
UCHWAŁA NR XXII/144/2012
RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW

z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Kiełczygłowie 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 
1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 
1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, 
poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, 
poz. 420, Nr 157, poz. 1241 z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, 
poz.113, Nr 117,poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz.1281, z 2012 r. poz.567) oraz art. 13 
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j.Dz.U. 
z 2012 r, poz. 406 ) Rada Gminy Kiełczygłów uchwala co następuje: 

§ 1. Nadaje się Statut Gminnego Ośrodka Kultury w Kiełczygłowie stanowiący załącznik do niniejszej 
uchwały. 

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kiełczygłów. 

§ 3. Tracą moc § 2 i § 3 Uchwały Nr XV/78/1987 Gminnej Rady Narodowej w Kiełczygłowie z dnia 26 
stycznia 1987 r. w sprawie powołania Gminnego Ośrodka Kultury w Kiełczygłowie. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Łódzkiego. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Danuta Nowak
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/144/2012 

Rady Gminy Kiełczygłów 

z dnia 28 grudnia 2012 r. 

Statut Gminnego Ośrodka Kultury w Kiełczygłowie 

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne 

§ 1. Gminny Ośrodek Kultury w Kiełczygłowie – zwany dalej GOK – jest samorządową instytucją kultury 
wpisaną do rejestru instytucji kultury i działa na podstawie: 

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,poz. 1591 z późn. zm.), 

2) ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. 
z 2012 r., poz. 406), 

3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. Nr 157,poz. 1240 z późn. zm.), 

§ 2. 1. Siedzibą Gminnego Ośrodka Kultury jest budynek w Kiełczygłowie przy ul. Tysiąclecia 27, a terenem 
jego działania jest gmina Kiełczygłów. 

2. Nadzór merytoryczny nad działalnością Gminnego Ośrodka Kultury sprawuje Wójt Gminy Kiełczygłów. 

3. Gminny Ośrodek Kultury w Kiełczygłowie używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu 
i adresem siedziby oraz numerem telefonu. 

4. Organizatorem Gminnego Ośrodka Kultury jest gmina Kiełczygłów. 

Rozdział 2.
Zadania i zakres działalności 

§ 3. Podstawowymi celami działania Gminnego Ośrodka Kultury są w szczególności: 

1) zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie uczestnictwa w kulturze; 

2) wspieranie regionalnych tradycji i inicjatyw kulturalnych; 

3) ochrona dziedzictwa kulturalnego regionu; 

4) współdziałanie z samorządowymi instytucjami kultury; 

5) prowadzenie działalności w zakresie edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży oraz osóbdorosłych; 

6) działalność instruktażowo-metodyczna. 

§ 4. Do zadań Gminnego Ośrodka Kultury w Kiełczygłowie należy w szczególności: 

1) organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę; 

2) stwarzanie warunków dla amatorskiego ruchu artystycznego, kół i klubów zainteresowań, zespołów i innych; 

3) organizowanie spektakli, koncertów, wystaw, odczytów, konkursów, imprez artystycznych, rozrywkowych 
i turystycznych; 

4) koordynacja działalności na terenie gminy w zakresie organizacji imprez kulturalnych; 

5) współpraca z gminna biblioteką publiczną, dyrektorami szkół, zarządami straży pożarnych z terenu gminy 
w zakresie kultury; 

6) współpraca z innymi instytucjami upowszechniania kultury oraz organizacjami społecznymi; 

7) reprezentacja dorobku kulturalnego gminy na zewnątrz; 
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8) wykonanie i podejmowanie innych działań wynikających z potrzeb środowiska, gminy i zadań zleconych przez 
organy gminy; 

9) nadzorowanie i organizacja działalności rozrywkowo-rekreacyjnej; 

10) prowadzenie współpracy kulturalnej z gminami partnerskimi. 

Rozdział 3.
Zarządzanie i organizacja 

§ 5. 1. Organem zarządzającym Gminnym Ośrodkiem Kultury jest Dyrektor, który kieruje jego działalnością 
i reprezentuje instytucję na zewnątrz. 

2. Dyrektora GOK powołuje i odwołuje Wójt Gminy Kiełczygłów. 

3. Wójt wykonuje wobec Dyrektora czynności z zakresu prawa pracy oraz jest jego zwierzchnikiem 
służbowym. 

§ 6. 1. Do zadań Dyrektora należy w szczególności: 

1) kierowanie bieżącą działalnością; 

2) zarządzanie majątkiem; 

3) wykonywanie funkcji pracodawcy w stosunku do pracowników; 

4) wydawanie zarządzeń, instrukcji i poleceń służbowych; 

5) ustalanie rocznego planu działalności; 

6) sprawowanie kontroli wewnętrznej nad prawidłowością realizacji zadań; 

7) nadawanie regulaminu organizacyjnego, ustalanie podziału zadań. 

2. Dyrektor odpowiada za działalność merytoryczną, finansową oraz administracyjno-gospodarczą Gminnego 
Ośrodka Kultury w Kiełczygłowie i ponosi za nie odpowiedzialność. 

3. Dyrektor jest przełożonym pracowników Gminnego Ośrodka Kultury i wykonuje wobec nich czynności 
z zakresu prawa pracy za pracodawcę. 

§ 7. Organizację wewnętrzną Gminnego Ośrodka Kultury określa Regulamin Organizacyjny nadawany przez 
Dyrektora po zasięgnięciu opinii Wójta Gminy Kiełczygłów, działającego w imieniu Organizatora. 

Rozdział 4.
Majątek i finanse 

§ 8. 1. Gminny Ośrodek Kultury gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi 
samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kieruje się zasadami gospodarności i efektywności ich 
wykorzystania. 

2. Gminny Ośrodek Kultury wykonuje także zadania z zakresu organizowania działalności kulturalnej polecone 
przez Organizatora. 

§ 9. 1. Gminny Ośrodek Kultury prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o roczny plan działalności na 
zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz w ustawie 
o rachunkowości z zachowaniem wysokości dotacji Organizatora. 

2. Roczny plan obejmuje najważniejsze zamierzenia i przedsięwzięcia dozrealizowania w danym roku. 

§ 10. 1. Gminny Ośrodek Kultury otrzymuje z budżetu Gminy coroczne dotacje na działalność kulturalną 
w wysokości niezbędnej na pokrycie kosztów działalności, w tym w szczególności kosztów wynagrodzeń 
pracowników oraz kosztów utrzymania i eksploatacji majątku. 

2. Środki finansowe na działalność i funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Kultury mogą również pochodzić od 
osób prawnych, osób fizycznych i innych źródeł. 

§ 11. 1. W celu finansowego wspierania realizacji zadań statutowych Gminny Ośrodek Kultury może pozyskać 
dodatkowe dochody między innymi z przychodów z najmu składników majątkowych, przychodów z odpłatnej 
działalności kulturalnej oraz poprzez prowadzenie działalności innej niż kulturalna. 

2. Działalność inna niż kulturalna nie może ograniczać działalności statutowej Gminnego Ośrodka Kultury. 
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§ 12. Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury corocznie przedkłada sprawozdanie z działalności Gminnego 
Ośrodka Kultury w Kiełczygłowie dotyczące poprzedniego roku kalendarzowego. Sprawozdanie zawiera 
szczegółowe informacje o wykonywaniu zadań. 

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe 

§ 13. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy 
powszechnie obowiązujące. 

§ 14. Niniejszy statut może być zmieniony uchwałą Rady Gminy Kiełczygłów, w trybie właściwym dla jego 
nadania. 
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