest instytucją składającą się ze stanowisk pracy podległych bezpośrednio 

Dyrektorowi. 

2. Na czele Centrum stoi Dyrektor, który zarządza i reprezentuje je na zewnątrz. 

3. Obsługa księgowa, obsługa - biura, kadr i płac prowadzona jest przez pracownika do 

spraw obsługi księgowej i pracownika do spraw obsługi - biura, kadr i płac. 

4. Zastępstwo Dyrektora w czasie nieobecności sprawuje upoważniony pracownik. 

5. Tok pracy, przebieg poszczególnych działań, czynności i operacji regulują 

wewnętrzne zarządzenia, polecenia, wytyczne, regulaminy i decyzje do których 

wydawania upoważniony jest Dyrektor Centrum. 

6. Wszelkiego rodzaju korespondencję kierowaną do organów administracji rządowej  

i samorządowej, organizacji społecznych, jednostek gospodarczych i instytucji 

realizujących na rzecz Centrum określone prace, usługi, dostawy itp. podpisuje 

wyłącznie Dyrektor lub upoważniony przez niego pracownik. 

7. Strukturę organizacyjną oraz wszelkie zmiany w strukturze wprowadza Dyrektor 

Centrum (podejmuje decyzje o tworzeniu, likwidacji oraz rodzaju i ilości stanowisk 

niezbędnych do realizacji zadań). 

8. Dyrektor i pracownicy Centrum powinni posiadać odpowiednie do zajmowanych 

stanowisk kwalifikacje określone w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego, dotyczącym wymagań kwalifikacyjnych, trybu stwierdzenia kwalifikacji 

uprawniających do zajmowania określonych stanowisk w instytucjach kultury. 

9. Wynagrodzenie pracowników Centrum ustalane są na podstawie odpowiednich 

przepisów resortowych. 

 

§ 4 

 

Do podstawowych zadań Dyrektora Centrum należy w szczególności: 

1. Opracowanie planów działalności merytorycznej, ekonomicznej i gospodarczej 

Centrum. 

2. Prowadzenie działalności zgodnie ze Statutem. 

3. Tworzenie warunków do realizacji zadań statutowych. 

4. Dbałość o mienie i właściwą gospodarkę tym mieniem oraz środkami finansowymi. 

5. Zawieranie i rozwiązywanie umów z pracownikami oraz innych umów cywilno – 

prawnych. 

6. Zatwierdzenie planów działalności Centrum. 

7. Kontrolowanie i nadzorowanie całokształtu działalności Centrum. 

8. Odpowiedni dobór kadry, dbałość o jej rozwój, stworzenie atmosfery przyjaznej 

współpracy, współpracy pomiędzy poszczególnymi stanowiskami pracy oraz 

zapewnienie pracownikom właściwych warunków socjalno – bytowych. 
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9. Ustalenie struktury organizacyjnej Centrum i określenie zakresów czynności dla 

poszczególnych stanowisk pracy, stosownie do potrzeb wynikających z zadań 

realizowanych przez Centrum. 

10.  Ustalanie wewnętrznych przepisów regulujących organizację i działalność Centrum. 

11. Zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę, wprowadzanie zmian w umowach o pracę 

oraz wydawanie opinii o pracownikach z zachowaniem przepisów Kodeksu Pracy. 

12. Awansowanie i premiowanie pracowników oraz stosowanie kar regulaminowych 

określonych w Kodeksie Pracy. 

13. Rozstrzyganie kwestii spornych i nadzorowanie załatwiania spraw zgłaszanych  

w trybie skarg i wniosków.  

14. Organizowanie i zabezpieczanie nadzorowania zabezpieczenia mienia, ochrony BHP  

i p.poż. oraz prac z zakresu obrony cywilnej. 

15. Zapewnienie ochrony tajemnicy państwowej i służbowej. 

16. Egzekwowanie dyscypliny pracy i odpowiedzialności służbowej. 

17. Opracowanie dla potrzeb administracji państwowej i samorządowej oraz organów 

kontrolnych sprawozdań, analiz i wniosków. 

18. Reprezentowanie Centrum na zewnątrz. 

19. Dekretowanie korespondencji przychodzącej do Centrum oraz podpisywanie 

          korespondencji wychodzącej a także dokumentów dotyczących zaciąganych 

          zobowiązań. 

20. Nadzorowanie, kontrolowanie działalności bezpośrednio podległych  

          stanowisk pracy. 

21. Sprawdzanie dowodów księgowych pod względem merytorycznym oraz 

          zatwierdzanie tych dowodów do wypłaty. 

22. Wykonywanie innych czynności związanych z działalnością Centrum. 

 

Rozdział IV 

WYKAZ STANOWISK PRACY W CENTRUM 

 

§ 5 

Kadrę Centrum stanowią: 

 

1. Główny księgowy (4/5 etatu ). 

2. Specjalista ds. kadr i płac, kasjer (1/1 etatu). 

3 .Starszy specjalista ds. kultury (1/1 etatu). 

4 .Główny specjalista ds. analiz, pozyskiwania i rozliczania środków zewnętrznych              

(1/1 etatu).                                                                                                                                 

5.Główny specjalista ds. informacji i promocji (1/1/ etatu)  

6.Instruktor ds. animacji społeczno- kulturalnej                                                                 

7.Starszy referent ds. kultury ( 1/1 etatu).                                                                        

8.Referent ds. kultury ( 3/4 etatu).                                                                                         

9.Plastyk  ( 3/4 etatu).                                                                                                        

10.Asystent ds. kultury ( 1/2 etatu).                                                                                            

11. Sprzątaczka ( 1/1/ etatu).                                                                                                         

12. Pracownik gospodarczy  ( 1/2 etatu).            

 

§ 6 

 
Wszyscy pracownicy Centrum odpowiedzialni są za: 

 

1.Realizowanie zadań ustalonych w planach GCKiR. 
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2.Dbanie o estetykę pomieszczeń oraz miejsc, gdzie odbywają się spotkania lub imprezy 

kulturalne. 

3.Wykonywanie poleceń Dyrektora Centrum. 

4.Dbałość o majątek GCKiR - zabezpieczenie przed kradzieżą i zniszczeniem itp. 

5.Przestrzeganie przepisów bhp i ppoż. 

6.Dbanie o bezpieczeństwo imprez masowych. 

7.Prowadzenie dokumentacji. 

8.Sporządzanie sprawozdań i terminowe ich składanie w nadrzędnych instytucjach. 

9.Zgłaszanie Dyrektorowi propozycji dotyczących pracy GCKiR. 

10. Przestrzeganie ustalonego czasu pracy i wykorzystywanie go w sposób najbardziej 

efektywny. 

11.Przestrzeganie tajemnicy służbowej i przepisów RODO. 

12.Systematyczne podnoszenie kwalifikacji zawodowych, uczestniczenie  w szkoleniach            

i kursach. 

13.Współorganizacja w imprezach organizowanych przez GCKiR zgodnie                               

z zapotrzebowaniem pracowniczym. 

 

 § 7 

 

 Szczegółowy zakres czynności dla pracowników ustala Dyrektor Centrum. 

 

 

§ 8 

 

Wszyscy pracownicy, którzy z tytułu czynności zawodowych mają powierzone mienie 

Centrum, winni złożyć odpowiednie oświadczenie o odpowiedzialności materialnej. 

 

                     

 

 

 

Rozdział V 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

 § 9 

Regulamin niniejszy łącznie ze Statutem Centrum stanowi całość przepisów                                 

i postanowień regulujących organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres działania,                  

o ile późniejsze przepisy nie będą stanowić inaczej. 

 § 10 

 

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa regulujące 

działalność instytucji. 

§ 11 

Regulamin niniejszy może być zmieniony przez Dyrektora Centrum. 

§ 12 
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Regulamin Organizacyjny Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Konopiskach opiniuje 

Wójt Gminy Konopiska. 

§ 13 

Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zatwierdzenia. 

 

 

 

  


