
Załącznik Nr 1 do Uchwały  

      Nr XX/127/20 
     Rady Gminy Gozdowo 

     z dnia 21 lutego 2020 roku 

 

 

STATUT 

GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W GOZDOWIE 

 

I. 

Postanowienia ogólne 

 

§1. 

Gminny Ośrodek Kultury w Gozdowie zwany dalej „GOK” jest samorządową instytucją 

kultury. 

§2. 

1. Organizatorem GOK jest Gmina Gozdowo, zwana dalej „Organizatorem”, 

reprezentowana przez Wójta Gminy Gozdowo. 

2. GOK realizuje zadania własne gminy w zakresie upowszechniania kultury, promocji 

gminy, rekreacji, turystyki, przeciwdziałania patologiom, współpracy z organizacjami 

pozarządowymi. 

3. GOK posiada osobowość prawną i podlega wpisaniu do rejestru instytucji kultury 

prowadzonego przez Organizatora. 

4. Organizator zapewnia GOK warunki niezbędne do prowadzenia działalności i rozwoju 

oraz utrzymania obiektów, w których ta działalność jest prowadzona. 

5. GOK nie jest instytucją artystyczną w rozumieniu art. 11 ust. 2 Ustawy                                   

o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. 

 

§3. 

1. GOK posługuje się pieczęcią podłużną zawierającą nazwę instytucji w pełnym 

brzmieniu, adres jej siedziby, numer NIP i numer REGON. 

2. GOK może posiadać i posługiwać się znakiem graficznym (logo). 

3. GOK posiada własną stronę internetową. 

 

 

 



II. 

Nazwa, teren działania, siedziba i struktura instytucji kultury 

 

                     §4. 

1. Pełna nazwa niniejszej instytucji kultury brzmi: Gminny Ośrodek Kultury                            

w Gozdowie. 

2. Gminy Ośrodek Kultury może używać skrótu GOK. 

3. Siedzibą GOK jest Gozdowo. 

4. GOK jest prowadzony pod adresem, ul. Krystyna Gozdawy 19, Gozdowo 09-213. 

5. GOK działa na terenie Gminy Gozdowo. 

6. GOK realizując swoje zadania może zawierać umowy i porozumienia z innymi 

podmiotami, instytucjami, społecznościami lokalnymi i regionalnymi w kraju                        

i zagranicą. 

 

III. 

Zakres działalności 

 

§5. 

1. Działalność GOK prowadzona jest na podstawie corocznych planów działalności 

instytucji kultury. 

2. GOK służy realizacji zadań gminy w zakresie: ożywienia lokalnych i regionalnych 

tradycji kulturowych, zaspokojenia potrzeb czytelniczych i turystycznych, wychowania 

i edukacji, promocji gminy oraz zaspokojenia społecznych, grupowych  

i indywidualnych potrzeb kulturalnych mieszkańców gminy. 

3. GOK realizuje zadania gminy w zakresie upowszechniania kultury również na rzecz 

osób niepełnosprawnych, współdziałając w tym zakresie z instytucjami i organizacjami 

zrzeszającymi osoby niepełnosprawne. 

4. GOK współpracuje z innymi samorządami, instytucjami, organizacjami społecznymi, 

stowarzyszeniami, fundacjami, klubami sportowymi, organizacjami pozarządowymi              

i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. 

 

§6. 

1. Do głównych zadań GOK w zakresie działalności kulturalnej należy: 

1) tworzenie warunków do rozwoju, upowszechniania i promowania kultury, 

2) tworzenie i prowadzenie zespołów, sekcji i kół zainteresowań amatorskiej 

twórczości artystycznej oraz  prowadzenie zajęć i warsztatów artystycznych, 



3) koordynowanie i organizowanie imprez kulturalnych, artystycznych, oświatowych, 

rozrywkowych, rekreacyjnych oraz turystycznych na terenie Gminy, 

4) organizacja spektakli i koncertów, festiwali, projekcji filmów, wystaw  

oraz odczytów, 

5) współpraca z krajowymi i zagranicznymi instytucjami kultury oraz z organizacjami 

społecznymi, celem zaspokojenia wszystkich potrzeb kulturalnych mieszkańców, 

6) współpraca z instytucjami oświatowo-edukacyjnymi na terenie Gminy, 

7) współpraca z samorządem terytorialnym, powiatowym i wojewódzkim w zakresie 

rozwoju kultury i regionu, 

8) wspieranie akcji charytatywnych oraz organizowanie działalności wolontariatu,   

9)  opracowywanie folderów i materiałów w zakresie rozwoju kultury, 

10)   organizowanie konkursów w różnych dziedzinach kultury, turystyki i rekreacji, 

11)  tworzenie warunków dla rozwoju działaczy i miłośników kultury, kół i klubów 

zainteresowań oraz zespołów, 

12) tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, 

13) pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych na rozwój kultury. 

 

§7. 

Działalność, o której mowa §5 i §6 nie może kolidować z realizacją zadań statutowych,                         

a decyzja o jej podjęciu należy do Dyrektora GOK. 

IV. 

Organizacja i zarządzanie 

 

§8. 

1. Organem zarządzającym GOK jest Dyrektor. 

2. Dyrektora GOK powołuje i odwołuje Wójt Gminy Gozdowo w trybie określonym  

w obowiązujących przepisach prawa. 

3.  Do zakresu działania Dyrektora należy: 

 

1) kierowanie bieżącą działalnością GOK, 

2) organizacja pracy GOK, 

3) sprawowanie ogólnego kierownictwa w sprawach organizacyjnych, 

administracyjnych i gospodarczych, 

4) reprezentowanie GOK na zewnątrz, 

5) zarządzenie majątkiem GOK, 

6) zatrudnianie i zwalnianie pracowników, 

7) wydawanie regulaminów, zarządzeń i instrukcji, 



8) ustalanie rocznego planu działalności oraz rocznego planu finansowego, 

9) sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania  

z działalności GOK. 

 

§9. 

Funkcjonowanie GOK opiera się na zasadach jednoosobowego kierownictwa, służbowego 

podporządkowania, podziału czynności służbowych i indywidualnej odpowiedzialności  

za wykonanie powierzonych zadań przed dyrektorem GOK. 

      

§10. 

1. GOK zatrudnia pracowników merytorycznych, administracyjnych i obsługi   w liczbie 

zależnej od potrzeb i możliwości finansowych. Pracowników zatrudnia, odwołuje                  

i awansuje Dyrektor GOK. 

2. GOK może realizować swoje zadania przy pomocy utworzonych przez Dyrektora  

na stałe bądź czasowo komórek organizacyjnych takich jak np. koła zainteresowań. 

Utworzenie takich komórek powinno być jasno określone w regulaminie 

organizacyjnym GOK. 

3. Szczegółową strukturę organizacyjną oraz zakres pracy poszczególnych stanowisk 

pracy określa regulamin organizacyjny GOK. 

4. Przy GOK może działać Rada Programowa jako ciało opiniodawcze i doradczo- 

konsultacyjne. 

5. Rada Programowa składa się z liczby od 3 do 5 członków oraz działa na podstawie 

opracowanego przez siebie regulaminu. Członków Rady powołuje Dyrektor spośród 

osób zaangażowanych w działalność kulturalną, sportową, turystyczną, rekreacyjną lub 

promocyjną na terenie gminy. 

        V. 

Gospodarka finansowa i zarządzanie majątkiem 

 

§11. 

1. Szczegółowe zasady prowadzenia rachunkowości, gospodarki finansowej oraz 

sprawozdawczości określają odrębne przepisy prawa powszechnie obowiązującego. 

2. GOK gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi 

samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami 

efektywności ich wykorzystania. 

3. Podstawą gospodarki finansowej GOK jest sporządzany przez Dyrektora plan 

działalności z zachowaniem dotacji od Organizatora. Plan działania GOK w trakcie 

roku kalendarzowego może ulec zmianom. 

 

 §12. 



1. GOK pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskanych przychodów: 

 1)  dotacji z budżetu Gminy Gozdowo; 

 2) wpływów uzyskanych z prowadzonej działalności statutowej i gospodarczej; 

 3) dobrowolne wpłaty, spadki oraz darowizny; 

 4) z kredytów bankowych; 

 5) z odsetek z lokat bankowych; 

 6) funduszy celowych krajowych i zagranicznych; 

 7) z innych źródeł prawnie dozwolonych; 

 8) przychodów z najmu i dzierżaw składników majątkowych, 

2. Wysokość rocznej dotacji na działalność GOK ustala Rada Gminy w oparciu                      

o przygotowany przez Dyrektora plan finansowy. 

 

§13. 

GOK odpowiada za majątek własny i powierzony mu przez Organizatora zgodnie                             

z przepisami prawa dotyczącymi gospodarki nieruchomościami, którym zobowiązany jest 

gospodarować z należytą starannością. 

             

 VI. 

        Działalność Gospodarcza 

 

§14. 

1. GOK może prowadzić działalność gospodarczą, z której przychody przeznaczone będą 

na realizację celów statutowych i pokrywanie kosztów działalności w szczególności 

polegającej na: 

1) udostępnianiu własnych obiektów do organizacji imprez kulturalnych  

i okolicznościowych. 

2) świadczeniu usług, w szczególności realizowania zleceń na obsługę i organizację 

zebrań, spotkań, uroczystości oraz imprez z zakresu szeroko rozumianej kultury. 

3) prowadzeniu różnorodnych kursów (tańca, aerobiku, języków obcych). 

4) prowadzeniu działalności poligraficznej, wydawniczej, reklamowej i promocyjnej. 

5) prowadzeniu punktu sprzedaży z pamiątkami, publikacjami i produktami regionalnymi. 

6) urządzaniu cyklicznych koncertów, przeglądów i prezentacji a także wystaw, spektakli 

wieczorów autorskich, spotkań, odczytów oraz zawodów i turniejów. 

7) organizowaniu imprez zleconych rozrywkowych, okolicznościowych, rodzinnych, 

obrzędowych i turystycznych, 



8) Pobieraniu opłat placowych od wystawców w trakcie organizowanych imprez. 

2. Decyzja o podjęciu przez GOK określonego rodzaju działalności dodatkowej należy  

do Dyrektora. 

3. Dochody uzyskane z działalności są dochodami własnymi ośrodka i przeznaczone  

są na finansowanie zadań statutowych instytucji. 

4. GOK może pobierać opłaty za wstęp i udział w wystawach, koncertach, projekcjach 

filmów, przedstawieniach teatralnych i imprezach artystycznych, rozrywkowych, 

sportowych, rekreacyjnych i innych przedsięwzięciach organizowanych przez  

tę instytucję, a także za udział w sekcjach i innych formach prowadzonej działalności. 

 

 VII. 

 Postanowienia końcowe 

 

§15. 

Zmiana statutu jest dokonywana w formie uchwały Rady Gminy Gozdowo. 

     

 

Przewodniczący Rady Gminy 

     /-/ Dariusz Śmigielski 

 
 


