DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
Warszawa, dnia 31 października 2012 r.

Elektronicznie podpisany przez:
Anna Gogołowicz

Poz. 7234

Data: 2012-10-31 10:47:30

UCHWAŁA Nr XI.116.2012
RADY GMINY W WIENIAWIE
z dnia 18 września 2012 r.
w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Wieniawie.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 9 ust. 1 i art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity z 2012r.
Dz.U. poz. 406) Rada Gminy w Wieniawie uchwala, co następuje:
§ 1. Nadaje się Statut gminnej instytucji kultury występującego pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury
w Wieniawie, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc Uchwała Nr V/39/2003 Rady Gminy Wieniawa z dnia 7 marca 2003r. w sprawie nadania
Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Wieniawie.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wieniawa.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.
Przewodniczący Rady Gminy:
Marian Korba
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Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XI.116.2012
Rady Gminy w Wieniawie
z dnia 18 września 2012r.
STATUT
GMINENGO OŚRODKA KULTURY W WIENIAWIE
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1. Gminny Ośrodek Kultury w Wieniawie zwany dalej GOK działa w oparciu o niżej wymienione akty
prawne:
1. Ustawę z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity z 2012r. Dz.U. poz. 406);
Ustawę z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591
z późniejszymi zmianami);
2. Ustawę z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami);
3. Ustawę z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tekst jednolity z 2009r. Dz.U. Nr 152, poz. 152, poz.
1223 z późniejszymi zmianami);
4. Niniejszego statutu.
§ 2.1. Siedziba Gminnego Ośrodka Kultury mieści się w miejscowości Wieniawa, ul. Parkowa 22.
2. Terenem działania Gminnego Ośrodka Kultury jest Gmina Wieniawa.
§ 3. Gminny Ośrodek Kultury w Wieniawie jest samorządową instytucją kultury utworzoną przez Gminę
Wieniawa zwaną dalej organizatorem.
§ 4. Gminny Ośrodek Kultury jest wpisany do Rejestru Instytucji Kultury Gminy Wieniawa pod numerem
1/2003 z dnia 12.06.2003r. i posiada osobowość prawną.
§ 5. Gminny Ośrodek Kultury używa pieczęci nagłówkowej podłużnej zawierającej pełną nazwę i adres
oraz NIP i REGON.
Rozdział 2
Cel i przedmiot działania
§ 6. Podstawowym celem Gminnego Ośrodka Kultury w Wieniawie jest pozyskiwanie i przygotowywanie
społeczeństwa do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz współtworzenia jej wartości.
§ 7.1. Podstawowym zadaniem Gminnego Ośrodka Kultury w Wieniawie jest:
a) rozwój i podniesienie poziomu życia kulturalnego mieszkańców gminy,
b) rozwijanie i wspieranie zainteresowań artystycznych, hobbystycznych, politechnicznych i innych służących
podniesieniu życia kulturalnego,
c) prowadzenie działalności inicjującej rozwój ruchu artystycznego, kół zainteresowań,
d) koordynowanie działalności kulturalnej na terenie gminy, pomoc instrukcyjno-metodyczna placówkom kulturalnym, współpraca ze szkołami i innymi placówkami oświatowymi w dziedzinie kulturalnej i oświatowej,
e) realizacja zadań zleconych przez organizatora, instytucje i osoby, zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie i upowszechnianie różnych dziedzin kultury oraz sztuki profesjonalnej i amatorskiej,
f) edukacja kulturalna i wychowywanie przez sztukę, tworzenie warunków do rozwoju folkloru i sztuki ludowej, rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych środowiska,
g) propagowanie indywidualnej aktywności kulturalnej, organizowanie imprez kulturalnych,

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

–3–

Poz. 7234

h) organizowanie koncertów, konkursów i przeglądów,
i) współdziałanie z placówkami oświatowo-wychowawczymi oraz organizacjami i stowarzyszeniami społecznymi w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb kulturalnych społeczeństwa gminy.
§ 8.1. Gminny Ośrodek Kultury w miarę posiadanych możliwości i zgodnie z planem działania na dany rok,
na zasadach określonych we właściwych przepisach może:
a) organizować spektakle, koncerty, dyskoteki, wystawy, odczyty, spotkania literackie, wieczory autorskie itp.
b) organizować i współorganizować imprezy rozrywkowe, rekreacyjno-sportowe i turystyczne,
c) świadczyć usługi w zakresie kultury, organizować dyskoteki i zabawy taneczne oraz festyny, współpracować z regionalną prasą i mediami, tworzyć lobbing na rzecz promowania gminy, reprezentować w samorządzie gminy sprawy związane z rozwojem kultury, rekreacji i sztuki,
d) prowadzić aukcje, kwesty i akcje na cele charytatywne, opiekować się dziećmi artystycznie uzdolnionymi
i twórcami ludowymi promować twórców ludowych i ich twórczość, współpracować z placówkami oświatowymi wszystkich typów z terenu gminy.
Rozdział 3
Działalność inna niż kulturalna
§ 9.1. Gminny Ośrodek Kultury w Wieniawie może prowadzić także inną działalność niż kulturalna, z której
uzyskiwane środki przeznacza się na cele statutowe, między innymi:
a) odpłatne prowadzenie zajęć edukacyjnych, warsztatów i szkoleń, odpłatne realizowane zlecone imprezy
rozrywkowe, rekreacyjno-sportowe i turystyczne,
b) odpłatne realizowane zlecone imprezy obrzędowe,
wynajmowanie pomieszczeń zgodnie z określonym regulaminem,
usługi poligraficzne,
sprzedaż publikacji i działalność wydawniczą,
sprzedaż rękodzieła ludowego,
sprzedaż prac wykonanych przez dzieci i młodzież uczestniczących w klubach zainteresowań.
§ 10. Organizację wewnętrzną Gminnego Ośrodka Kultury w Wieniawie określa Regulamin Organizacyjny
nadany przez Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Wieniawie.
Rozdział 4
Organy zarządzające i doradcze oraz sposobach powoływania
§ 11.1. Na czele Gminnego Ośrodka Kultury stoi Dyrektor, który zarządza Gminnym Ośrodkiem Kultury
i reprezentuje go na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny. Do zakresu działania Dyrektora należy w szczególności:
a) zapewnienie przez Gminny Ośrodek Kultury działalności zgodnie z statutem, ogólne kierownictwo Gminnego Ośrodka Kultury w zakresie spraw merytorycznych, organizacyjnych, ekonomiczno-finansowych
i administracyjnych,
b) tworzenie warunków do realizacji zadań określonych w § 7 i § 8 statutu, dbałość o mienie Gminnego
Ośrodka Kultury oraz właściwą gospodarkę tym imieniem,
c) przedstawianie właściwym instytucjom i organom nadzoru planów działalności Gminnego Ośrodka Kultury
oraz wniosków i sprawozdań merytorycznych i finansowych zgodnie z wymogami organizatora,
d) wydawanie w obowiązującym trybie regulaminów, instrukcji i zarządzeń wewnętrznych.
2. Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury powołuje w drodze konkursu Wójt Gminy Wieniawa na zasadach
i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach prawa.
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3. Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury dokonuje czynności w zakresie prawa pracy w stosunku do pracowników Gminnego Ośrodka Kultury.
4. Organizację wewnętrzną Gminnego Ośrodka Kultury określa regulamin organizacyjny nadany na zasadach i w trybie przewidzianym w przepisach odrębnych.
5. Obsługę finansową księgową Gminnego Ośrodka Kultury prowadzi -Główny Księgowy, który działa
w ramach kompetencji określonych w regulaminie organizacyjnym Gminnego Ośrodka Kultury i udzielonych
mu przez Dyrektora upoważnień.
6. W Gminnym Ośrodku Kultury zatrudnia się pracowników działalności podstawowej.
7. W miarę potrzeby w Gminnym Ośrodku Kultury mogą być zatrudnieni pracownicy administracji i obsługi oraz specjalności z różnych dziedzin związanych z działalnością Gminnego Ośrodka Kultury.
8. Dyrektor i pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury powinni posiadać odpowiednie do zajmowanych
stanowisk kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.
9. Wynagrodzenia pracowników określane są na podstawie Regulaminu Wynagradzania Pracowników
Gminnego Ośrodka Kultury, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§ 12. Bezpośredni nadzór w zakresie organizacji i funkcjonowania Gminnego Ośrodka Kultury sprawuje
Wójt Gminy Wieniawa.
§ 13. Roczne sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Kultury zatwierdza Rada Gminy Wieniawa.
§ 14. Przy Gminnym Ośrodku Kultury i Świetlicach Wiejskich mogą działać stowarzyszenia i fundacje
powołane na podstawie obowiązujących przepisów prawnych.
Rozdział 5
Źródła finansowania
§ 15.1. Gminny Ośrodek Kultury prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
2. Podstawą gospodarki finansowej Gminnego Ośrodka Kultury jest roczny plan finansowy ustalony przez
Dyrektora z zachowaniem wysokości przyznanych dotacji.
§ 16.1. Gminny Ośrodek Kultury pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązań z uzyskiwanych przychodów.
2. Przychodami Gminny Ośrodek Kultury są przychody:
a) z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego,
b) z najmu i dzierżawy składników majątkowych, dotacje przedmiotowe celowe z Budżetu Państwa, dotacje
przedmiotowe i celowe z Budżetu Gminy Wieniawa, z dodatkowo wypracowanych środków własnych,
dobrowolnych wpłat, darowizn, zapisów osób prawnych i fizycznych.
§ 17. Gminny Ośrodek Kultury może pobierać opłaty za swoje usługi według zasad ustalonych w Regulaminie Korzystania z Gminnego Ośrodka Kultury w zakresie dopuszczonym przez Ustawę o Domach Kultury,
a wpływy przeznaczyć na cele statutowe.
Rozdział 6
Zasady dokonywania zmian statutowych
§ 18. Zmiany w statucie dokonywane są w trybie określonym dla jego nadania.
Przewodniczący Rady Gminy:
Marian Korba

