
Załącznik Nr 1 

do uchwały Nr XX/404/2004 

Rady Gminy Nadarzyn 

z dnia 11 lutego 2004 r. 

STATUT 

Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

1.Nadarzyński Ośrodek Kultury, zwany dalej NOK, jest gminną instytucją kultury. 

2. NOK działa na podstawie: 

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 

1591 ze zm.); 

2) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności 

kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz.123 ze zm.); 

3) ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 

148 ze zm.); 

4) uchwały Rady Gminy Nadarzyn NrXI/174/2003 z dnia 17 czerwca 2003 r. w sprawie 

Statutu Gminy Nadarzyn; 

5) uchwały Nr VI/59/99 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 24 lutego 1999 r. w sprawie 

utworzenia Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury oraz zatwierdzenia Statutu (z późn. zm.). 

§ 2 

Siedziba NOK znajduje się w Nadarzynie przy Pl. Poniatowskiego 42, a terenem działania 

jest gmina Nadarzyn. 

§ 3 

1. NOK powołuje Rada Gminy i nadaje mu statut. 

2. Nadzór nad działalnością NOK sprawuje Wójt Gminy. 

3. NOK posiada osobowość prawną. 

§ 4 

NOK używa dwóch pieczęci podłużnych o nazwach w pełnym brzmieniu i adresem siedziby: 

Nadarzyński Ośrodek Kultury 

Pl. Poniatowskiego 42 

05-830 Nadarzyn 

województwo mazowieckie 

tel/fax 739-73-12 

Nadarzyński Ośrodek Kultury 

Pl. Poniatowskiego 42 



05-830 Nadarzyn 

tel/fax 739-73-12 

NIP 534-20-89-224 

Regon 016171663 

Rozdział II 

Zakres działalności NOK 

§ 5 

1. NOK jako samorządowa instytucja kultury wspiera i animuje społeczno – kulturalną 

aktywność społeczności lokalnej realizując zadania w dziedzinie wychowania, edukacji i 

upowszechniania kultury oraz komunikacji społecznej. 

2. Do podstawowych zadań NOK należy: 

1) prowadzenie i wspieranie działalności kół zainteresowań i amatorskich zespołów 

artystycznych, 

2) doskonalenie zawodowe instruktorów i nauczycieli w zakresie kultury, 

3) upowszechnianie informacji dotyczących kultury i ruchu kulturalnego, 

4) organizowanie: 

a) działalności sekcji tematycznych z różnych dziedzin kultury realizujących program pracy 

edukacyjno – wychowawczej ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci i młodzieży; 

b) konkursów o tematyce kulturalnej; 

c) spotkań z reprezentantami ze świata kultury, nauki i innych dziedzin życia społecznego; 

d) różnorodnych form edukacji kulturalnej: wystaw, audycji, pokazów, kursów, nauki 

języków obcych itp.; 

e) zespołowego uczestnictwa w kulturze. 

5) współpraca z: 

a) działającymi na terenie gminy placówkami oświatowo – wychowawczymi w zakresie 

rozwoju i upowszechniania kultury; 

b) mieszkającymi lub działającymi na terenie gminy artystami, zespołami amatorskimi, 

innymi organizacjami uczestniczącymi w życiu społeczno- kulturalnym gminy; 

c) mieszkańcami w celu tworzenia warunków do prezentacji ich osiągnięć w różnych 

dziedzinach kultury; 

d) instytucjami kultury i artystami spoza terenu gminy w celu zaspokajania potrzeb 

społeczności gminnej w dziedzinie kultury; 

e) Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej i ze świetlicami środowiskowymi TPD w 

organizowaniu imprez o charakterze kulturalnym; 

f) Gminnym Ośrodkiem Sportu w zakresie organizacji imprez rekreacyjno – sportowych i 

kulturalnych; 

g) jednostkami OSP w zakresie działalności kulturalnej; 

h) Biblioteką Publiczną Gminy Nadarzyn i jej filiami; 

i) innymi instytucjami, stowarzyszeniami, fundacjami i nieformalnymi grupami mieszkańców 

działającymi na rzecz kultury; 

j) instytucjami i organizacjami Unii Europejskiej oraz innych państw w dziedzinie kultury.  

Rozdział III 

Zarządzanie i organizacja 



§ 6 

NOK udostępnia nieodpłatnie organom sołectw świetlice na prowadzenie ich działalności 

statutowej. 

§ 7 

1. Działalnością NOK kieruje Dyrektor. 

2. Dyrektor reprezentuje NOK na zewnątrz i jest odpowiedzialny za prawidłowe jego 

funkcjonowanie. 

§ 8 

1. Powołanie Dyrektora NOK następuje w drodze konkursu na czas określony czterech lat. 

Pierwszy konkurs na stanowisko Dyrektora zostanie przeprowadzony w terminie trzech 

miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego Statutu. 

2. Czynności z zakresu stosunku pracy Dyrektora dokonuje Wójt Gminy. 

§ 9 

1. Dyrektor opracowuje strukturę zatrudnienia, program działania oraz regulamin wewnętrzny 

NOK. 

2. W razie nieobecności Dyrektora jego obowiązki wykonuje osoba upoważniona przez Wójta 

Gminy, wskazana przez Dyrektora. 

§ 10 

1.Rada Gminy może powołać Radę Programową NOK jako organ doradczy Dyrektora, 

dokonując wyboru jej członków w liczbie od 3 do 5 osób. 

2. W skład Rady Programowej wchodzić mogą osoby spoza Rady Gminy. 

3. Rada Programowa wybiera Przewodniczącego Rady, który zwołuje posiedzenia Rady i 

przewodniczy jej obradom. 

4. Posiedzenia Rady Programowej zwoływane są w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz 

na pół roku. 

5. Kadencja Rady Programowej trwa dwa lata od dnia wyboru. 

6. Działalność w Radzie Programowej ma charakter społeczny. 

§ 11 

Działalność statutowa NOK może być prowadzona przez uruchamianie filii, klubów, świetlic 

itp. 

Rozdział IV 

Gospodarka finansowa 

§ 12 

Działalność Statutowa NOK jest finansowana z budżetu gminy w formie dotacji, z dochodów 

własnych oraz z innych źródeł. 



§ 13 

NOK prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i 

prowadzeniu działalności kulturalnej. 

§ 14 

Podstawą gospodarki finansowej NOK jest roczny plan instytucji zatwierdzony przez 

Dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji z budżetu gminy. 

§ 15 

Dyrektor składa sprawozdanie z działalności NOK Wójtowi Gminy oraz Radzie Gminy 

zgodnie z obowiązującymi przepisami: 

a) za pierwsze półrocze działalności – w terminie do 31 lipca roku bieżącego, 

b) za cały rok działalności – do 15 lutego roku następnego. 

Rozdział V 

Postanowienia końcowe 

§ 16 

Zmiany niniejszego Statutu mogą być dokonane w trybie właściwym dla jego uchwalenia.  

Przewodniczący 

Rady Gminy Nadarzyn 

Piotr Kozłowski 

 


