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Załącznik 1 

Do uchwały nr XXX/200/2013 

Rady Gminy Gać z dnia 

28 lutego 2013 roku  

 

STATUT 

Gminnego Ośrodka Kultury w Gaci 

 

 

ROZDZIAŁ I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 

      Gminy Ośrodek Kultury w Gaci, działa na podstawie przepisów prawa określających 
funkcjonowanie instytucji kultury, w szczególności: 

1.  Ustawy z 25 października 1991 r. – o organizowaniu i prowadzeniu działalności                           
kulturalnej /tekst jednolity: Dz. U. 2001r. Nr 13 poz. 123-z późniejszymi zmianami/, 

2.         Ustawy z 31 sierpnia 2011r. o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu 
działalności kulturalnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011r. Nr 207, poz. 1230) – 
dalej jako nowelizacja. 

3.  Ustawy z 8 marca 1990r. – o samorządzie gminnym/tekst jednolity: Dz. U. 2001r. Nr 
142 poz. 1591 – z późniejszymi zmianami/, 

4. Niniejszego statutu. 

§ 2 

1. Gminny Ośrodek Kultury jest samorządową instytucją kultury, której organizatorem 
jest Gmina Gać. 
2.  Prowadzenie i finansowanie działalności kulturalnej jest zadaniem własnym gminy              
o charakterze obowiązkowym. 
3.  Siedzibą Gminnego Ośrodka Kultury jest budynek w Gaci nr 275A. 
4.  Zasięg działalności Gminnego Ośrodka Kultury jest nieograniczony. 
5.         Działalność na terenie gminy, poza siedzibą instytucji Gminny Ośrodek Kultury może 
prowadzić w świetlicach wiejskich w poszczególnych miejscowościach Gminy Gać. 
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6.        Organizator, o którym mowa w § 2 pkt. 1 zapewnia dla Gminnego Ośrodka  
Kultury i świetlic wiejskich środki niezbędne do działalności kulturalnej oraz  
utrzymania obiektu, w którym ta działalność jest prowadzona. 
7.        Świetlice, w których mowa w § 2 pkt. 5 mogą posiadać nazwy własne. 

 
 
 

§ 3 
 

1.  Gminny Ośrodek Kultury prowadzi działalność na podstawie wpisu do rejestru 
instytucji kultury prowadzonego przez organizatora i posiada osobowość prawną. 
2.  Gminny Ośrodek Kultury samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową na zasadach 
ustalonych dla instytucji kultury. 
3.         Nadzór nad działalnością Gminnego Ośrodka Kultury i świetlic wiejskich – w          
zakresie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej sprawuje organizator, za 
pośrednictwem Wójta Gminy. 
 

 
§ 4 

 
  Gminny Ośrodek Kultury używa pieczęci podłużnej – zawierającej pełną nazwę instytucji, 

adres i inne dane identyfikacyjne, a także pieczęci okrągłej zawierającej orła, a w otoku 
nazwę w pełnym brzmieniu. 

 
 
 

 
Rozdział II 

CELE I ZAKRES DZIAŁANIA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY 
 
 

§ 5 
 

Podstawowe cele Gminnego Ośrodka Kultury to:  
1.  zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczeństwa Gminy Gać, 
2.  tworzenie i upowszechnianie różnych dziedzin kultury oraz sztuki profesjonalnej                  
i amatorskiej, 
3.  realizacja przedsięwzięć zmierzających do upowszechnienia kultury i jej promocji              
w środowisku lokalnym, ponadlokalnym i międzynarodowym, 
4.  organizowanie urozmaiconych form edukacji kulturalnej i kształtowanie wzorów 
aktywnego uczestnictwa w kulturze, 
5.  stwarzanie warunków umożliwiających rozwój ruchu artystycznego,  
6.  popularyzacja i prezentacja dorobku kulturalnego amatorskich zespołów 
artystycznych oraz twórców ludowych, 
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7.  dokumentowanie, gromadzenie, upowszechnianie i udostępnianie informacji                         
o społecznym ruchu artystycznym, 
8.  ochrona tradycji dziedzictwa kulturalnego, 
9.  koordynacja realizacji przedsięwzięć kulturalnych, 
10.  współpraca z organizacjami społecznymi, placówkami oświatowymi oraz ośrodkami 
kultury, bibliotekami, towarzystwami, stowarzyszeniami i fundacjami. 
 

§ 6 
 

Zakres działania: 
1.  organizacja zadań zmierzających do upowszechniania kultury w środowisku lokalnym, 
ponadlokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym tj.: festynów, dożynek, zabaw, dyskotek, 
wystaw, przeglądów, festiwali, konkursów, spotkań o charakterze kulturalno-oświatowych 
itp. 
2.  organizacja imprez kulturalnych z okazji rocznic, świąt państwowych, regionalnych            
i gminnych, 
3. patronat, udzielanie pomocy merytorycznej i finansowej orkiestrom, zespołom 
artystycznym, twórcom ludowym, kapelom ludowym, amatorskim grupom teatralnym, 
poetom, 
4.  umożliwienie udziału zespołów w przeglądach, konkursach, festiwalach, spotkaniach, 
nagraniach radiowych i telewizyjnych o zasięgu lokalnym, ponadlokalnym, ogólnopolskim             
i międzynarodowym, 
5.         patronat, udzielanie pomocy merytorycznej i finansowej na działalność świetlic 
wiejskich przyznanych przez organizatora z dodatkowych środków. 
 

                                                   §7 
 

1.         Gminny Ośrodek Kultury jest gminną instytucją kultury nie nastawioną na osiąganie 
zysku. 
2.          Wszelkie wpływy Gminnego Ośrodka Kultury będą wykorzystywane na działalność 
statutową. 
 
 
 

ROZDZIAŁ III 
ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE 

 
 

§ 8 
1.  Gminnym Ośrodkiem Kultury zarządza, odpowiada za jego majątek i reprezentuje go 
na zewnątrz Dyrektor. 
2.  Dyrektora powołuje i odwołuje Wójt Gminy Gać, po zasięgnięciu wymaganych na 
podstawie obowiązujących przepisów opinii środowisk twórczych, związków zawodowych, 
Rady Programowej Ośrodka Kultury, jeśli jest powołana. 
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3.  Wójt Gminy wykonuje czynności w sprawach z zakresu prawa pracy                             
w stosunku do Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury. 
4.  Prawa i obowiązki Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w szczególności obejmują: 

1)kierowanie bieżącą działalnością Gminnego Ośrodka Kultury i podległych świetlic 
wiejskich 

2)zatrudnianie i zwalnianie pracowników Gminnego Ośrodka Kultury, 

3)opracowanie rocznego planu działalności i planu finansowego oraz sprawozdań z ich 
realizacji, 

4) wydawanie wewnętrznych zarządzeń dotyczących szczegółowej organizacji Gminnego 
Ośrodka Kultury i świetlic wiejskich z zakresu działalności, przepisów przeciwpożarowych, 
sanitarnych oraz ochrony osób i mienia, 

5)udzielanie upoważnień pracownikom podległym w przypadku nieobecności Dyrektora, 

6)gromadzenie środków na realizację zadań statutowych. 

5.    Dyrektor Ośrodka, corocznie - w terminie do 15 marca każdego roku - przedkłada - 
celem zatwierdzenia – Wójtowi  Gminy Gać  sprawozdanie z działalności Ośrodka                            
w poprzednim roku kalendarzowym. w tym z wykonania planu finansowego. Sprawozdanie 
zawiera informacje z wykonania planu finansowego oraz szczegółowe informacje                                   
o wykonywaniu zadań, o których mowa w § 6  statutu, w szczególności o zorganizowanych 
imprezach, ich kosztach i udziale mieszkańców w tych imprezach. 

6.    Zatwierdzone sprawozdanie, o którym mowa w ust. 5 Gminy Gać  przekazuje do 
wiadomości Radzie Gminie  w terminie do 31 maja roku następującego po roku budżetowym. 

                                         

§ 9 

  Szczegółową strukturę Gminnego Ośrodka Kultury Dyrektor określa w ramach 
Regulaminu Organizacyjnego po zasięgnięciu opinii Organizatora reprezentowanego przez 
Wójta oraz organizacji związkowych, środowisk twórczych i Rady Programowej, jeżeli 
takowa jest powołana. 

 

 

 

ROZDZIAŁ IV 

GOSPODARKA FINANSOWA 
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§ 10 

1.  Gminny Ośrodek Kultury samodzielnie gospodaruje wydzielonym i nabytym mieniem 
zgodnie z ustawą z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu  i prowadzeniu działalności 
kulturalnej Dz. U. Nr 13 poz. 123 z 2001r. z późn. zm., ustawy z dnia 29 września 1994r. o 
rachunkowości Dz. U. Nr 121 poz. 591 z 1994r.                z późn. zm. i ustawy z dnia 31 
sierpnia 2011r. o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz 
niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011r. Nr 207, poz. 1230) – dalej jako nowelizacja. 
2.  Gminny Ośrodek Kultury gospodaruje przydzieloną częścią mienia kierując się 
zasadami efektywności. 
3.  Działalność Gminnego Ośrodka Kultury finansowana jest w następującej postaci: 

1)z dotacji przyznanych przez organizatora, 

2)z prowadzonej działalności – dochodów własnych, 

3)z pozostałych źródeł, o ile nie narusza to przepisów obowiązującego prawa. 

4.  Podstawą działalności Ośrodka jest roczny plan finansowy ustalony przez dyrektora, 
uwzględniający wysokość dotacji przyznanych przez Gminę Gać  w przyjętym na dany rok 
budżecie Gminy z budżetu gminy  oraz przewidywane dochody własne. 

5.   Roczny plan finansowy, o którym mowa w ust. 1, dyrektor Ośrodka opracowuje                         
i przedstawia Wójtowi  Gminy Gać do akceptacji w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie 
uchwały budżetowej przyjętej przez Radę Gminy Gać. 

6.  Podstawą działalności Ośrodka jest roczny plan finansowy ustalony przez dyrektora, 
uwzględniający wysokości dotacji przyznanych przez Gminę w przyjętym na dany rok 
budżecie Gminy. 

7. Roczny plan finansowy, o którym mowa w ust. 1 Dyrektor Ośrodka opracowuje                  
i przedstawia Wójtowi  Gminy  Gać do akceptacji w terminie 30 dni od dnia wejścia   w życie 
uchwały budżetowej przyjętej przez Radę Gminy Gać . 

8.    Dyrektor w terminie do 15 września roku poprzedzającego rok budżetowy    składa do 
Wójta Gminy Gać   wniosek o przyznanie dotacji na następny rok budżetowy przedkładając 
propozycję planowanych wydatków. 

9.   Organizator zapewnia środki finansowe w szczególności na: 

1)wynagrodzenia pracowników i ich pochodne, 

2)utrzymywanie infrastruktury, bieżące remonty i konserwacje, 

3)niezbędne zakupy sprzętu, strojów, rekwizytów dla potrzeb działalności zespołów i kółek 
zainteresowań oraz świetlic wiejskich, 

4) przewóz środkami transportu zespołów na festiwale, przeglądy, konkursy, spotkania, 
występy, nagrania oraz próby 
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5) nagrody, upominki i wyróżnienia dla członków amatorskiego ruchu artystycznego, 

6) wyżywienie lub poczęstunek dla członków zespołów uczestniczących w występach 
wymienionych w §6. oraz pokrycie kosztów akredytacji w przypadku takich wymogów.  

10.          Obsługę finansowo-księgową Gminny Ośrodek Kultury prowadzi we własnym 
zakresie, bezpośredni nadzór sprawuje Wójt Gminy. 

 

ROZDZIAŁ V 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§ 11 

Wszelkie zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie jego nadania – Uchwałą Rady 
Gminy Gać. 

 

 

§ 12 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy powszechnie 
obowiązującego prawa. 

§ 13 

 

1.   Traci moc Uchwała Rady Gminy Gać Nr X/55/2011 z dnia 27 maja 2011r 

2.   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


