UCHWALA NR VIII/57/2019
RADY GMINY TRZYDNIK DUŻY
z dnia 11 czerwca 2019 r.
w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Trzydniku Dużym

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r.
poz. 506) w zw. z art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu
działalności kulturalnej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1983 z późno zm.) Rada Gminy Trzydnik Duży uchwala, co
następuje:
§ 1. Nadaje się Statut Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Trzydniku Dużym w brzmieniu określonym
w Załączniku nr l do niniejszej Uchwały.
§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXVIII/121/2000 Rady Gminy Trzydnik Duży z dnia 17 października 2000 r.
w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Trzydniku Dużym.
§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzydnik Duży.
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie
Województwa Lubelskiego.

14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
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Załącznik Nr l do uchwały Nr VIII/57/20 19
Rady Gminy Trzydnik Duży
z dnia 11 czerwca 2019 r.
STATUT

GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W TRZYDNIKU DUŻYM
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. Gminny Ośrodek Kultury w Trzydniku Dużym, zwany w dalszej części GOK jest samorządową
instytucją kultury i działa na podstawie:
l) Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.
z 2018 r. poz. 1983 z późno zm.);
2) Niniejszego Statutu.
§ 2. I. GOK posiada osobowość prawną i jest wpisany do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez
Gminę Trzydnik Duży pod pozycją 1/92 z datą wpisu 9 lipca 1992 r.
2. GOK jest organizowany i prowadzony przez Gminę Trzydnik Duży, zwaną Organizatorem.
3. Siedziba GOK mieści się w Trzydniku Dużym.
4. GOK prowadzi działalność na obszarze Gminy Trzydnik Duży.
5. GOK może prowadzić działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
6. GOK może używać nazwy skróconej "G OK w Trzydniku Dużym".
7. GOK używa pieczęci podłużnej zawierającej nazwę instytucji w pełnym brzmieniu, jej adres, NIP
i REGON oraz numer telefonu.
8. GOK może posiadać znak graficzny (logo).
Rozdział 2.
Cele i zakres działania
§ 3. 1. Celem GOK jest upowszechnianie kultury i sztuki poprzez realizację zadań z zakresu edukacji
kulturalnej i oświatowej oraz podejmowanie działań mających na celu zaspokajanie potrzeb kulturalnych
środowiska i społeczności lokalnej.
2. Swoją działalność GOK prowadzi w granicach
ogólnokrajowej i samorządowej polityki kulturalnej.

obowiązującego

prawa,

zgodnie

z założeniami

3. Realizując swoje zadania statutowe GOK współdziała z instytucjami kultury i sztuki, organizacjami
pozarządowymi, placówkami oświatowymi, związkami twórców oraz twórcami indywidualnymi, osobami
fizycznymi i prawnymi zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami lokalnej społeczności.
4. Do zakresu działalności GOK należy w szczególności:
I) Tworzenie odpowiednich warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego;
2) Tworzenie zespołów i grup artystycznych, kół i klubów zainteresowań;
3) Organizacja różnorodnych form edukacji kulturalnej i rozrywki;
4) Organizowanie
wydarzeń
kulturalnych
o zasięgu
lokalnym,
krajowym
i międzynarodowym,
w szczególności takich jak: koncerty, wystawy, plenery malarskie, wieczory literackie, festiwale, przeglądy
i konkursy w różnych dziedzinach sztuki;
5) Tworzenie wartości kulturalnych, w tym integrowanie społeczności lokalnych poprzez współtworzenie
warunków do kultywowania i rozwijania narodowych, regionalnych i środowiskowych wartości
kulturalnych;

Id: OC9FD8FC-34DC-41

A 7-980C-74912BD

I FD64. Podpisany

Strona I

6) Edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę oraz rozwijanie zainteresowań kulturą, sztuką i wiedzą, ze
szczególnym
uwzględnieniem
środowisk dzieci, młodzieży i osób dorosłych, współpraca ze szkołami
i innymi placówkami oświatowymi w powyższym zakresie;
7) Kształtowanie
8) Tworzenie

wzorców

warunków

9) Kultywowanie,
folkloru;
10) Inicjowanie
II) Gromadzenie,
12) Prowadzenie

aktywnych

form uczestnictwa

do rozwoju folkloru oraz rękodzieła

rozwijanie

i upowszechnianie

i promowanie

innowacyjnych

dokumentowanie,
i finansowanie

13) Podejmowanie
innych
w statutowej działalności.

warunków

zdrowego

3) Prowadzenia

działalności

5) Prowadzenia

form uczestnictwa

tradycji,

twórczości

ludowej oraz

w kulturze;

dóbr kultury;

wynikających

z potrzeb

inną niż kulturalna,

środowiska

lokalnego,

a mieszczących

się

m.in. w zakresie:

stylu życia;
wydawniczej

7. Działalność

gospodarcza,

l) Organizowanie

koncertów,

i promocyjnej

i dzierżawy

innej działalności,

6. GOK może prowadzić
z której dochód przeznaczony
działalności.

Gminy Trzydnik Duży;

składników

pozwalającej

majątkowych,

na wspomaganie

m.in.

wynajem

sal,

pomieszczeń

realizacji celów statutowych.

działalność
gospodarczą
według zasad określonych
odrębnymi przepisami,
będzie na realizację zadań statutowych
oraz pokrycie kosztów własnej
o której mowa w ust. 6 może obejmować

w szczególności:

wystaw i spektakli;

2) Prowadzenie

szkoleń i kursów;

3) Prowadzenie

odpłatnych

zajęć;

pomieszczeń,

5) Sprzedaż własnych wydawnictw,
6) Prowadzenie

i lokalnych

świetlic wiejskich na terenie gminy.

działań

usług najmu
urządzeń;

4) Wynajem i dzierżawa

i artystycznego;

do wypoczynku;

2) Popularyzacji

4) Świadczenia
i posiadanych

ludowego

regionalnych

ochrona i udostępnianie

5. GOK prowadzi również działalność
l) Tworzenia

w kulturze;

działalności

budynków,
artykułów

poligraficznej

sprzętu;

użytku kulturalnego

i dzieł sztuki;

i kserograficznej;

7) Reklamę i promocję.

Rozdział 3.
Zarządzanie i organizacja
§ 4. l. GOK
funkcjonowanie.

zarządza

Dyrektor,

który

reprezentuje

go na zewnątrz

2. Dyrektora GOK powołuje Wójt, w trybie i na zasadach
1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

określonych

i odpowiada
w ustawie

§ 5. Organizację wewnętrzną GOK określa Regulamin Organizacyjny nadawany
określonym w ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu

za jego

prawidłowe

z dnia 25 października

przez Dyrektora, w trybie
działalności kulturalnej.

Rozdział 4.
Gospodarka finansowa
§ 6. l. GOK prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków, kierując się
zasadami określonymi w odrębnych przepisach określających gospodarkę finansową i rachunkowość instytucji
kultury.
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2. Podstawą gospodarki finansowej GOK jest plan finansowy ustalony przez Dyrektora, z zachowaniem
wysokości dotacji Organizatora.
§ 7. Źródłami finansowania GOK są:
l) Dotacje podmiotowe i celowe z budżetu Gminy;
2) Dotacje celowe z budżetu państwa;
3) Przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych;
4) Przychody ze sprzedaży składników majątkowych;
,-

5) Przychody z pobierania opłat za zajęcia prowadzone przez GOK;
6) Przychody z prowadzonej działalności;
7) Środki otrzymane od osób fizycznych;
8) Darowizny, spadki, zapisy;
9) Środki pozyskiwane z innych źródeł, w tym z funduszy zewnętrznych.
Rozdział 5.
Postanowienia końcowe
§ 8. Zmiany w Statucie GOK mogą być dokonywane w trybie właściwym dlajego nadania.
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