
Z A R Z Ą D Z E N I E   1/2013
Dyrektora Chobieńskiego Ośrodka Kultury  

z dnia 10 stycznia 2013r.

w sprawie regulaminu organizacyjnego 
Chobieńskiego Ośrodka Kultury w Chobieni

Na podstawie art. 13 pkt. 3  ustawy z dnia 25 października 1991r.  o organizowaniu i prowadzeniu 
działalności kulturalnej (t.j. z 2012r.  poz. 406 ze zmianami) oraz 15 statutu Chobieńskiego Ośrodka 
Kultury  stanowiącego  załącznik  do  uchwały Nr  XI/122/2012  Rady Gminy Rudna  z  dnia  17  maja 
2012r., w sprawie nadania Statutu  Chobieńskiemu Ośrodkowi Kultury w Chobieni, oraz Zarządzenia 
Nr  22/2013  Wójta  Gminy Rudna  z  dnia  10  stycznia  2013r.  w sprawie  zaopiniowania  regulaminu 
organizacyjnego Chobieńskiego Ośrodka Kultury.

zarządzam co następuje:

§ 1

Zmieniam  regulamin  organizacyjny  Chobieńskiego  Ośrodka  Kultury  oraz  wprowadzam  zmianę  w 
strukturze  organizacyjnej  CHOK  stanowiącą  załącznik  Nr  1  do  regulaminu  organizacyjnego 
pracowników zatrudnionych w Chobieńskim Ośrodku Kultury polegające na utworzeniu dodatkowego 
stanowiska tj. Instruktora kulturalno- wychowawczego w Chobieńskim Ośrodku Kultury – Świetlica w 
Chobieni  w wymiarze ¾  etatu w okresie od 9.12.2012 do 20.06.2013r.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  10 stycznia 2013r. z mocą obowiązującą od 

09 grudnia 2012 roku.



Załącznik nr 1 
do Zarządzenia Dyrektora 

Chobieńskiego Ośrodka Kultury
Nr 1/2013  z 10 stycznia 2013r. 

Regulamin Organizacyjny
Chobieńskiego Ośrodka Kultury

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1
Regulamin  Organizacyjny  Chobieńskiego  Ośrodka  Kultury  zwany  dalej 
Regulaminem,  określa  strukturę  wewnętrzną  CHOK  oraz  zasady  jego 
funkcjonowania i zakresy działalności.

§ 2
Chobieński Ośrodek Kultury (CHOK) jest gminną instytucją kultury powołaną 
Uchwałą Rady Gminy Nr XXXV/326/2001 z 19 grudnia 2001r. działającą na 
podstawie:
- ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności 
kulturalnej (Dz. U. nr 114 poz. 493 - tekst jednolity z 2012 Nr 0 poz. 406)
- ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 16, poz. 95 
-t.j. Dz. U. z 2001r. nr 142 poz. 1591 ze zm.)
- ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 12, poz. 591 – t.j 
Dz. U. z 2009r. nr 152 poz. 1223 ze zm.)
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 
1240 i 1241 ze zm.)
- ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. nr 85 poz. 539 -t. j. 
Dz. U. z 2012 nr 109, poz. 642)
- statutu Chobieńskiego Ośrodka Kultury w Chobieni (Uchwałą Rady Gminy Nr 
XI/122/2012 z 17 maja 2012r
- rocznych planów pracy.

§ 3
1.  CHOK  jest  zakładem  pracy  w  rozumieniu  przepisów  prawa.
2.  Siedzibą  CHOK  jest  miejscowość:  Chobienia  ul.  Rynek  6,  59-305  Rudna
3.  Zasięg  terytorialny  działania  Chobieńskiego  Ośrodka  Kultury  obejmuje 
następujące  miejscowości:  Chobienia,  Ciechłowice,  Naroczyce,  Nieszczyce,  
Radoszyce, Kębłów, Studzionki, Brodowice, Orsk, Chełm. 

Rozdział II
Zadania Ośrodka Kultury w Chobieni

§ 4
Chobieński Ośrodek Kultury stwarza warunki do zaspakajania potrzeb i aspiracji 
kulturalnych  społeczeństwa  poprzez  upowszechnianie  wiedzy  różnych  dziedzin 
sztuki  profesjonalnej  i  amatorskiej,  aktywnego  uczestnictwa  w  kulturze  i  do 
współtworzenia jej wartości poprzez realizację zadań w zakresie:

1. upowszechniania kultury i sztuki oraz czynnego wypoczynku, rekreacji i 
turystyki, 



2. realizacji zadań w dziedzinie wychowania i edukacji. 
3. realizacji zadań w zakresie działalności bibliotecznej.
4. realizacji zadań w zakresie kultury fizycznej.

 Rozdział III
Zarządzanie i kierowanie Chobieńskim Ośrodkiem Kultury

§ 5
1. Chobieński  Ośrodek  Kultury  zwany  w  dalszej  części  CHOK  jest  gminną 

jednostką  organizacyjną  –  instytucją kultury,  posiadającą  osobowość 
prawną, działającą w trybie i na zasadach określonych w statucie oraz na 
podstawie przepisów prawnych dotyczących instytucji kultury.

2. Na czele Chobieńskiego Ośrodka Kultury stoi Dyrektor, którego powołuje i 
odwołuje Wójt Gminy Rudna.

3. Pracowników Chobieńskiego Ośrodka Kultury zatrudnia Dyrektor CHOK.
4. W strukturze organizacyjnej CHOK funkcjonują:

- Dział Bibliotek,
- Dział Kulturalno – Wychowawczy,
- Dział Obsługi,
- Dział Administracji.

§ 6
 
1.  Kierownikiem  zakładu  pracy  i  przełożonym  pracowników  zajmujących 
stanowiska  kierowników  działów  oraz  podległych  im  pracowników  w 
poszczególnych działach jest Dyrektor.
2. Do zadań Dyrektora należy:

a. Kierowanie bieżącą działalnością CHOK.
b. Reprezentowanie  CHOK  na  zewnątrz  i  prowadzenie  negocjacji  w 

sprawach dotyczących CHOK.
c. Zarządzanie majątkiem i nadzór nad realizację budżetu CHOK.
d. Zatrudnianie  i  zwalnianie  pracowników  CHOK  oraz  gospodarowanie 

przyznanymi etatami i funduszem wynagrodzeń placówki.
e. Odpowiadanie za przestrzeganie przepisów prawa pracy.
f. Nadawanie regulaminu organizacyjnego CHOK i wydawanie zarządzeń 

wprowadzających w życie regulaminy dotyczące działalności placówki.
g. Wydawanie zarządzeń, instrukcji i poleceń służbowych.
h. Ustalanie rocznego planu działalności i rocznego planu finansowego.
i. Ustanawianie i  odwoływanie pełnomocników w sprawach należących 

do jego kompetencji.
j. Sporządzanie dwa razy w roku sprawozdania z działalności CHOK, oraz 

sprawozdania z wykonania planu finansowego.
k. Występowanie z wnioskami o udzielenie dotacji  na realizację zadań 

objętych mecenatem państwa i na dofinansowanie bieżących działań.
3. W okresie nieobecności dyrektora obowiązki jego pełni:
a. w sprawach finansowych  - główny księgowy,
b.  w  sprawach  merytorycznych  dotyczących  działalności  ośrodka   -  kierownik 
kulturalno  -wychowawczy,  lub  inny  wyznaczony  pracownik  -  na  podstawie 
udzielonego pełnomocnictwa. 



Który  ponosi  w  tym  czasie  odpowiedzialność  w  wymienionym  wyżej  
zakresie lub w ramach udzielonych upoważnień, za całokształt działalności 
Chobieńskiego Ośrodka Kultury.

4. Dyrektor Ośrodka może powołać stałe lub doraźne komisje do opracowania i 
wykonania  określonych  zadań,  np.  komisję  przetargową,  inwentaryzacyjną, 
konkursową, itp.
5. Dyrektor instytucji kultury nadzoruje kontrolę zarządczą CHOK.

Rozdział IV
Organizacja Chobieńskiego Ośrodka Kultury

§ 7
   1. Strukturę organizacyjną Chobieńskiego Ośrodka Kultury tworzy Dyrektor
       w trybie obowiązujących przepisów, a opiniuje Wójt Gminy.
   2. Strukturę organizacyjną CHOK tworzą działy wraz z podległymi placówkami

    wskazanymi w punktach. 
3.  Strukturę  organizacyjną  CHOK  określa  załącznik  nr  1  do  niniejszego 
regulaminu.

a.  Dział  kulturalno  –  wychowawczy,  w  ramach  którego  działają:
-  Kierownik Działu Kulturalno – Wychowawczego
− Instruktor Kulturalno – Wychowawczy w Chobieni,
− Instruktor - Kulturalno Wychowawczy w Naroczycach,
− Instruktor - Kulturalno Wychowawczy w Ciechłowicach,
− Instruktor -  Kulturalno Wychowawczy w Nieszczycach,
− Instruktor - Kulturalno Wychowawczy w Radoszycach,
− Instruktor - Kulturalno Wychowawczy w  Brodowicach,
− Instruktor -  Kulturalno Wychowawczy w Studzionkach,
− Instruktor -  Kulturalno Wychowawczy w Kębłowie,
− Instruktor - Kulturalno Wychowawczy w Chełmie,
− Instruktor -  Kulturalno Wychowawczy w Orsku.
b. Dział obsługi, w ramach którego działają: 
- Pracownik gospodarczy– Chobienia,
- Pracownik gospodarczy– Nieszczyce,
- Pracownik gospodarczy– Orsk,
- Pracownik gospodarczy– Radoszyce,
- Konserwator – Chobienia.
c. Dział bibliotek, w ramach którego działają:
- Starszy bibliotekarz  – Biblioteka Publiczna w Chobieni,
- Bibliotekarz – Biblioteka Publiczna w Nieszczycach,
- Młodszy Bibliotekarz – Biblioteka Publiczna w Orsku.
d. Dział administracji, w ramach którego działają:

 - Główny Księgowy, 
- Księgowy.

4. Pracą działów kierują:
 a. działem kulturalno – wychowawczym, bibliotek  i obsługi - Kierownik 

Działu Kulturalno – Wychowawczego,
b. działem administracji   - Główny Księgowy.

5. Szczegółowy  zakres  obowiązków  kierowników  działów  określa  Dyrektor  
CHOK  indywidualnie  dla  każdego  kierownika.  Zakres  obowiązków  



pracowników  działów  określają  kierownicy  działów,  w  porozumieniu  z  
Dyrektorem  CHOK.

6. Kierownicy  działów  wykonują  zadania  i  prowadzą  sprawy  związane  z  
działalnością placówki w zakresie swoich kompetencji.

7.    Zadania  działów  CHOK  zostały  określone  w  Rozdziale  V  Regulaminu.
8.     Chobieński Ośrodek Kultury realizuje swoje zadania również we współpracy  

z osobami trzecimi na podstawie umowy zlecenia i umów o dzieło oraz
umów zawieranych z zespołami i wykonawcami poszczególnych zadań:
a. innych instytucji artystycznych i podmiotów gospodarczych,
b. osób prawnych i fizycznych posiadających uprawnienia do prowadzenia 
działalności artystycznej – rozrywkowej lub zespołu zainteresowań,
c. w celu zapewnienia prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania

            instytucji kultury, mogą być zawierane umowy z innymi osobami (np.
            na prace remontowe, nagłośnieniowe, ochrony itp...)

Rozdział V
Zadania – Działy Chobieńskiego Ośrodka Kultury

§ 8
1. Działem Administracji kieruje Główny Księgowy.
2. Główny Księgowy -  nadzoruje  pracę  działu  księgowości  -  administracji 

oraz  sprawuje  wewnętrzną  kontrolę  finansową  instytucji  dot.  finansów, 
gospodarki materiałowej.

3. Do zadań Głównego Księgowego należy:
a. Prowadzenie rachunkowości CHOK zgodnie z zasadami określonymi w 

ustawie o rachunkowości i finansach publicznych.
b. Sprawowanie  nadzoru  nad  przestrzeganiem  dyscypliny  finansów 

publicznych.
c. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi. 
d. Dokonywanie  wstępnej  kontroli  zgodności  operacji  gospodarczych  i 

finansowych z planem finansowym.
e. Dokonywanie  wstępnej  kontroli  kompletności  i  rzetelności 

dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
f. Ewidencjonowanie wykonania budżetu.
g. Nadzorowanie ewidencji aktywów trwałych. 
h. Odpowiedzialność  za  ustalenie  rzeczywistego  stanu  oraz  wycenę 

poszczególnych składników aktywów i pasywów.
i. Odpowiedzialność za sporządzanie sprawozdań finansowych: (bilans, 

rachunek zysków i strat oraz zestawienie zmian w funduszu jednostki) 
oraz sprawozdań budżetowych i terminowe ich przekazywanie. 

j. Odpowiedzialność za przechowywanie, archiwizację, ochronę danych: 
dokumentów  księgowych,  ksiąg  rachunkowych  i  sprawozdań 
finansowych.

k. Nadzorowanie realizacji budżetu Chobieńskiego Ośrodka Kultury. 
l. Przygotowanie  wytycznych  do  opracowania  projektów  planu 

budżetowego Chobieńskiego Ośrodka Kultury.
m. Analizowanie  i  kontrolowanie  wykonania  budżetu  przez  CHOK  oraz 

sporządzanie wniosków do zmiany planów w ciągu roku. 
n. Dokonywanie rozliczeń finansowych w poszczególnych działach.



o. Przedstawianie propozycji do gospodarowania mieniem Chobieńskiego 
Ośrodka Kultury oraz nadzorowanie jego zarządzaniem.

p. Prowadzenie dokumentacji komputerowej całej działalności finansowej 
placówki  w  rozbiciu  na  komórki  organizacyjne  zgodnie  z 
obowiązującymi przepisami. 

q. Odpowiadanie  za  przygotowanie  sprawozdań   statystycznych  w 
zakresie prowadzonych przez siebie zadań: wynagrodzenia, finanse, 
majątek instytucji itp.

r. Odpowiadanie  za  terminowe  ściąganie  należności  i  dochodzenie 
roszczeń spornych oraz  spłaty zobowiązań.

s. Informowanie  dyrektora  o  stwierdzonych  nieprawidłowościach  w 
realizacji  planu dochodów i wydatków w poszczególnych komórkach 
organizacyjnych. 

t. Przygotowanie  i  organizowanie  obiegu  dokumentów  księgowych, 
opracowuje  projekty  zarządzeń  dot.  spraw  finansowych  tj.  kontroli 
obiegu  dokumentów  księgowych,  obrotu  drukami  ścisłego 
zarachowania, zakładowego planu kont i innych.

u. Gromadzenie  zbiorów  przepisów  prawnych  oraz  komentarzy  i 
wyjaśnień dotyczących rachunkowości. 

v. Kontrolowanie oraz sporządzanie listy płac pracowników, prowadzenie 
karty  pracy,  karty  wynagrodzeń  oraz  sprawozdawczości  dotyczącej 
stanu zatrudnienia i funduszu płac. 

w. Obliczanie podatku dochodowego, sporządzanie rocznych i okresowych 
informacji podatkowych.

x. Kontrolowanie oraz sporządzanie listy zasiłków chorobowych i innych 
dokumentów oraz deklaracji i rozliczeń z ZUS. 

y. Prowadzenia  spraw  ubezpieczeniowych,  rentowych,  wniosków  o 
emeryturę oraz wydawanie zaświadczeń w związku z zatrudnieniem.

4. Zadania Działu Administracji wykonuje Księgowy 
5. Do zadań Księgowego należy:

a. Prowadzenie kasy zgodnie z instrukcją gospodarki kasowej. 
b. Prowadzenie dokumentacji z zakresu zamówień publicznych.

− ewidencja,
− zapytania ofertowe i inne,
− ogłaszanie przetargów,
− przygotowanie korespondencji, SIWIZ, 

  c. Prowadzenie ewidencji  środków trwałych i wyposażenia, wycena
     arkuszy spisów z natury.

d. Prowadzenie spraw socjalno – bytowych dot. Funduszu Świadczeń        
Socjalnych Pracowników CHOK.
e.  Prowadzenie  spraw  związanych  z  wyjazdami  służbowymi  (delegacje 
służbowe,  rozliczanie  kosztów  podróży  zgodnie  z  obowiązującymi 
przepisami). 
f.  Sporządzanie  listy  płac  pracowników,  prowadzenie  karty  pracy,  karty  
wynagrodzeń  oraz  sprawozdawczości  dotyczącej  stanu  zatrudnienia  i  
funduszu płac. 
g.  Sporządzanie  listy  zasiłków  chorobowych  i  innych  dokumentów  oraz  
deklaracji i rozliczeń z ZUS. 
h. Prowadzenie spraw związanych z umowami zlecenia.
i. Prowadzenie rejestru umów najmu świetlic podległych CHOK. 



j.  Prowadzenie  sprawozdawczości  finansowej  i  statystycznej  dot.  
zatrudnienia.
k. Odpowiadanie za przechowywanie, archiwizację, ochronę danych:
   dokumentów księgowych i sprawozdań finansowych.
l. W sprawach z zakresu prawa pracy w CHOK: 
− prowadzenie akt osobowych pracowników,
− prowadzenie spraw kadrowych pracowników,
− prowadzenie spraw z zakresu bhp i ppoż.
ł. Prowadzenie ewidencji zarządzeń dyrektora CHOK.
m.  Opracowuje projekty zarządzeń dot. spraw finansowych tj.
    inwentaryzacji, obsługi kasowej, regulaminów, instrukcji wewnętrznych i 

innych.
n.  Prowadzenie kancelarii ogólnej CHOK:
   - terminowe dostarczanie i odbieranie korespondencji oraz jej ewidencja,
   - przygotowywanie korespondencji wychodzącej.
o. Prowadzenie rejestru skarg i wniosków.

    
§ 9

1. Działem  Kulturalno  –  Wychowawczym  kieruje  Kierownik  Działku 
Kulturalno – Wychowawczego, który sprawuje nadzór merytoryczny nad 
działalnością  placówek  kulturalno  -  wychowawczych  -  świetlic  wiejskich, 
bibliotek, obiektów sportowych oraz nad działem obsługi.

2. Do zadań Kierownika Działku Kulturalno – Wychowawczego należy:
a. Sporządzanie rocznego planu pracy oraz jego realizowanie.

         b. Sporządzanie sprawozdań z działalności placówki za każde półrocze.
c. Sporządzanie planu pracy ferii zimowych, akcji letnich oraz sprawozdań

            z ich realizacji.
d. Prowadzenie dokumentacji pracy (sprawozdania z imprez, listy

            uczestników, plakaty, zdjęcia, wycinki prasowe, itp.).
e.  Nadzorowanie  i  kontrolowanie  dokumentacji  oraz  sprawozdań  
miesięcznych  z  uczestnictwa  dzieci  na  poszczególnych  świetlicach  oraz  
sekcjach i warsztatach z podziałem na wiek z obiektów podległych CHOK.
f.  Nadzorowanie  i  kontrolowanie  pracowników  przy  organizacji  imprez  
plenerowych,  okolicznościowych  itp.  w  tym  przygotowanie:  dekoracji,  
konkursów i zabaw, konferansjerki, obsługi akustycznej, itp.
g.  Nadzorowanie  oraz  przygotowywanie:  plakatów,  regulaminów,  kart  
zgłoszeń, dyplomów oraz zaproszeń na imprezy organizowane przez CHOK.

        h. Przygotowanie, prowadzenie, aktualizacja strony internetowej CHOK.
        i.  Opracowywanie harmonogramów godzin pracy dla pracowników CHOK.
        j. Nadzorowanie i kontrolowanie czasu pracy – list obecności, urlopów oraz 

rozliczanie ewidencji czasu pracy.
    k.  Nadzorowanie  i  kontrolowanie  czasu  pracy  oraz  wykonywanych  

obowiązków  przez  osoby  przebywające  na:  stażach  pracy,  pracach  
interwencyjnych, dokształceniach zawodowych itp.
l.   Organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej.
m. Organizowanie zespołowego uczestnictwa w kulturze.
n. Organizowanie imprez kulturalnych z zakresu ruchu artystycznego.
o.  Prowadzenie ognisk muzycznych i artystycznych.
u.  Organizowanie spektakli, wystaw, koncertów, spotkań i  odczytów.



p.  Nadzorowanie i realizowanie imprez zleconych przez instytucje i osoby 
prywatne (przygotowanie obiektów do wynajmu, przygotowanie techniczne i

        imprez, itp.)
r.  Kontrolowanie dzienników zajęć, wywieszek inwentarzowych oraz
    racjonalne i oszczędne gospodarowanie (materiałami do pracy
    merytorycznej, materiałami do sprzątania pomieszczeń, materiałami
    biurowymi, mediami  -  woda, gaz, energia, itp.).
s.  Nadzorowanie i kontrolowanie dot. porządku i estetyki Ośrodka oraz 
obiektów jej podległych, tj. zlecanie zmian wystroju, sprzątanie 
pomieszczeń świetlicy oraz jej okolic, odśnieżanie, grabienie liści itp.
t.  Informowanie i przekazywanie do Dyrektora Ośrodka Kultury podań na
    wynajem świetlicy lub jego wyposażenia.
u. Podpisywanie w imieniu Dyrektora umów oraz protokołów przekazania
    pomieszczeń, wyposażenia obiektów CHOK na wynajem dla osób
    prawnych i fizycznych. 
w. Przeprowadzanie okresowych i bieżących kontroli w świetlicach, 
bibliotekach na obiektach sportowych dot. BHP, czasu pracy, rodzaju pracy, 
przygotowania do imprez, wynajmu pomieszczeń, realizowanych zadań   itp. 
z. Dokonywanie okresowej oceny podległych pracowników.

3. W ramach Działku Kulturalno – Wychowawczego wyróżnia się stanowisko: 
Instruktor kulturalno – wychowawczy, do którego zadań należy:
a. Rozpoznawanie i rozbudzanie zainteresowań i potrzeb kulturalnych.
b. Organizowanie różnych form zespołowego i indywidualnego       
uczestnictwa w kulturze.
c. Organizowanie różnych form edukacji kulturalnej.
d. Kształtowanie wzorców aktywnego uczestnictwa w kulturze.
e. Organizowanie imprez kulturalnych ( konkursy, turnieje, przeglądy,  
imprezy masowe, wystawy, plenery itp.)
f. Inspirowanie nowym formom działalności kulturalnej.
g. Realizowanie imprez zleconych przez instytucje i osoby prywatne.
h. Prowadzenie dokumentacji pracy (kroniki, dzienniki zajęć, zdjęcia,     
wycinki prasowe, sprawozdania itp.).
i. Sporządzanie rocznego planu pracy oraz jego realizowanie.
j. Sporządzanie planu pracy ferii zimowych, akcji letniej oraz sprawozdań  
z ich realizacji.
k. Sporządzanie sprawozdań z działalności placówki za każde półrocze.
l. Ponoszenie odpowiedzialności materialnej za sprzęt i wyposażenie    
placówki.
ł. Informowanie i przekazywanie do Dyrektora Ośrodka Kultury podań na

           wynajem świetlicy lub jego wyposażenia.
m. Podpisywanie w imieniu Dyrektora umów oraz protokołów przekazania
    pomieszczeń, wyposażenia obiektów CHOK na wynajem dla osób   
prawnych i fizycznych. 
n. Dbanie o estetyczny wygląd placówki, tj. wystrój w miarę posiadanych

            środków i inwencji twórczej.
o. Sprzątanie pomieszczeń świetlicy i jego okolicy w miarę potrzeb.
u. Racjonalne gospodarowanie środkami czystości, materiałami biurowymi 
i. materiałami do pracy merytorycznej.
p. Sprawowanie opieki i nadzoru nad terenami rekreacyjno – sportowymi
    przylegającymi do obiektu.



r. W przypadku organizowania imprez okolicznościowych i plenerowych
   pracownik zobowiązany jest przygotować: dekorację, konkursy,  
zabawy, w miarę możliwości występy artystyczne dzieci.

      
§ 10

1. Działem Obsługi kieruje Kierownik Kulturalno – Wychowawczy.
2. Zdania Działu Obsługi wykonują: Pracownik gospodarczy oraz Konserwator.
3. Do zadań Pracownika gospodarczego należy: 

a. Utrzymanie w czystości pomieszczeń świetlic, szatni, toalet oraz    
obiektów sportowych (boiska, korty, bieżnie itp).
b. Przygotowanie obiektów sportowych wraz z zapleczem do meczy,  
treningów i innych imprez rekreacyjno – sportowych.
c. Utrzymanie w czystości: wiaty rekreacyjne, place zabaw, parkingi,       
chodniki, skwery przynależne do CHOK.
d. Utrzymanie i pielęgnacja rabatek, krzewów i żywopłotów.
e. Pomoc przy przygotowaniu i obsłudze imprez: sportowych,        
rekreacyjnych i kulturalnych.
f. Wykonywanie pozostałych poleceń osób nadrzędnych.

    4. Do zadań Konserwatora należy:
a. Pielęgnacja murawy na boisku sportowym: nawadnianie, koszenie,
   odchwaszczanie, nawożenie, regeneracja po meczach i treningach  
zależnie od stopnia zniszczenia.
b. Utrzymanie w należytym porządku terenów zielonych: koszenie, 
    opryskiwanie, grabienie.
c. Przygotowanie obiektów do meczy i innych imprez kulturalnych: 
nawadnianie murawy przed meczem, przygotowanie linii, zawieszenie 
siatek, przekazywanie szatni i odbieranie pomieszczeń po meczu, nadzór 
nad przebiegiem imprez, regeneracja murawy bezpośrednio po meczu.
d. Konserwowanie kortów tenisowych: szczotkowanie, uzupełnianie piasku.
e. Konserwowanie bieżni: opryskiwanie, włókowanie.
f. W okresie zimowym odgarnianie śniegu: parking, chodniki.
g. Nadzór i obsługa pieca CO.
h. Dokonywanie bieżących napraw i remontów obiektów podległych      
Ośrodkowi Kultury stosownie do posiadanych umiejętności, narzędzi i     
sprzętu.
i. Udział w organizacji imprez plenerowych: rozkładanie namiotów, ławek,
  stołów, itp.

§ 11
1. Działem Bibliotek kieruje Kierownik Kulturalno – Wychowawczy.
2.  Zadania  Działu  Bibliotek  wykonują:  Starszy  bibliotekarz,  Bibliotekarz, 
Młodszy bibliotekarz, którzy odpowiedzialni są za:

a. Zaspokajanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa gminy.
b. Gromadzenie i opracowywanie zbiorów bibliotecznych.
c. Sukcesywne powiększanie i uaktualnianie księgozbioru. 
d. Selekcję księgozbioru przy udziale komisji.
e. Udostępnianie zbiorów bibliotecznych (książek, czasopism). 
f. Prowadzenie postępowań o zwrot książek od czytelników.
g. Prowadzenie działalności informacyjno – bibliograficznej.



h. Organizowanie imprez kulturalnych z zakresu działalności bibliotek np.  
spotkania autorskie, zajęcia biblioteczne itp..
i.  Opracowywanie  planów  pracy  oraz  planów  rzeczowo-finansowych  do  
projektu budżetu CHOK w części dotyczącej pracy działu.
j.  Przygotowanie półrocznych i  rocznych sprawozdań,  ocen i  analiz  oraz  
bieżących informacji z zakresu pracy działu.
k.  Prowadzenie  i  uzupełnianie  dokumentów  życia  społecznego  gminy,  
dokumentacji  pracy  (kroniki,  dzienniki  zajęć,  zdjęcia,  wycinki  prasowe,  
sprawozdania itp.).
l. Uzgadnianie z działem administracyjnym dwa razy w roku (w czerwcu i w 
grudniu) stanu ilościowo –wartościowy księgozbiorów.
ł.  Opracowywanie  statystyk  GUS  oraz  sprawozdawczości  placówek    
bibliotecznych.

Rozdział VI
Dokumenty i korespondencja

§ 12
1. Do podpisu Dyrektora zastrzega się pisma i dokumenty w sprawach:

a. związanych ze stosunkiem pracy wszystkich pracowników,
b. upoważnień do przeprowadzenia kontroli i inwentaryzacji,
c.  finansowych placówki,
d.  reprezentujących placówkę na zewnątrz,
e.  listy gratulacyjne i pisma okolicznościowe,
f.  pisma o charakterze instrukcyjnym,
g.  korespondencji skierowanej do władz administracji samorządowej, 
rządowej innej. 

    h.  inne dokumenty związane z działalności Instytucji.
2.Kierownicy działów podpisują pisma w sprawach przez nich

         nadzorowanych.
      3.Zasady podpisywania dokumentów finansowo - księgowych określa
         instrukcja obiegu dokumentów księgowych CHOK

Rozdział VII
Skargi i wnioski

§ 13
1. Skargi i wnioski dotyczące działalności CHOK mogą składać interesanci i 
instytucje społeczne w interesie   własnym, innych osób, a także w interesie 
społecznym.
2. Skargi i wnioski wpływające do CHOK rozpatruje i Dyrektor i kierownicy 
działów.
3. Dyrektor CHOK lub upoważniony przez niego pracownik przyjmują interesantów 
w sprawach skarg i wniosków we wtorki i piątki od godz. l0:00 do 12:00.

Rozdział VIII
Działalność kontrolna

§ 14



1. W CHOK prowadzona jest kontrola zarządcza i zewnętrzna. 
2. Kontrolę zarządczą w CHOK prowadzi Dyrektor w stosunku do wszystkich 

pracowników. Dyrektor może upoważnić kierowników działów do 
przeprowadzania kontroli wewnętrznej w stosunku do pracowników 
podległych.

3. Kontroli zewnętrznej CHOK dokonują upoważnieni przedstawiciele Urzędu 
Gminy Rudna lub organy nadrzędne jak RIO lub NIK.

Rozdział IX
Postanowienia końcowe

§ 15
1. Zmiany w Regulaminie Organizacyjnym mogą być dokonywane
    w trybie ustalonym dla jego uchwalenia.
2. Obowiązki CHOK jako zakładu pracy w rozumieniu prawa pracy, obowiązki
    pracowników, zasady dyscypliny pracy oraz inne sprawy związane z
    wewnętrznym porządkiem pracy określa Regulamin Pracy Chobieńskiego
    Ośrodka Kultury.



Załącznik Nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego  CHOK

Dyrektor 1 etat

Dział  Bibliotek
2 etaty

Dział Kulturalno 
Wychowawczy

9 ½  etatów

Dział Obsługi
3 1/8 etaty

Dział Administracji
2 etaty

Kierownik działu  kulturalno – wychowawczego    1 etat Główny Księgowy 1 etat

Starszy Bibliotekarz 
Chobienia    1 etat

Instruktor kulturalno – wychowawczy 
Ośrodek Kultury Chobienia 2,5 etatu

Pracownik Gospodarczy
Ośrodek Kultury w 

Chobieni 1 etat

Księgowy  1 etat

Konserwator 
1 etat

Młodszy 
Bibliotekarz Orsk 

  ½ etatu

Instruktor kulturalno –wychowawczy 
Orsk  1  etat

Pracownik gospodarczy
świetlica Orsk ½ etatu

Bibliotekarz 
Nieszczyce 

½ etatu

Instruktor kulturalno –wychowawczy 
Nieszczyce  ¾   etatu

Pracownik gospodarczy 
świetlica Nieszczyce 

½ etatu

Instruktor  kulturalno –wychowawczy 
Radoszyce   ¾   etatu

Pracownik gospodarczy 
świetlica Radoszyce 

1/8 etatu

Instruktor  kulturalno –wychowawczy 
Kębłów          ¾   etatu

Instruktor kulturalno –wychowawczy 
Naroczyce    ¾ etatu

Instruktor  kulturalno –wychowawczy 
Chełm ½  etatu

Instruktor kulturalno –wychowawczy 
Studzionki  ½  etatu

Instruktor kulturalno –wychowawczy 
Brodowice  ½  etatu

Instruktor kulturalno –wychowawczy 
Ciechłowice    ½  etatu

  
 17,625 etatów


