
Załącznik nr 1 do uchwały nr….. 

Rady Gminy Nadarzyn  

z dnia 30 listopada 2016r. 

 

STATUT 
Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

1.Nadarzyński Ośrodek Kultury, zwany dalej NOK, jest samorządową instytucją kultury 
prowadzącą działalność w zakresie upowszechniania kultury. 
2. NOK działa na podstawie 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 

1.Organizatorem NOK jest Gmina Nadarzyn. 

2. NOK wpisany jest do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora pod 
numerem 2, posiada osobowość prawną i samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową. 

3. Siedziba NOK znajduje się w Nadarzynie przy Pl. Poniatowskiego 42, a terenem działania 
jest gmina Nadarzyn. 

4. NOK może również działać na terenie całego kraju a także poza jego granicami. 

5. NOK realizuje cele statutowe poprzez działalność w siedzibie oraz w świetlicach wiejskich 
w: Młochowie (w OSP ul. Mazowiecka 3), Parolach, Urzucie (Al. Katowicka 360), Wolicy( 
w przedszkolu publicznym ul. Przedszkolna 2) i Rozalinie (ul. Młochowska 59). 

6. NOK jest pracodawcą (zakładem pracy) dla pracowników NOK w rozumieniu przepisów 
Kodeksu Pracy. 

§ 3 

1. NOK powołuje Rada Gminy i nadaje mu statut. 
2. Nadzór nad działalnością NOK sprawuje Wójt Gminy. 
 

                                                                       § 4 

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

Nadarzyński Ośrodek Kultury 
Pl. Poniatowskiego 42 
05-830 Nadarzyn 



woj.mazowieckie 
tel./fax 729-89-15 

Nadarzyński Ośrodek Kultury 
Pl. Poniatowskiego 42 
05-830 Nadarzyn 
tel./fax 729-89-15 
NIP 534-20-89-224 
Reg. 016171663 

2. NOK posiada znak graficzny (logo), wzór jego stanowi Załącznik nr1 do Statutu. 

 

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. NOK ma charakter pluralistycznego, wielofunkcyjnego miejsca aktywności kulturalnej,  
prowadzi interdyscyplinarne działania animacyjne, edukacyjne, artystyczne i 
upowszechniające różne dziedziny kultury i sztuki profesjonalnej i amatorskiej. 

3. Do podstawowych zadań NOK należy: 
1) rozbudzanie, rozwijanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców; 

2) stwarzanie warunków umożliwiających mieszkańcom realizowanie ich potrzeb 
kulturalnych; 

3) stwarzanie warunków dla amatorskiego ruchu artystycznego, kół zainteresowań, sekcji, 
zespołów itp.;  

4) organizowanie różnorodnych zajęć dla różnych grup wiekowych służących ich rozwojowi, 
pogłębianiu zainteresowań i aktywności twórczej; 

5) organizowanie różnorodnych imprez - spektakli, koncertów, festiwali, wystaw, konkursów 
itp.; 

6) współdziałanie z instytucjami i organizacjami w zakresie rozwijania i zaspokajania potrzeb 
kulturalnych społeczeństwa; 

7) współpraca z instytucjami kultury i artystami spoza terenu gminy w celu zaspokajania 
potrzeb społeczności gminnej w dziedzinie kultury; 

8) współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, fundacjami i nieformalnymi grupami 
mieszkańców działającymi na rzecz kultury; 

9)współpraca z instytucjami i organizacjami Unii Europejskiej oraz innych państw w 
dziedzinie kultury 



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

5. NOK udostępnia nieodpłatnie organom sołectw świetlice na prowadzenie ich działalności 
statutowej. 

6. NOK może prowadzić działalność gospodarczą w oparciu o odrębne przepisy, z której 
uzyskane przychody przeznaczone są na realizację celów statutowych i pokrywanie kosztów 
bieżącej działalności. 

7. Prowadzenie działalności gospodarczej może odbywać się poprzez: 

1) prowadzenie szkoleń, warsztatów i zajęć edukacyjnych; 

2) sprzedaż rękodzieła; 

3) prowadzenie działalności wydawniczej i wystawienniczej; 

4) organizowanie imprez rozrywkowych, artystycznych, edukacyjnych, animacyjnych,  

koncertów, przedstawień teatralnych, widowisk oraz innych form estradowych w 

obiektach własnych i poza nimi na zlecenia podmiotów zewnętrznych; 

5) najem i dzierżawę składników majątkowych pozostających w dyspozycji NOK wraz ze 
świadczeniem usług powiązanych. 

8. Działalność gospodarcza NOK nie może ograniczać ani utrudniać wykonywania zadań 
statutowych. 

Rozdział III 

Zarządzanie i organizacja 

§ 6 

1. Działalnością NOK kieruje Dyrektor. 
2. Dyrektor reprezentuje NOK na zewnątrz i jest odpowiedzialny za jego prawidłowe 
funkcjonowanie. 

3. Dyrektor zarządza i odpowiada za działalność NOK, oraz w porozumieniu z Wójtem 
Gminy opracowuje strukturę zatrudnienia, ustala roczne plany działania,  plany finansowe, 
regulaminy wewnętrzne NOK. 
4. W razie nieobecności Dyrektora jego obowiązki wykonuje osoba przez niego upoważniona.  

5. Dyrektor może powołać, jako organ doradczy, Radę Programową NOK. 

6. Skład, zasady i tryb powołania Rady Programowej ustala Dyrektor  w porozumieniu w 
Wójtem Gminy. 

5. 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. 



6. Zwierzchnikiem Dyrektora NOK jest Wójt Gminy Nadarzyn. 

7. Dyrektora powołuje i odwołuje Wójt Gminy Nadarzyn na zasadach określonych w ustawie 
z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. 
z 2012r. poz.406 ze zm.)  

Rozdział IV 

Gospodarka finansowa 

§ 7 

1.NOK prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków, 
kierując się zasadami określonymi w odrębnych przepisach, dotyczącymi gospodarki 
finansowej i rachunkowości instytucji kultury. 

2.Działalność Statutowa NOK jest finansowana z budżetu gminy w formie dotacji, z 
dochodów własnych oraz z innych źródeł. 

§ 8 

Podstawą gospodarki finansowej NOK jest roczny plan finansowy zatwierdzony przez 
Dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji z budżetu gminy. 

 

§9 

Źródłami środków finansowych są: 

1) dotacja podmiotowa z budżetu gminy; 

2) darowizny od osób fizycznych i prawnych; 

3) przychody z odpłatnej działalności; 

4) przychody z najmu;  

5) dotacje celowe z budżetu gminy, państwa; 

6) inne - dozwolone prawem- pozyskane środki. 

Rozdział V 

Postanowienia końcowe 

§ 10 

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

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie 
przepisy powszechnie obowiązujące. 

 


