


REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Gminnego Centrum Kultury w Białej

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Samorządowa Instytucja Kultury zwana dalej Gminnym Centrum Kultury w Białej działa

na podstawie:

1. Ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej              

( Dz. U. z 2012, poz. 406 z późn.zm.)

2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach ( Dz. U. z 2012r. poz. 642 z późn.zm.);

3.Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie terytorialnym ( Dz. U. z 2013 poz.594 z późn. zm.).

4. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2013r. poz 885 póź.zm.);

5.Statutu  Gminnego Centrum Kultury w Białej nadanego Uchwałą Nr XXIX.330.2014 Rady Miejskiej       

w Białej z dnia 12 marca 2014r.

§ 2

Organem założycielskim jest Gmina Biała, a bezpośredni nadzór nad działalnością Gminnego 

Centrum Kultury w Białej sprawuje Burmistrz Białej.

§ 3

Gminne Centrum Kultury w Białej jest samodzielną, samorządową instytucją kultury prowadzącą 

działalność w zakresie tworzenia, upowszechniania i ochrony kultury.

§ 4

1.Siedziba Gminnego Centrum Kultury w Białej mieści się w Białej ul. Prudnicka 35, 48-210 

Biała        

woj. Opolskie



2. Gminne Centrum Kultury w Białej swoją działalnością obejmuje miasto i gminę Biała.

3.Gminne Centrum Kultury w Białej może działać również na terenie całego kraju oraz  poza jego 

granicami.

                                                                              § 5

Ilekroć w Regulaminie Organizacyjnym jest mowa o GCK, należy przez to rozumieć Gminne  
Centrum Kultury w Białej.

                                                                             § 6

Gminne Centrum Kultury w Białej używa pieczęci o treści:

Gminne Centrum Kultury w Białej

ul. Prudnicka 35  48-210 Biała

NIP 755-18-50-229

Tel. 77 4387026

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Białej używa pieczęci :

- w zakresie prac merytorycznych używa podłużnej z napisem:
           Gminne Centrum Kultury w Białej
           Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna
           ul. Prudnicka 17
           48-210 Biała
           tel. 774387589 

- do pieczętowania zbiorów używa okrągłych z napisem:
  a/  Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Białej
             
  b/ Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Białej 
      Oddział dla Dzieci 

  c/ Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Białej
      Filia w Łączniku

Rozdział II

CELE I ZADANIA DOMU KULTURY

§ 7

      Celem działania Gminnego Centrum Kultury w Białej jest:

1) prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej potrzeby kulturalne 

mieszkańców,



upowszechnienie i promocja kultury, w tym lokalnej w kraju i za granicą oraz stymulowanie 

aktywności społeczności lokalnej i komunikacji społecznej;

2)  rozwijanie i zaspokajanie potrzeb oświatowych, czytelniczych i informacyjnych oraz 

upowszechnienie wiedzy i nauki.

3)  propagowanie profilaktyki zdrowotnej, przeciwdziałanie alkoholizmowi, nikotyzmowi, 

narkomanii, zagrożeniom cywilizacyjnym i innym uzależnieniom.

                                                           

Do podstawowych zadań Gminnego Centrum Kultury w Białej należy:

1) rozpoznawanie oraz pobudzanie zainteresowań i potrzeb kulturalnych społeczeństwa;

2) kształtowanie wzorców aktywnego uczestnictwa w kulturze;

3) kultywowanie i rozwijanie tradycji kulturalnych, twórczości ludowej amatorskiej wszystkich  

środowisk mieszkańców gminy;

4) wspomaganie pod względem merytorycznym i organizacyjnym inicjatyw kulturalnych 

wszystkich środowisk gminy;

5) tworzenie warunków do rozwoju talentów twórczych i twórczości kulturalnej oraz 

amatorskiego ruchu artystycznego

6) współpraca z zagranicznymi ośrodkami kultury, sportu i rekreacji;

7) współdziałanie z organizacjami społecznymi, zakładami pracy, szkołami w zakresie 

prowadzonej działalności;

8) upowszechnianie turystyki regionalnej, sportu, rekreacji;

9) prowadzenie zajęć w zakresie profilaktyki uzależnień;

10) upowszechnianie czytelnictwa;

11) gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych służących 

rozwijaniu czytelnictwa oraz zaspakajanie potrzeb informacyjnych i edukacyjnych i 

samokształceniowych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego 

regionu ;

12) współdziałanie z Wojewódzką Biblioteką Publiczną im. Emanuela Smołki w Opolu, pełniącą 

nadzór nad działalnością biblioteki oraz bibliotekami innych sieci, instytucjami i organizacjami w 

zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspakajania potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczności 

gminy Biała .

§ 8

MAJĄTEK I FINANSE

1.Działalność ośrodka finansowana jest ze środków budżetu gminy i wypracowanych przez 
instytucję przychodów.



2.Źródłem przychodów Gminnego Centrum Kultury w Białej są przychody z 
prowadzonej

działalności takiej jak: odpłatne organizowanie imprez: zabawy, dyskoteki, 
pokazy, imprezy

sportowo- rekreacyjne, odpłatne wynajmowanie sal , pokoi i sprzętu na 
organizację imprez,

świadczenie usług w zakresie obsługi muzycznej i nagłaśnianie imprez, 
wpływy z działalności

handlowej i gastronomicznej, odpłatne prowadzenie kursów udoskonalających,
prowadzenie

kursów, dochody z działalności wydawniczej ,dotacji Gminy, wpływów ze 
spadków i darowizn od

osób fizycznych i prawnych , najmu, dzierżawy oraz sprzedaży składników 
majątku oraz inne

działania gospodarcze po uzgodnieniu i zatwierdzeniu przez Burmistrza Białej.

3. Finansową dokumentację Gminnego Centrum Kultury w Białej prowadzi 
księgowy jednostki.

Rozdział III

STRUKTURA ORGANIZACYJNA GMINNEGO CENTRUM KULTURY W BIAŁEJ

§ 9

1. Gminne Centrum Kultury w Białej jest instytucją składającą się z działów oraz 

samodzielnych stanowisk pracy.

2. W skład Gminnego Centrum Kultury w Białej wchodzą następujące działy:

a) Ośrodek Kultury w Białej

b) Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Białej

W skład Biblioteki wchodzą:

     I. Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Białej
          1. Dział dla Dorosłych i Młodzieży
              a/ wypożyczalnia
              b/ czytelnia z księgozbiorem podręcznym i czasopismami



              c/ czytelnia internetowa
         2. Oddział dla Dzieci i Młodzieży
   II. Filia Biblioteczna w Łączniku;

c) Świetlice wiejskie;

d) Obiekty Sportowo- Rekreacyjne.

3. Schemat organizacyjny stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

                                                            Rozdział IV

                                                                § 10

 1 .Gminnym Centrum Kultury w Białej zarządza i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor 

powołany przez  Burmistrza Gminy.

2. Zwierzchnikiem służbowym Dyrektora jest Burmistrz Białej.

3. Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Białej jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu 

przepisów Kodeksu Pracy.

4. W porozumieniu z Burmistrzem Gminy Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Białej może 

tworzyć oddziały i inne podporządkowane jednostki organizacyjne działalności kulturalnej.

5. Dyrektor działając zgodnie z przepisami prawa pracy, podejmuje decyzje samodzielnie i ponosi 

za nie odpowiedzialność.

6. W przypadku nieobecności Dyrektora uniemożliwiającej bieżące zarządzanie Gminnym 

Centrum Kultury w Białej  związanej w szczególności z wyjazdem służbowym, urlopem, chorobą,

zastępstwo pełnione jest przez osobą wyznaczoną przez Dyrektora zgodnie z udzielonym 

pełnomocnictwem.

                                                             § 11

1.Społeczna Rada Programowa

1.1 Przy dyrektorze Gminnego Centrum Kultury w Białej działa Społeczna Rada Programowa 

jako organ doradczy w zakresie zadań merytorycznych związanych z działalnością jednostki, 

którą powołuje i odwołuje Burmistrz Białej.

1.2. Społeczna Rada Programowa zwana dalej „Radą” działa na podstawie § 9 Statutu Gminnego 

Centrum Kultury w Białej zatwierdzonego uchwałą Nr XXIX.330.2014 Rady Miejskiej w Białej   

z dnia 12 marca 2014 r.

1.3 Rada jest społecznym organem doradczym i opiniodawczym w programowaniu działalności 

merytorycznej Gminnego Centrum Kultury w Białej



1.4. Działalność Rady powinna ułatwiać współdziałanie Gminnego Centrum Kultury w Białej       

z instytucjami, organizacjami i osobami fizycznymi prowadzącymi działalność kulturalną              

w mieście i gminie Biała

1.5. Rada wspiera działania Gminnego Centrum Kultury w Białej.

1.6 Siedzibą Rady jest siedziba Gminnego Centrum Kultury  Biała ul. Prudnicka 35

1.7 Skład Rady proponuje Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Białej  w ilości do 5 osób.

1.8 Skład Rady zatwierdza Burmistrz Białej.

1.9 Dyrektor Gminnego Centrum Kultury nie wchodzi w skład Rady lecz uczestniczy w jej 
posiedzeniach.

1.10. Kadencja Rady trwa 2 lata.

1.11 Posiedzenia Rady odbywają się co najmniej cztery razy w roku (raz na kwartał), zwołuje je 
Przewodniczący lub zastępca Przewodniczącego Rady.

2.. Na pierwszym swym posiedzeniu Rada wybiera:
- przewodniczącego
- zastępcę przewodniczącego
- sekretarza
2.1  Rada może do swej pracy powołać osoby spoza Rady.
2.2. W głosowaniu biorą udział jedynie członkowie Rady.
2.3 Przewodniczący lub zastępca ustala program i termin planowanych posiedzeń.
2.4. Rada wykonuje następujące czynności:
- przygotowuje wnioski i projekty uchwał
- prowadzi dokumentację ze swej działalności
- przygotowuje i rozprowadza materiały będące przedmiotem posiedzeń rady.

3. Członkowie Rady biorą udział w sesjach Rady Miejskiej w Białej dotyczących spraw kultury    
i sztuki.

4. Do szczegółowych zadań Rady należy:
- opiniowanie programu działalności Gminnego Centrum Kultury w Białej z prawem do 
uzupełniania tego programu o własne wnioski,
- dokonywanie rocznej oceny realizacji planu pracy Gminnego Centrum Kultury w Białej,
- przedstawienie ocen i wniosków z realizacji planu pracy Radzie Miejskiej w Białej,
- utrzymanie łączności z instytucjami, stowarzyszeniami, organizacjami i osobami fizycznymi       
w celu właściwego współdziałania w realizacji planowanych zadań,
- wspieranie działań Gminnego Centrum Kultury w Białej.

4.1 Rada działa w interesie społeczeństwa Miasta i Gminy Biała

5. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu 
Rady.
6. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.

7.Wszystkie zmiany dotyczące działania Rady wymagają uchwały, zebrania Rady Programowej 
oraz zatwierdzenia przez Burmistrza Białej.



Rozdział V

PODSTAWOWE ZADANIA I ZAKRESY OBOWIĄZKÓW NA STANOWISKACH

PRACY

§ 12

1. Dyrektor wykonuje funkcję pracodawcy wobec pracowników Gminnego Centrum Kultury

w Białej. Zawiera i rozwiązuje umowy o pracę z pracownikami oraz podejmuje wszelkie decyzje 

w sprawach osobowych.

2. Dyrektor kieruje pracą:

2.1 Głównego Księgowego,

2.2 Pozostałych pracowników.

3. Dyrektor kształtuje wewnętrzną strukturę organizacyjną Gminnego Centrum Kultury w 

Białej  poprzez tworzenie, likwidację i przenoszenie stanowisk pracy z jednego działu 

organizacyjnego do drugiego, zwalnia i awansuje pracowników.

4. Dyrektor może łączyć czynności bez zmiany zakresu działania poszczególnych działów, 

jeżeli nie spowoduje to zmiany zadań określonych niniejszym regulaminem.

5. Do realizacji określonych prac lub wykonania zadań Dyrektor może powoływać komisje, 

grupy problemowe, zespoły itp.

6. Do zadań głównych Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Białej należy w 

szczególności:

6.1 organizowanie pracy GCK, koordynowanie jego działalności, sprawowanie bezpośredniego 

nadzoru nad całokształtem pracy w GCK,

6.2 zapewnienie właściwego dopływu informacji merytorycznych i finansowych do GCK,

6.3 występowanie do Burmistrza w sprawach organizacyjnych, finansowych i zasad działania 

GCK

7. Do pozostałych zadań Dyrektora należy w szczególności:

7.1 nadzór nad całościowym i terminowym prowadzeniem sprawozdawczości z zakresu 

działalności GCK,

7.2 kontrolowanie terminowości i zasadności merytorycznej załatwianych skarg i wniosków,

7.3 sprawowanie kontroli wewnętrznej GCK w zakresie pracy nadzorowanych działów 



organizacyjnych i stanowisk pracy,

7.4 zapewnienie i organizowanie szkoleń zawodowych pracowników GCK oraz doradztwa 

merytorycznego dla pracowników,

7.5 nadzór nad prowadzeniem zajęć z zespołami amatorskiego ruchu artystycznego oraz 

organizacją imprez przez pracowników GCK,

7.6 inicjowanie i koordynowanie programów i projektów realizowanych przez GCK, 

współdziałanie w tym zakresie z innymi instytucjami,

7.7 opracowywanie programów i planów działalności GCK oraz tworzenie strategii rozwoju .

2.Główny księgowy

1. podlega bezpośrednio Dyrektorowi Gminnego Centrum Kultury w Białej , kieruje, organizuje    

i nadzoruje prace w zakresie działalności finansowej i księgowości.

2.kontroluje prawidłowość, rzetelność i legalność wykorzystania środków finansowych.

3.nadzoruje i sprawdza prawidłowość sporządzonych dokumentów i dokonanych operacji 

gospodarczych.

4. zapewnia prawidłową działalność finansową Gminnego Centrum Kultury w Białej,

5. prowadzi rachunkowość Gminnego Centrum Kultury w Białej zgodnie z obowiązującymi 

przepisami,

6. opracowuje i realizuje plany finansowe,

7. współdziała ze Skarbnikiem Miasta w sprawach związanych z gospodarką finansową GCK,

8. w celu realizacji powierzonych zadań Główny Księgowy ma prawo: występować do Dyrektora 

Gminnego Centrum Kultury w Białej z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli określonych spraw,

które leżą w zakresie działania Głównego Księgowego, wnioskować zmiany w budżecie GCK       

w celu racjonalnego dysponowania środkami.

3. Główny specjalista ds. organizowania imprez

Do zadań realizowanych na stanowisku Specjalista do spraw organizowania imprez należy:

1. sporządzanie wniosków celem których jest pozyskiwanie dodatkowych środków na 
organizację imprez

2. udział w planowaniu przedsięwzięć kulturalnych w GCK w Białej

3. koordynacja wybranych imprez kulturalnych

4. udział w organizacji i realizacji imprez oraz odpowiedzialność za właściwy poziom 
artystyczny

5. promowanie imprez na terenie miasta i gminy 



6. prowadzenie dokumentacji działalności merytorycznej placówki (plakaty, zdjęcia itp.)

7. przekazywanie informacji mediom o planowanych imprezach i przedsięwzięciach 
kulturalnych

8. współdziałanie w rozwoju kultury fizycznej ze stowarzyszeniami kultury fizycznej 
oraz udzielaniem pomocy w realizacji zadań

9. zarządzanie istniejącymi obiektami i urządzeniami sportowo-rekreacyjnymi będącymi  
w dyspozycji GCK w Białej

10. opieka, nadzór merytoryczny, instruktorski nad placówkami kulturalno – oświatowych 
w gminie (świetlice )

11. prowadzenie całości spraw związanych z prowadzeniem basenu kąpieliskowego w 
Białej, zapewnienie bezpieczeństwa osobom korzystających z basenu

12. organizowanie na terenie gminy imprez sportowych, rekreacyjnych

13. współpraca z Klubami Sportowymi oraz szkołami w zakresie organizacji imprez 
rekreacyjnych, sportowych

14. współpraca z podmiotami gospodarczymi w zakresie partycypacji lub finansowania 
rozwoju kultury fizycznej, sportu, turystyki, wypoczynku

15. zastępstwo związane z prowadzeniem kasy gotówkowej pod nieobecność kasjera.

16. rozliczanie Panoramy Bialskiej – sprzedaż gazety, reklamy

17. prowadzenie dokumentacji związanej z kontrolą zarządczą

18. nadzór nad działalnością pokoi noclegowych (rejestracja gości, rozliczanie)

19. opracowanie planów zakupów materiałów biurowych, środków administracyjno – gospodarczych 
oraz eksploatacyjnych, odzieży roboczej,

20. realizacja zakupów w zakresie min art. biurowych, druków, sprzętu komputerowego, art. 
spożywczych .

Główny specjalista ds. organizowania imprez, podlega bezpośrednio Dyrektorowi GCK.

4. Specjalista ds. organizowania imprez

 Do zadań realizowanych na stanowisku Specjalista do spraw organizowania imprez należy:

1. organizowanie koncertów, wystaw, spektakli, recitali oraz innych imprez kulturalnych

2. organizowanie przeglądów, konkursów i festiwali;

3. inicjowanie i organizowanie wynikających z zapotrzebowania społecznego nowych form pracy 
z zakresu edukacji kulturalnej i amatorskiego ruchu artystycznego;

4. organizowanie i prowadzenie imprez dla dzieci;



5. koordynowanie zadań związanych z reklamą, dbanie o wizerunek GCK w mediach;

6. współpraca w zakresie określonym przez Dyrektora z prasą lokalną, rozgłośniami radiowymi,
portalami internetowymi w zakresie reklamy działalności GCK;

7. współpraca ze stowarzyszeniami i organizacjami społecznymi;

8. organizacja widowni;

9. prowadzenie dokumentacji fotograficznej i audiowizualnej imprez organizowanych przez GCK;

10. sprawowanie opieki merytorycznej nad sekcjami działającymi w GCK;

11. współpraca ze środowiskiem lokalnym;

12. prowadzenie strony internetowej GCK;

13. wykonywanie czynności zleconych przez Dyrektora;

14. opracowywanie materiałów informacyjnych o imprezach kulturalnych w GCK;

15. opracowywanie, przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji imprez organizowanych na 
terenie gminy Biała a w szczególności imprez masowych;

16. inicjowanie i organizowanie wyjazdowych przedsięwzięć kulturalnych.

17.pomoc w  rozliczaniu Panoramy Bialskiej – sprzedaż gazety, reklamy

18.pomoc w prowadzeniu spraw związanych z prowadzeniem basenu kąpieliskowego w Białej, 
zapewnienie bezpieczeństwa osobom korzystających z basenu

19.pomoc w prowadzeniu działalności pokoi noclegowych (rejestracja gości, rozliczanie)

20. opracowanie planów zakupów materiałów biurowych, środków administracyjno – gospodarczych 
oraz eksploatacyjnych, odzieży roboczej,

21. realizacja zakupów w zakresie min art. biurowych, druków, sprzętu komputerowego, art. 
spożywczych .

Specjalista ds. organizowania imprez odpowiada za całokształt spraw związanych z realizacją 
zadań merytorycznych określonych w przepisach.

 Specjalista ds. organizowania imprez, podlega bezpośrednio Dyrektorowi GCK.

5. Specjalista ds. kadr i płac /Administracja, Sekretariat, Kadry, Obsługa kasowa/

Do zadań Działu Administracja, Sekretariat, Kadry, Obsługa kasowa  należą prace w 
szczególności:

1. prowadzenie ewidencji i dokumentacji pracowniczej oraz akt osobowych pracowników zgodnie
z obowiązującymi przepisami w tym zakresie,



2. prowadzenie całokształtu spraw związanych z urlopami, wyjazdami służbowymi, szkoleniami,
przeszeregowaniem, zwalnianiem i nagradzaniem pracowników,

3. przygotowywanie, stosownie do decyzji Dyrektora, dokumentów związanych ze stosunkiem 
pracy oraz dokumentów dotyczących osób współpracujących z Gminnym Centrum Kultury           
w Białej na podstawie umów cywilnoprawnych,

4.  nadzór i kontrola nad przestrzeganiem dyscypliny pracy w GCK,

5. sporządzanie terminowo i zgodnie z obowiązującymi przepisami harmonogramów pracy
podległych pracowników,

6.opracowuje i przekazuje deklaracje rozliczeniowe do ZUS, przygotowuje formularze 
zgłoszeniowe do ubezpieczeń społecznych, zmiany danych, korekty i wyrejestrowania                   
z ubezpieczeń pracowników w programie "PŁATNIK",

7. przekazuje terminowo do Urzędu Skarbowego informacje i zaliczki na podatek dochodowy;

8. prowadzenie kart ewidencji czasu pracy pracowników, kontrola obecności pracowników,

9. prowadzenie obsługi sekretariatu oraz wykonywanie pozostałych czynności związanych z 
bieżącą działalnością sekretariatu

10. prowadzenie wszelkich rejestrów związanych z zakresem pracy działu wymaganych 
przepisami,

11. rejestracja korespondencji wpływającej i wychodzącej oraz przedkładanie jej Dyrektorowi,

12. prowadzenie rejestracji wszelkiego rodzaju umów i zleceń Gminnego Centrum Kultury            
w Białej,

13. prowadzenie rejestrów, procedur, sporządzanie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi 
przepisami,

14. prowadzenie ewidencji i dokumentacji udzielonych zamówień publicznych,

15. prowadzenie obsługi kasowej Gminnego Centrum Kultury w Białej,

Specjalista ds. kadr i płac, podlega bezpośrednio Dyrektorowi Gminnego Centrum Kultury            
w Białej.

6.Pracownik Gospodarczy

Do zadań pracownika gospodarczego i sprzątaczek należą prace w szczególności :

6.1 Pracownik gospodarczy:

1.zgłasza przełożonym wszelkie awarie i uszkodzenia sprzętu oraz urządzeń powierzonych 
do wykonywania obowiązków służbowych w budynku Gminnego Centrum Kultury w Białej oraz 
budynkach, pomieszczeniach będących w użyczeniu GCK,



2. zgłasza przełożonym wszelkie zauważone awarie i uszkodzenia instalacji i urządzeń sieci 
wodociągowej, kanalizacyjnej i elektrycznej zainstalowanych w budynku GCK oraz budynkach ,  
pomieszczeniach będących w użyczeniu GCK,

3. dba o powierzony sprzęt i urządzenia przeznaczone do wykonywania obowiązków służbowych 
w budynku Centrum oraz budynkach pomieszczeniach będących w użyczeniu GCK,

4. właściwie przechowuje i zabezpiecza materiały, sprzęt i urządzenia powierzone 
do wykonywania obowiązków służbowych, w czasie pracy, jak i po jej zakończeniu,

5. wykonuje czynności związane z przenoszeniem dokumentów, mebli biurowych, sprzętu 
biurowego i urządzeń z poszczególnych pomieszczeń w budynku GCK oraz budynkach 
pomieszczeniach będących w użyczeniu GCK,

6. wykonuje czynności związane z rozładunkiem i załadunkiem sprzętu i urządzeń zakupionych 
lub przeznaczonych do fizycznej likwidacji,

7.wykonuje bieżące, drobne naprawy i konserwuje sieć elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną i
ciepłowniczą zainstalowaną w budynku GCK oraz budynkach pomieszczeniach będących 
podległym GCK.

8.Zabezpieczenie  urządzeń kanalizacyjnych,  wodociągowych – utrzymanie  drożności  instalacji
wodno – kanalizacyjnej.

6.2 Sprzątaczka

1.dba o czystość i porządek we wszystkich pomieszczeniach,

2. codziennie opróżnia wszystkie pojemniki na śmieci,

3.systematyczne sprząta wszystkie urządzenia i pomieszczenia sanitarne,

4. systematycznie współpracuje z opiekunami pracowni w zakresie utrzymania porządku,

5. przygotowuje pomieszczenia do remontów oraz sprząta po remoncie,

6. zgłasza wszystkie uszkodzenia instalacji elektrycznej, wodnokanalizacyjnej, grzewczej, 
zamków, drzwi, okien, tynków .

Pracownik gospodarczy podlega bezpośrednio Dyrektorowi Gminnego Centrum Kultury                
w Białej.

                                                                       

7. Specjalista w świetlicy środowiskowej.

1. organizują pracę świetlicy - przygotowują plany pracy świetlic,

2. organizują imprezy dla dzieci i dorosłych w miejscowościach gdzie znajdują się świetlice,  w 
tym z okazji uroczystości świąt państwowych,

3. inspirują powstawanie lokalnych przedsięwzięć kultury,

4. inspirują, wspierają i promują indywidualne uzdolnienia i osiągnięcia mieszkańców gminy



5. przygotowują zajęcia dla uczęszczających do świetlicy dzieci i młodzieży,

6. planują zajęcia zależnie od zainteresowań uczestniczących (sportowe, muzyczne, plastyczne 
itd.),

7. sporządzają miesięczne i roczne sprawozdania z działalności świetlicy wiejskiej  z 
uwzględnieniem tematyki zajęć, udziału w konkursach, udziału w imprezach.

Specjalista w świetlicy środowiskowej  podlega Głównemu specjaliście ds. organizowania imprez.

8. Bibliotekarz.

Zadania Biblioteki :

1. rejestracja czytelników i ich ewidencja; 

2. prowadzenie kartoteki czytelników i wypożyczonych książek; 

3. wypożyczanie i przyjmowanie zwróconych książek i czasopism, stosowanie się do przepisów i 
instrukcji dotyczących pracy z użytkownikiem i udostępnianiem zbiorów;

4. udostępnianie prezencyjne księgozbioru podręcznego i czasopism oraz prowadzenie 
dokumentacji w tym zakresie;

5. udostępnianie na miejscu w czytelni zbiorów regionalnych, fachowych;

6. udzielanie niezbędnych informacji bibliotecznych i bibliograficznych;

7. indywidualne formy pracy z czytelnikiem, poradnictwo i przysposobienie czytelnicze – pomoc 
czytelnikom w doborze książek do nauki, pracy, rozrywki itp.;

8. wysyłanie upomnień do czytelników zalegających ze zwrotem książek, prowadzenie 
postępowania o zwrot książek przetrzymywanych przez czytelników;

9. prowadzenie dokumentacji merytorycznej, obowiązującej w bibliotekach publicznych, w 
zakresie: ewidencji, gromadzenia, udostępniania zbiorów oraz selekcji i ubytkowania zbiorów; 

10. sporządzanie i prowadzenie katalogów gromadzonych zbiorów;

11. dokonywanie zakupu książek i innych materiałów bibliotecznych, opracowanie ich oraz           
promocja; 

12. sporządzanie bieżącej oraz okresowej dokumentacji statystycznej biblioteki; 

13. prowadzenie czytelni komputerowej; 

14. zapewnianie czytelnikom dostępu do Internetowych zasobów WWW , pomoc wyszukiwaniu 
informacji w Internecie;

15. współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami kulturalnymi, oświatowymi, 
stowarzyszeniami i zakładami pracy; 

16. prowadzenie dokumentacji z działalności merytorycznej biblioteki (plakaty, zdjęcia, kronika,   
itp.); 



17. opracowywanie materiałów informacyjnych o bibliotece, zbiorach i imprezach dla potrzeb 
promocyjnych w mediach analogowych oraz internetowych. 

Bibliotekarz podlega bezpośrednio Dyrektorowi Gminnego Centrum Kultury w Białej.

. 

§ 13

Zadania, uprawnienia i odpowiedzialność pracowników Gminnego Centrum Kultury w

Białej

1.  Właściwy kierunek pracy i działań oparty o plan pracy i dyspozycje dyrektora.

2.  Realizacja zadań merytorycznych wynikających z poleceń dyrektora.

3. Wysoki poziom realizowanych przedsięwzięć merytorycznych i gospodarczych.

4. W związku z charakterem pracy w Gminnego Centrum Kultury w Białej wymagającym dla 

realizacji zadań statutowych pracy w godzinach popołudniowych oraz w dniach ustawowo 

wolnych od pracy Dyrektor GCK wprowadza okresowe przesunięcia godzin pracy na 

poszczególnych stanowiskach.

5.  Przy zmianie godzin pracy pracownika, Dyrektor GCK zobowiązany jest zachować 40 

godzinny wymiar czasu pracy pracownika w tygodniu.

6. W przypadku konieczności przepracowania przez pracownika w ciągu tygodnia większej ilości 

godzin przysługuje mu czas wolny w takim wymiarze jaki przepracował ponad 40 godzin w 

tygodniu.

7. Pracownik powinien odebrać wolne za godziny nadliczbowe w ciągu jednego miesiąca od ich 

przyznania.

8. Miesięczny harmonogram godzin pracy pracowników GCK zatwierdza Dyrektor, biorąc pod 

uwagę wymogi realizacji zadań statutowych instytucji.

Wszyscy  pracownicy  mają  obowiązek  współpracy  przy  realizacji  zadań  podejmowanych  przez
Gminne 
Centrum Kultury w Białej. 

Rozdział V

ZASADY KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW  I USŁUG MIEJSKIEJ i GMINNEJ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ w BIAŁEJ  oraz   FILII  BBLIOTECZNEJ w ŁĄCZNIKU,  ZWANYCH W
DALSZEJ CZĘŚCI  „BIBLIOTEKĄ”



1.  Zasady  korzystania  dotyczą:  Wypożyczalni  zbiorów  na  zewnątrz,  Czytelni  księgozbioru
podręcznego i czasopism na miejscu oraz Czytelni Internetowej. 

2.  Korzystanie  ze  zbiorów  i  usług  Biblioteki  jest  ogólnie  dostępne  i  bezpłatne  na  zasadach
określonych  w ustawie  o  bibliotekach  z  dnia  27  czerwca  1997,  z  zastrzeżeniem  opłat,  które
zgodnie z art.14 ust.2 tejże ustawy, mogą być pobierane:
     a/ za usługi reprograficzne,
     b/ w formie kaucji za wypożyczone zbiory biblioteczne w przypadku:
         - jeśli Użytkownik nie jest stałym mieszkańcem Powiatu Prudnickiego,
         - przy wypożyczaniu szczególnie cennych książek,
    c/ za niezwrócenie w terminie wypożyczonych zbiorów bibliotecznych,
    d/ za uszkodzenie, zniszczenie lub niezwrócenie zbiorów bibliotecznych,
    e/ jako zwrot kosztów za wysłanie upomnień do Użytkowników.

3. Przy zapisie do Biblioteki zgłaszający się powinien:
    a/ okazać dokument z podstawowymi danymi tożsamości, które gromadzone są w bibliotece
zgodnie  z  ustawą  o  ochronie  danych  osobowych  w  celach  statutowych,  statystycznych  i
windykacyjnych
    b/ wypełnić kartę zapisu, na której podpisem zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu  
    oraz wyraża zgodę na wykorzystanie przez Bibliotekę danych osobowych do celów  
    statutowych, zgodnych z ustawą o ochronie danych osobowych.

4. Za Czytelnika do lat 18 odpowiadają i podpisują zobowiązanie oraz zgodę na wykorzystanie
danych osobowych, rodzice lub opiekunowie prawni. 

5. Jednorazowo można wypożyczyć do 5 woluminów na okres 30 dni. Zwrot książki
powinien nastąpić przed  upływem tego terminu bez oczekiwania na upomnienie.

6.  Stałym  Użytkownikom  Biblioteki,  stosującym  się  do  zasad  wypożyczania,  może  być
zwiększona  liczba  wypożyczonych  książek  oraz  może  być  przesunięty  termin  zwrotu
wypożyczonej książki, jeżeli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników. 

7.  Biblioteka  może  zażądać  zwrotu  książek  przed  ustalonym  regulaminowo  terminem,  jeżeli
stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje.

8. Decyzję każdorazowo podejmuje dyżurujący bibliotekarz.

9. Użytkownik może dokonywać rezerwacji zbiorów bibliotecznych osobiście, telefonicznie i za
pośrednictwem poczty elektronicznej.

10.  W  przypadku  przetrzymywania  zbiorów  ponad  określony  termin,  Biblioteka  kieruje  do
Użytkownika trzy upomnienia.

11.  Biblioteka  zastrzega  sobie prawo dochodzenia swoich wierzytelności  na drodze sądowej i
windykacyjnej  wobec  Użytkowników,  którzy  dobrowolnie  nie  zwrócili  zbiorów  oraz  nie
uregulowali należnych Bibliotece wierzytelności.

12.  Użytkownik  traci  prawo do korzystania  z  usług  Biblioteki  do  czasu  zwrotu  zalegających
książek oraz uregulowania należnych Bibliotece wierzytelności w przypadku zagubienia książek.

13. Czytelnik zobowiązany jest do poszanowania książek. Powinien zwrócić uwagę na stan
książki przed jej wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.

14. W przypadku zagubienia lub zniszczenia książki czytelnik zobowiązany jest do odkupienia
tego samego tytułu, a w przypadku niemożności nabycia identycznego dzieła lub jego nowego
wydania o  zamianie książki na inną  decyduje bibliotekarz.



15. Za zagubienie jednego woluminu z dzieła  wielotomowego,  Użytkownik odpowiada jak za
zagubienie całego wydawnictwa, pomimo, że pozostałe tomy pozostają w bibliotece.

16. W razie utraty lub zniszczenia, wysokość odszkodowania ustala bibliotekarz w zależności od
aktualnej wartości książki na rynku i stopnia jej uszkodzenia.

17.  W  uzasadnionych  wypadkach  losowych  Biblioteka  może  zaniechać  dochodzenia  od
Użytkownika należnych wierzytelności.

18. Czytelnik korzystający na miejscu z materiałów bibliotecznych ma obowiązek okazać 
dokument stwierdzający tożsamość, zarejestrować się jako Użytkownik Biblioteki i wpisać się do 
zeszytu odwiedzin.

19. W czytelni można korzystać z księgozbioru podręcznego, z czasopism bieżących, z 
księgozbioru ogólnego, w tym zbiorów regionalnych oraz Internetu.

20. Księgozbioru z czytelni nie wypożycza się do domu. Stałym Czytelnikom, stosującym się do 
zasad wypożyczania, bibliotekarz może wypożyczyć książki i czasopisma do domu na ściśle 
określony termin.

21. Czytelnik, poza robieniem notatek i wyciągów do własnego użytku może kopiować
materiały zgłaszając taką  potrzebę bibliotekarzowi, z zachowaniem przepisów ustawy o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych.

22. W czytelni obowiązuje cisza. Nie wolno spożywać posiłków ani palić papierosów.
Nie wolno korzystać z telefonów komórkowych. 

23. Czytelnia Internetowa jest ogólnie dostępna. Korzystanie z niej jest bezpłatne, z zastrzeżeniem 
usług, o których mowa w ustawie o bibliotekach, za które Biblioteka może ustalić cennik opłat 
uwzględniający koszty obsługi.

  24. Czytelnia Internetowa jest czynna w godzinach otwarcia Biblioteki.

  25. Osoba zamierzająca korzystać z Czytelni Internetowej, zwana dalej Użytkownikiem, jest zobo   
wiązana poinformować o tym dyżurującego bibliotekarza, okazać dokument tożsamości, zarejestrować
się w Bibliotece, zapoznać z zasadami użytkowania i wpisać się do zeszytu odwiedzin.

  26. Indywidualna sesja przy stanowisku komputerowym wynosi 1 godzinę dziennie. Istnieje możliwość 
jej przedłużenia, o ile nie będzie innych Użytkowników, czekających na dostęp do komputera.

    27. Użytkownik może dokonać rezerwacji stanowiska komputerowego u dyżurnego bibliotekarza.

  28. Wyszukiwanie internetowe powinno służyć przede wszystkim celom informacyjnym i 
edukacyjnym. Korzystanie z komputera w tych celach traktowane jest priorytetowo.

  29. Korzystanie z baz danych, zbiorów multimedialnych, zasobów sieci Internet oraz wszelkich usług 
informacyjnych, bibliograficznych i reprograficznych nie może odbywać się z naruszeniem przepisów 
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

  30. Użytkownik ma prawo do korzystania z Internetu i programów zainstalowanych na komputerach w  
Bibliotece.

31. Użytkownikowi zabrania się: wprowadzania jakichkolwiek zmian w konfiguracji komputerów 
należących do Biblioteki, łamania istniejących zabezpieczeń systemu, instalowania i uruchamiania 
jakiegokolwiek oprogramowania oraz samodzielnego usuwania usterek na urządzeniach stanowiących 
wyposażenie stanowisk komputerowych.



32. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane przez niego w 
wyniku nieprawidłowego użycia udostępnionego mu sprzętu.

33. Nieprzestrzeganie obowiązujących zasad może skutkować pozbawieniem użytkownika prawa do  
czasowego, a w szczególnie drastycznych przypadkach na stałe, korzystania ze zbiorów oraz usług 
Biblioteki. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Białej, w wyniku   
wewnątrz bibliotecznego postępowania

Rozdział VI

ZASADY OBIEGU DOKUMENTÓW, REJESTRACJI ORAZ PODPISYWANIA PISM

§ 14

1. Umowy oraz inne dokumenty zawierające oświadczenie woli w imieniu Gminnego 

Centrum Kultury w Białej podpisuje Dyrektor.

2. Dyrektor ponadto podpisuje:

2.1 dokumenty związane ze stosunkiem pracy pracowników Gminnego Centrum Kultury w Białej.

2.2 zarządzenia, pisma, instrukcje wydawane w ramach posiadanych kompetencji.

§ 15

W granicach indywidualnego upoważnienia Dyrektora dokumenty oraz pisma mogą podpisywać 

pracownicy odpowiednich działów Gminnego Centrum Kultury w Białej.

§ 16

Przygotowane zgodnie z zasadami instrukcji kancelaryjnej czystopisy pism i innych opracowań 

wraz z całością akt, załatwiający sprawy pracownicy przedkładają do podpisu Dyrektorowi.

§ 17

Zasady podpisywania dokumentów finansowo - księgowych reguluje instrukcja wewnętrzna 



obiegu dokumentów księgowych.

§ 18

Obieg korespondencji określa instrukcja kancelaryjna dla Gminnego Centrum  Kultury w Białej.

Rozdział VII

ZASADY PRZYJMOWANIA, ROZPATRYWANIA I ZAŁATWIANIA SKARG I

WNIOSKÓW

§ 19

Dyrektor przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków codziennie w czasie godzin pracy 

w Gminnym Centrum Kultury w Białej.

§ 20

Dyrektor przyjmuje oraz rozpatruje skargi i wnioski.

§ 21

Pracownicy, których działalności dotyczy skarga mają obowiązek udostępnienia wszelkich danych

osobie sprawdzającej zasadność tej skargi.

§ 22

Zgłaszający się do dyrektora w sprawach skarg i wniosków składają je na piśmie.

§ 23

Przy rozpatrywaniu i załatwianiu skarg i wniosków stosuje się Kodeks Postępowania 

Administracyjnego, rozporządzenie z dn.08.01.2002r. w sprawie organizacji, przyjmowania, 



rozpatrywania skarg i wniosków ( Dz.U nr 5, poz.46 )

Rozdział VIII

ZASADY WYDAWANIA PRZEPISÓW WEWNĘTRZNYCH

§ 24

Przepisy wewnętrzne wydaje Dyrektor w formie zarządzeń, pism, instrukcji, w celu zapewnienia 

wykonania zadań określonych w aktach prawnych, a także w celu ukierunkowania działalności 

Gminnego Centrum Kultury w Białej.

§ 25

Zarządzenia, pisma, instrukcje otrzymają adresaci niezwłocznie po ich podpisaniu. 

Odpowiedzialnym za ich rozesłanie jest Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Białej.

§ 26

Oryginały zarządzeń, pism, instrukcji oraz ich ewidencję prowadzi Główny Księgowy.

Rozdział IX

ZASADY KONTROLI WEWNĘTRZNEJ

I SYSTEM KONTROLI ZARZĄDCZEJ

§ 27

1. Kontrolę wewnętrzną sprawuje Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Białej.

2. Kontrole wewnętrzne planowane i doraźne przeprowadzane są w celu sprawdzenia:

2.1 prawidłowości wykonywania zadań przez poszczególnych pracowników,

2.2  zgodności  załatwianych  spraw  z  obowiązującymi  przepisami  prawa,  statutem  Gminnego

Centrum Kultury w Białej i regulaminami wewnętrznymi,

2.3 przestrzegania zasad zachowania tajemnicy służbowej i ochrony danych osobowych.



3. Dokonując  kontroli  wewnętrznej  stosuje  się  zasady  łączenia  każdej  z  kontroli  z  bieżącym

instruktażem dla pracowników kontrolowanych.

4. Kontrole  planowe  przeprowadzane  są  zgodnie  z  planem  kontroli  opracowanym  przez

Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Białej.

5. Dyrektor, zależnie od potrzeb, może powołać komisję i zlecić jej przeprowadzenie okresowych

i  doraźnych kontroli  w działach  Gminnego Centrum Kultury  w Białej  określając  przedmiot  i

zakres  kontroli.

 

6.W Gminnym Centrum Kultury w Białej funkcjonuje kontrola zarządcza czyli ogół działań        
 podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, 
efektywny, 
oszczędny  i terminowy - opracowany w celu dostarczenia racjonalnego zapewnienia co do
realizacji celów  w następujących obszarach:
6.1. zgodności działalności z przepisami prawa oraz  procedurami wewnętrznymi,
6.2. skuteczności i efektywności działania,
6.3. wiarygodności i sprawozdań,
6.4. ochrony zasobów,
6.5. przestrzegania i promowania zasad etycznego  postępowania,
6.6. efektywności i skuteczności przepływu informacji,
7. monitoringu działań,
8. zarządzania ryzykiem,

Rozdział X

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 28

Regulamin niniejszy łącznie ze statutem oraz regulaminem Pracy Gminnego Centrum Kultury       

w Białej stanowi całość przepisów regulujących organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres 

działania, o ile późniejsze przepisy w tym względzie nie będą stanowić inaczej.

§ 29

Wszyscy pracownicy, którzy z tytułu czynności zawodowych mają powierzane mienie Gminnego 

Centrum Kultury w Białej winni złożyć odpowiednie oświadczenia o odpowiedzialności 

materialnej.

§ 30

Niniejszy regulamin może być zmieniany przez Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Białej 



po zasięgnięciu opinii i zatwierdzeniu przez Burmistrza Białej.

                                                                              

§ 31

Schemat organizacyjny Gminnego Centrum Kultury w Białej określa załącznik nr 1 do 

niniejszego regulaminu stanowiący jego integralną część.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 czerwca 2015r.

                                                                                                           Dyrektor
                                                                                          Gminnego Centrum Kultury w Białej
                                                                                                     
                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                              Zatwierdził

                                                                                                                                                          Burmistrz Białej


