
                                                                                              Załącznik do Uchwały Nr IX/50/2007
          Rady Gminy Jasło z dnia 26 kwietnia     
         2007 roku

                                                                                               

STATUT
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W JAŚLE

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§  1.1.Gminny  Ośrodek  Kultury  w  Jaśle  zwany  dalej  GOK  jest 
samorządową Instytucją Kultury, której organizatorem jest Gmina Jasło.

2.GOK działa na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 roku o 
organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej /Dz. U. z 2001r. Nr 13, 
poz. 123 z późniejszymi zmianami/.

3.GOK działa na podstawie niniejszego statutu.

§ 2.1.Gminny Ośrodek Kultury obejmuje swoją działalnością teren Gminy 
Jasło. 

2.Gminny  Ośrodek  Kultury  posiada  osobowość  prawną  i  samodzielnie 
prowadzi gospodarkę finansową.

3.Gminny Ośrodek Kultury może posługiwać się skrótem GOK.

§ 3.1.Siedziba GOK mieści się w Zespole Szkół w Trzcinicy.
2.Gminny  Ośrodek  Kultury  używa  podłużnej  pieczęci  nagłówkowej 

z nazwą w pełnym brzmieniu.

ROZDZIAŁ II

Zakres działalności

§ 4.1.Gminny Ośrodek Kultury realizuje zadania własne gminy z zakresu 
upowszechniania kultury.

2.Do szczegółowych zadań GOK należą:
1)edukacja kulturalna środowiska i wychowanie przez sztukę,
2)rozpoznawanie i  rozbudzanie   oraz   zaspokajanie   potrzeb i    zainteresowań 
kulturalnych,
3)integrowanie  społeczności  lokalnych  gminy  poprzez  współtworzenie 
warunków  do  kultywowania  i  upowszechniania  narodowych,  regionalnych  i 
środowiskowych wartości kulturowych,
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4)koordynacja  działalności  kulturalnej  na  terenie  gminy  przy  współpracy  z 
placówkami  oświatowymi,  organizacjami  i  stowarzyszeniami  działającymi na 
terenie gminy,
5)promowanie zespołów twórczych i indywidualnych artystów działających na 
terenie gminy,
6)organizacja imprez kulturalnych i rekreacyjnych,
7)kultywowanie tradycji, tworzenie warunków dla rozwoju: folkloru, rękodzieła 
ludowego i artystycznego oraz amatorskiego ruchu artystycznego,
8)prowadzenie  kursów,  szkoleń,  zajęć  warsztatowych  i  innych  form 
pozaszkolnej działalności oświatowej  z dziećmi i młodzieżą,
9)gromadzenie,  dokumentowanie,  tworzenie  i  udostępnianie  informacji 
dotyczących dóbr kulturowych z terenu gminy,
10)współpraca  z  krajowymi  i  zagranicznymi  instytucjami,  organizacjami  i 
stowarzyszeniami realizującymi podobne zadania.

§ 5.W realizacji zadań określonych w § 4 Gminny Ośrodek Kultury może 
współpracować ze społecznym ruchem kulturalnym.

§ 6.GOK realizuje  zadania określone § 4 poprzez organizację  świetlic, 
zespołów oraz innych form działalności kulturalnej  społecznie akceptowanych.

§  7.1.GOK może,  na  zasadach  określonych  w odrębnych   przepisach, 
prowadzić działalność gospodarczą, z której przychody przeznaczone mogą być 
na realizację celów statutowych i pokrywanie  kosztów działalności bieżącej, 
polegającą na:
1)organizowaniu spektakli, koncertów, przeglądów, wystaw,  aukcji,
2)prowadzeniu nauki języków obcych,
3)organizowaniu imprez artystycznych, rozrywkowych, turystycznych,
4)prowadzeniu działalności wydawniczej i promocyjnej,
5)prowadzeniu sprzedaży giełdowej, detalicznej artykułów użytku kulturalnego,
6)świadczeniu innej działalności wynikającej z potrzeb środowiska.

                        

ROZDZIAŁ III

Struktura organizacyjna

§ 8.1.Gminnym Ośrodkiem Kultury zarządza, reprezentuje na zewnątrz  i 
odpowiada za całokształt jego działalności dyrektor.

2.Dyrektora GOK  powołuje i odwołuje Wójt Gminy Jasło
3.Bezpośrednim zwierzchnikiem służbowym dyrektora  GOK  jest  Wójt 

Gminy Jasło. 
4.Dyrektor  jest  pracodawcą  i  bezpośrednim  przełożonym  wszystkich 

pracowników GOK.
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5.Dyrektor i pracownicy GOK winni posiadać odpowiednie kwalifikacje 
do zajmowanych stanowisk zgodnie z obowiązującymi przepisami.

6.Dyrektor odpowiada w szczególności za:
1)realizację  zadań  statutowych  GOK,  opracowanie  strategii  rozwoju  oraz 
planów działalności kulturalnej,
2)gospodarkę finansową,
3)politykę kadrową.

7.Oświadczenia woli w sprawach majątkowych w imieniu GOK składa 
Dyrektor  jednoosobowo.  Do  skuteczności  takich  oświadczeń  niezbędna  jest 
kontrasygnata głównego księgowego.

§ 9.Organizację wewnętrzną określa Regulamin Organizacyjny Gminnego 
Ośrodka Kultury nadany przez dyrektora, po zasięgnięciu opinii wójta.

ROZDZIAŁ IV

Zasady gospodarki finansowej

§ 10.Fundusz   Gminnego     Ośrodka     Kultury      obejmuje      wartość 
wydzielonego i nabytego mienia.

§ 11.Fundusz GOK zwiększa się lub zmniejsza o kwotę zmian wartości 
majątku,  będących  skutkiem:
1)aktualizacji wyceny środków trwałych na podstawie odrębnych przepisów,
2)nieodpłatnego  przekazania  lub  otrzymania  środków  trwałych,  wartości 
niematerialnych i prawnych,
3)łączenia  i  podziału  instytucji  kultury  na  podstawie  bilansów  zamknięcia 
dzielonych lub łączonych instytucji.

2.Fundusz zwiększa się o:
1)aktualizację majątku trwałego,
2)dotacje z budżetu na finansowanie rozwoju instytucji kultury,
3)zysk pozostający w dyspozycji instytucji kultury,
4)środki z innych źródeł.

3.Fundusz zmniejsza się o:  
1)straty bilansowe,
2)umorzenie majątku trwałego,
3)finansowanie inwestycji,
4)inne zmniejszenia.

§ 12.1.Podstawą działalności GOK jest plan finansowy.
2.GOK gospodaruje samodzielnie  przydzieloną i  nabytą  częścią mienia 

oraz  prowadzi  samodzielną  gospodarkę  w  ramach  posiadanych  środków, 
kierując  się  zasadami  efektywności  ich  wykorzystania  zgodnie  z 
obowiązującymi przepisami.
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3.Dyrektor GOK opracowuje planu finansowy, jego zmiany, realizuje plan 
finansowy oraz zapewnia ewidencję rachunkową i sprawozdawczość finansową 
zgodnie  z obowiązującymi przepisami.

4.Plan finansowy GOK zawiera: plan usług, plan przychodów i kosztów, 
plan remontów i konserwacji środków trwałych oraz plan inwestycji.

5.GOK  pokrywa  koszty  bieżącej  działalności  z  dotacji  z  budżetu, 
wpływów  z  prowadzonej  działalności,  z  najmu   i  dzierżawy  składników 
majątkowych,  środków otrzymanych  od  osób  fizycznych  i  prawnych  oraz  z 
innych źródeł uzyskanych z prowadzonej działalności kulturalnej.

6.Majątek  GOK  może  być  wykorzystywany  jedynie  do  celów 
wynikających z zakresu działań instytucji.

§  13.Dyrektor  Gminnego  Ośrodka  Kultury  jest  odpowiedzialny  za 
prawidłową działalność merytoryczną, finansową i gospodarczą instytucji.

§  14.Dyrektor  składa  półroczne  i  roczne  sprawozdania  z  działalności 
Gminnego Ośrodka Kultury Wójtowi Gminy Jasło.

ROZDZIAŁ V

Postanowienia końcowe

§ 15.Gminny Ośrodek Kultury prowadzi dokumentację odzwierciedlającą 
jego  działalność  na  podstawie  instrukcji  kancelaryjnej  obowiązującej  w 
urzędach  administracji  samorządowej  oraz  ustaleń  przyjętych  przez  organy 
gminy.

§  16.1.Likwidacja  Gminnego  Ośrodka  Kultury  następuje  w  drodze 
uchwały Rady Gminy.

2.Wójt Gminy w terminie 6 miesięcy przed podjęciem uchwały, o której 
mowa  w  ust.  1,  podaje  do  publicznej  wiadomości  informację  o  zamiarze  i 
przyczynach likwidacji. Informacja winna stworzyć możliwość podjęcia działań, 
które umożliwią dalsze funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Kultury.

3.Zobowiązania  i  wierzytelność  likwidowanego  GOK  przejmuje  Wójt 
Gminy, który jest odpowiedzialny za zabezpieczenie pozostałego mienia.

4.O sposobie zagospodarowania mienia zlikwidowanego GOK decyduje 
Rada Gminy w uchwale, o której mowa w ust. 1

§ 17.1.Statut Gminnego Ośrodka Kultury nadaje Organizator.
2.Zmiany Statutu  mogą być  dokonywane w trybie  właściwym do jego 

nadania.
          Przewodniczący

                                                                     Rady Gminy Jasło
                                                                      Wojciech Piękoś

4



5


	STATUT
	GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W JAŚLE
	ROZDZIAŁ I
	Postanowienia ogólne
	ROZDZIAŁ II
	Zakres działalności

	ROZDZIAŁ III
	Struktura organizacyjna

	ROZDZIAŁ IV
	Zasady gospodarki finansowej






