R,AMA

W HruY

woj. pomorsleie
UCHWAI-A NR XXVV287/16
RADY GMINY SIERAKOWICE
z dnia22listopada 2016 r.
w sprawie: nadania Statutu Gminnemu Osrodkowi Kultury w Sierakowicach

pkt9lit.,,h", art, 15 orazart.40 ust.2 pkt2 Ustawy zdniag marca 1gg0 r. o
(tekstjednolityDz.u.z2016r.,poz.446zpoin.zm)w zw.zart. 13 ust.1 i2ustawvz

Napodstawie art. 18 ust.2

991 r. o organizowaniu i prowadzeniu dzialalnoSci kulturalnej (tekst jednolityDz1J. z

zm.)

Rada Gminy Sierakowice u c
$ 1. Nadaje

hwa l a,

sig Statut Gminnemu Osrodkowi Kultury

zatEcznik do niniejszej uchwaly.

w

co nastgpuje

Sierakowicach

:

w

brzmieniu stanowi4cym

$ 2. Z dniem wejScia w \cie niniejszej uchwaly traci moc Uchwala Rady Gminy Sierakowice
Nr XLI/307/02 z dnia 26 lutego 2002r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Osrodkowi Kultury w

Sierakowicach

$ 3. Wykonanie uchwaly powierza sig W6jtowi Gminy Sierakowice
$ 4. Uchwala wchodzi w Zycie
Woj ew6dztwa Pomorskiego
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Zalqcznik do Uchwaly Nr XXVI/287/16
Rady Gminy Sierakowice

z dnia22listopada 2016 r.

Statut Gminnego Osrodka Kultury w Sierakowicach
t"

po.

tul;;1"';1 l

* u,

".

$ 1. 1. Gminny OSrodek Kultury w Sierakowicach, zwany dalej GOK, utworzony zostat Uchwal4 Nr
XLI I 3 0 5 I 02 Rady Gminy S ierakowi ce z dnia 26.02.2002 r .
2. GOK jest samorz4dow4 instytucj4 kultury, podlegaj4c4
organizatora, dzialaj4c1 w szczeg6lnoSci na podstawie:

wpisowi do rejestru instytucji kultury

l)ustawy zdnia25paldziernika 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu dzialalnoSci kulturalnej (t. j.Dz.
U.22012 r.,poz. 406 zp62n. zm.),
2) ustawy z dnia27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
3) ustawa zdnia2g wrzesnia 1994r. o rachunkowoSci

(tj.Dz.IJ. 22013,

poz, gg5 zp6Ln. zm.),

(tj. Dz.rJ.2013,poz.330zpo1n.zm.),

4) przepis6w wykonawczych wydanych na podstawie podanych ustaw,
5) postanowieri niniejszego statutu.
$ 2. 1' Siedziba
Sierakowice.

GoK-u miesci sig w Sierakowicach, a podstawowym terenem dzialalnoSci jest gmina

2' GoK realizuje swoje zadania bezpoSrednio w swojej siedzibie orazw Amfiteatrze
,,szerokowidze,,w

Sierakowicach.
3.

W przypadku braku odpowiednich obiekt6w do prowadzenia

innymi podmiotami na terenie gminy, zawierai4c stosowne porozumienia.
$ 3.

dzialalnoSci,

GoK

wsp6tpracuje z

L Organizatorem GOK-u jest Gmina Sierakowice.

2. Organem nadzoru organizatora jest Rada Gminy Sierakowice.

3. Organizator GOK-u zapewnia warunki dzialalnoSci i rozwoju odpowiadaj4ce jego zadaniom.
4. GOK posiada osobowoSi prawnE i samodzielnie prowadzi gospodarkg finansow4.
5. GoK posluguje sig pieczgciE podluzn4 zawierai}c4narwg GoK-u o tresci:

Gminny OSrodek Kultury
83-340 SIERAKOWICE, ul. Karluska 27
tel,58 684 76 02, 58 68 t6 214

NIp 589- I 7_57_835, REGON 001129552
woj, pomorskie, pow. kartuski
Rozdzial2.
Cele i zadania GOK-u

$4. l.Podstawowym celem statutowym GOK-u jest zaspokajanie potrzeb
spoleczeristw a p opr zez:

i

aspiracji kulturalnych

l) tworzenie i upowszechnianie rS1nych dziedzin kultury oraz srtuki profesjonalnej i amatorskiej,
2) ini cj owanie okre$lony ch zadah z zakr

esu
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3) prowadzenie ewidencji bary noclegowej,
4) udzielanie pomocy programowej

i

organizacyjnej spolecznemu ruchowi kulturalno-oSwiatowemu,

w

5) organizowanie czynnego uczestnictwa mieszkaric6w wsi
r6znorodnych formach dziafahoSci
kulturalno-wychowawczej i rozrywkowej prowadzonej w ramach wlasnych,
6) wspomaganie organizacji pozarz4dowych, stowarzyszef

i kulturg,
7) tczestniczenie w upowszechnianiu wiedzy
kulturalnego regionu pomorskiego.

i

i

instytucji upowszechniaj4cych

oSwiatg

kultury, ze szczeg6lnym uwzglgdnieniem dorobku

2, Dziatalnoii Gminnego osrodka Kultury nie stanowi dzialalnoSci gospodarczej
i nie jest nastawiona na
osi4gnigcie zysku.
$ 5. W celu realizowania dzialalnoSci na terenie catej gminy GOK moze otwierad swoje
$ 6. 1. Do zadari

l)

filie (plac6wki).

GOK-I naleiry:

wypracowanie programu dzialalnoSci kulturalno-wychowawczej,

2) inspirowanie i opieka nad dzialalnosci4 zespol6w folklorystycznych, muzycznych,
tanecznych, teatralnych,
3) prowadzenie pracy Srodowiskowej, organizowanie imprez oSwiatowych, artystycznych,

i rozrywkowych dla mieszkaric6w,
4) utrwalanie tradycji regionalnych oraz popularyzacja osi4gnigi kulturalnych regionu
Ziemi kasntbskiej i
Pomorza oraz inny ch regi on6w,
5) organizowanie r6znorodnych form pracy zdziecmi, mlodziea4i grupami spolecznymi
w roznym wieku,
6) wsp6tdziatanie z organizacjami sportowo-turystycznymi w krzewieniu kultury

frzycznei.

7) wsp 6lprac a z or ganizacj ami pozar z1dowym i,
8) organizowanie uroczystoSci waznych dla historii Polski i regionu w formie przegl4d6w,

konkurs6w, festiwali i wystaw,
9) koordynacja rozwoju turystyki i promocji gminy,
10) szkolenie

i doskonalenie zawodowe pracownik6w GOK_u.
Rozdzial3.
Organy zarzqdzajqce, doradcze i nadzorcze

. $ 7: 1. Dyrektor reprezentuje GOK na zewn4trz, zarzEdza caloksztattem dzialalnoSci GoK-u, czuwa nad
jego mieniem i jest za nie odpowie dzialny.
2.Do zadah dyrektora nale?y:
1) kierowani e biel4cq dzialalno6ci4,

2) r eprezentowanie GOK-

u

na zew n4trz,

3) zarzqdzanie maj4tkiem GOK-u,
4) zatrudnianie i zwalnianie pracownik6w,
5) wydawani e zarz4dzeh, instrukcj i i poleceri,
6) ustanawianie i odwolywanie petnomocnik6w,
7) ustalenie rocznego planu dziatalno6ci,
8) przygotowanie projektu rocznego planu finansowego,
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9)

z1dzenie roczne go sprawozdan i a

sp or

z dziatalnol ci,
l0)wystgpowanie, w zaleanosci od potrzeb, z wnioskiem
o udzielenie dotacji narealizacjgzadaf, objgtych
mecenatem pafstwa i na dofinansowanie bie,4cychzadaf
wlasnych,

I 1) pozyskiwanie srodk6w

z zewn4trzw ramach projekt6w grantowych oraz od

sponso16w
$

8' 1' Dyrektor zapewnia funkcjonowanie adekwatnej,
skutecznej

kt6rej celem jest zapewnienie:

1) zgodnosci dziatalnosci zprzepisami prawa
oraz procedurami wewng

i

efektywnej kontr oli zarz4dczej,

trznymi,

2) skutecznoSci i efektywnoSci dzialari,
3) wiarygodnoSci sprawozdaf,

4) ochrony zasob6w,
5) przestrzegania i promowania zasad etycznego postgpowania,
6) efektywnoSci i skutecznoSci przeplywu informacji,
7

) zar z4dzania ryzykiem.

$ 9' 1' Gminnym osrodkiem Kultury kieruje Dyrektor powolywany i
odwolywan y przezorganizatora w
trybie i na zasadach okreslonych w ustawie o -organizow-ii
i
oli;dnosci kulturalnej,
irowadzeniu
Odwolanie nastgpuje

w tym samym trybie.

2'w6it Gminy wykonuje

wobec Dyrektora Gminnego osrodka Kultury czynnosci

pracy ijest jego zwierzchnikiem sluZbowym.

z zakresu prawa

3. Dyrektor moZe powola6 jednego zastgpcg.
4.

w

przypadku nieobecnosci dyrektora pracq GoK-u
kieruje wznaczony pracownik.

$ 10' szczeg6low4. organizacjg wewngtrzn4

wprowadzony

w drodze zarzqdzenia prz'ez

GoK-u okresla regulamin organizacyjny. opracowany i
po zasiggniEciu opinii organizatora oraz opinii
.Dyrektora,

dzialaiqcych w niej organizacji zwi4zkowych i st,owarzysz"ii

*,u:"1;;;":yrektor

realizuje zadania

w

t*0r.8*

zakresie gospodarki finansowej przy pomocy gr6wnego

2' Gl6wny ksiggowy dziala w ramach. kompetencji
okreSlonych w Regulaminie organizacyjnym i
udzielonych mu przez Dyrektora upowazniefi, ponora"
oirlJ";r oopo*iloriutiiie ,u podejmowane
decyzje i skutki swoich dzialah.
3' Do dokonywania. czYnnosci prawnych w imieniu GoK-u
upowazniony jest samodzielnie dyrektor lub
jego pelnomocnik, dziarai4cy w granicach
udzieronego pelnomo.nirt*u.

4' Iezeli czynnos6 prawna obejmuje rozporz4dzenie mieniem
lub moze spowodowad powstanie
finansowych, do skutec'nosci oswiadczenia woli wymagana jest
kontras ygnata

;:f-ffi:

gl6wnego

$ 12' 1'Dyrektor jest przelozonym pracownik6w
prawa pracy.
2, Dyrektor zatrudnia
$ 13' Przy

GoK-u

i zwalniapracownik6w

GoK-u i wykonuje wobec nich

czynnosci z zakesu

GOK_u.

mog4 dziata(' kola przyiaci6l plac6wki, kluby, stowarzyszenia,
fundacje
i dzialajloena podstawie obowiqzq4cych przepis6w prawa. o charakterze

kulturalno-spolecznym, utworzone
Na dz6

$ 14.

l.

na

d dzialatn

"rlff

t'liilt;ego

os

rodka Ku ltu ry

Organem doradczo-kontrolnym GOK_u jest W6jt
Gminy.
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2.W6jt Gminy:

l) opiniuje

przedrozony przezDyrektora projekt
roczrego planu finansowego,
2) opiniuje wnioski o udzielenie dotacji
celowych na realizacig zadah objgtych mecenatem
paistwa orazna
dofi nansowanie bieZ4cy ch zd,aft wlasnych,
3) ocenia dzialarnos' GoK-u na podstawie
sprawozdania rocznego,
4) moze zglosi6 wlasne propozycje do planu dziaralnosci
i planu finansowego,
5) opiniuje propozycje zmianstatutu, atak2e
moze zgraszaC wlasne w tym zakresie.

3'w

tazie ogloszenia konkursu na stanowisko Dyrektora,
w6jt wyznacza trzechprzedstawicieli do

skladu komisji.
p

4' Sprawy sporne pomigdzy w6jtem a dyrektorem
rczstrzyga Rada Gminy.
owolai ni ezal eLny ch arb itr6w.
$ 15.

w tym celu Rada moze

l. Nadz6r administracyjno_finansowy nad GOK_iem
sprawuje W6jt Gminy.

2. Nadzorowi podlega:
1)

prawidlowoSi dysponowania ptzyznanymi
mlenlem,

GoK-owi

srodkami budzetowym

i

oraz gospodarowanie

2)przestrzeganie obowi4zui4cychprzepis6w
dotycz4cychorganizacjipracy i spraw pracow niczych.

Rozdzial5.
Zasady gospodarki

fi

nansowej

$ 16' I ' GoK gospodaruje samodzielnie p.rzydzielonEi nabyt4 c",gsci4
mienia oraz prowad
gospodarkg w

zi samodzielnq
ramach posiadanych srodk6w, kieruj4c sig zas"o".i
.r.ttywnosci ich wykorzystania.
2' Podstaw4 gospodarki finansowej GoK-u jest
roczny plan finansowy ustalony przez Dyrektora,
z
zachowaniem wysokosci dotacji udzielonej przez
organizatora,kt6ry w trakcie roku moze ulec
zmianie.
0"0,1;fl?5

sporz4dza plan finansowy zgodnie z aktualnie
obowi4zuj4cymi przepisami ustawy o finansach

4. 2r6dta fi nansowania GOK-u
I

:

) dotacj e przekazane przez organizatora:
a) dotacja podmiotowa

na dofinansowanie dzialalnosci bie?4cej w zakesie

statutowych, w tym nautrzymanie i remonty
obiekt6w,
b) dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie

realizowanyc

h

zadah

koszt6w rcalizacjiinwestycji,

c) dotacje celowe na realizacjg wskazanych
zada(tiprogram6w.

2) przychody z prowadzonei
gospod arczei, kt6r4
realizacjg celdw statutowych.dzialalnosci
i pokrywaniJ kosa6w Aiiataf

GoK moze

noici bie2acei:

prowa dzi6, przeznaczone na

a) uslugi ksero, wydruki dokument6w,

b) prowadzenie nauki jEzyk6w obcych,
c) dzialalnoSd wydawnicza i reklamowa,
d) prowadzenie marej gastronomii, z wyr4czeniem
napoj 6w alkohorowych,
e) otganizacja spektakli, konceft6w, wystaw,
festiwali,

odczyt6w,spotkari i lekcji muzealnych,

f) prowadzenie k6lek i sekcji artystycznych,
g) prowadzenie sprzeda'y dziet sztuki i
artykul6w uzytkukurturalnego,
h) realizacja imprez zleconych,

rd :
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i) wynajmowanie pomieszczeh na cele szkoleniowe, kulturalne
potrzeby podmiot6w zainteresowanych,

j)

Swiadczenie odplatne doradnwa(w dziedzini e zwi4zanej

i handlowo-promocyjn e

orazna dorazne

z dziatalno1ci4 statutow4),

3) inne przychody, kt6re GOK moze uzyskiwa6:
a) ) srodki otrzymane od os6b fizycznych i prawnych, w tym darowizny,
spadki, zapisy

i

in.,

b) przychod6w z innych Lr6det, dozwolone prawem,
c) kredyty bankowe,
d) odsetki z lokal bankowych.
4) dofinansowanie z budzetu paristwa:

a)dotacje celowe nazadania objgtych mecenatem paistwa, w tym dotacje
celowe na finansowanie lub
dofinansowanie kosa6w realizacji inwestycji, z budaetu paistwa ,
kt;.;j dysponentem jest
minister wlasciwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwanarodowego"rgs";,
5' Dzialalnosd gospodarQza, o kt6rej mowa w ust 4 pkt 2, nie moze
kolidowa1 z realizacj4 zadah

statutowych.

Rozdzial5.
Zmiana statutu

$[7'zmiany w statucie mogq

nast4pi6

nadania.

w drodze uchwaly Rady Gminy w trybie okeslonym do jego

""'il;$?:l:;*'

w

sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem maj4 zastosowanie
$ 18'
odpowiednie przepisy
powszechnie obowi4zuj4ce.
$ 19' w przypadku pol}czenia, podzialu lub likwidacji GoK-u maj4 zastosowanie przepisy ustawy
z
dnia 25 puadzietnika 1991 r. o organizowaniu i prowadzlniu dzialalnosii
kulturalnej (t'. j. Dz. tJ. z 2012
roku, poz. 406 ze zm.).
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