
UCHWAŁA NR XXXIII/203/2014
RADY GMINY OPINOGÓRA GÓRNA

z dnia 6 lutego 2014 r.

w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Opinogórze Górnej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2013 r. poz. 594, z późn. zm. ) oraz art. 9 ust. 1 i art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. 
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406) uchwala się

 Statut Gminnego Ośrodka Kultury w Opinogórze Górnej

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Gminny Ośrodek Kultury w Opinogórze Górnej zwany dalej GOK działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. 
z 2012 poz. 406, z późn. zm);

2) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2013 poz. 594, z późn. zm.);

3) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( Dz. U. z 2013 poz. 330, z późn. zm.);

4) uchwały nr II/14/78  Gminnej Rady Narodowej w Opinogórze Górnej z dnia 30. III.78 r.  w sprawie 
powołania Gminnego Ośrodka Kultury w Opinogórze;

5) postanowień niniejszego statutu

§ 2. 1. GOK posiada osobowość prawną i jest wpisany do rejestru prowadzonego przez Organizatora.

2. Organizatorem GOK w Opinogórze Górnej jest Rada Gminy Opinogóra Górna.

3. Bezpośredni nadzór nad GOK sprawuje Wójt Gminy Opinogóra Górna.

4. Terenem działania GOK jest obszar administracyjny gminy Opinogóra Górna.

§ 3. 1. Siedzibą GOK jest miejscowość Opinogóra Górna, ul. Zygmunta Krasińskiego 4, 06-406 Opinogóra 
Górna.

2. W celu realizowania działalności na terenie całej Gminy GOK może otwierać swoje filie /placówki/.

3. Swoje statutowe zadania GOK prowadzi w obiekcie przekazanym przez Gminę oraz przekazywanych 
w przyszłości w miarę potrzeb.

4. W przypadku braku odpowiednich obiektów do prowadzenia działalności, GOK współpracuje ze 
wszystkimi szkołami na terenie gminy, dla których organem prowadzącym jest gmina Opinogóra Górna na 
podstawie porozumień z dyrektorami szkół.

5. Poza wymienionymi placówkami, GOK współpracuje z organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami, 
fundacjami oraz instytucjami kościelnymi.

Rozdział 2.
Przedmiot i zakres działania

§ 4. Gminny Ośrodek Kultury służy rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb kulturalno - oświatowych, sportowo 
- rekreacyjnych i sportowych, tworzeniu nawyków korzystania z dóbr kultury i udziału  w jej tworzeniu oraz 
kształtowaniu postaw czynnego odbiorcy kultury i kultury fizycznej.

§ 5. Prowadząc działalność kulturalną GOK w Opinogórze Górnej realizuje podstawowy cel jakim jest 
umożliwienie jak najszerszej grupie społeczeństwa udziału we współtworzeniu życia kulturalnego gminy. Do 
zadań Gminnego Ośrodka Kultury należy w szczególności:

1) kształtowanie, wzorów i nawyków aktywnego uczestnictwa w kulturze mieszkańców gminy;

2) rozpoznanie i rozbudzanie potrzeb kulturalnych środowiska;
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3) organizacja imprez kulturalnych;

4) edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę;

5) organizowanie różnorodnych form pracy z dziećmi i na rzecz dzieci;

6) rozwijanie indywidualnych zdolności i zainteresowań w dziedzinie kultury;

7) tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu  artystycznego oraz zainteresowania kulturą i sztuką;

8) tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowanie wiedzą, kulturą 
i sztuką;

9) kultywowanie tradycji i tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła artystycznego 
i ludowego;

10) utrwalanie tradycji regionalnych oraz popularyzacja osiągnięć kulturalnych mieszkańców gminy;

11) zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych, rekreacyjno-sportowych,i dbałość  o rozwój 
fizyczny społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży;

12) gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury;

13) organizowanie czynnego uczestnictwa mieszkańców gminy Opinogóra Górna,  w różnorodnych formach 
działalności sportowej, rekreacyjnej i turystycznej;

14) współdziałanie z zakładami pracy, organizacjami społecznymi oraz innymi osobami fizycznymi 
i prawnymi prowadzącymi działalność kulturalną;

15) współdziałanie z organizacjami sportowo - turystycznymi w krzewieniu kultury fizycznej i turystyki;

16) popularyzowanie walorów rekreacji ruchowej;

17) promocja Gminy Opinogóra Górna;

18) w celu rozszerzenia swojej oferty programowej i pełniejszej realizacji zadań, GOK  w Opinogórze Górnej 
może być członkiem stowarzyszeń i organizacji o charakterze społecznym, kulturalnym i sportowym.

§ 6. Gminny Ośrodek Kultury może:

1) organizować spektakle, koncerty, występy, festiwale, przeglądy, wystawy, aukcje oraz imprezy plenerowe 
o charakterze rozrywkowym, sportowym, turystycznym;

2) prowadzić naukę języków obcych, naukę gry na instrumentach;

3) prowadzić działalność wydawniczą i promocyjną;

4) prowadzić kluby, zespoły, sekcje i koła zainteresowań, warsztaty artystyczne;

5) realizować imprezy zlecane;

6) prowadzić inną działalność wynikającą z potrzeb środowiska;

7) prowadzić działania edukacyjne i warsztatowe służące kształceniu umiejętności twórczych zwłaszcza 
wśród dzieci i młodzieży;

8) prowadzić odpłatne nagłaśnianie imprez kulturalnych organizowanych na zlecenie;

9) prowadzić działania impresaryjne;

10) prowadzić działalność informacyjną i popularyzatorską;

11) prowadzić szkolenia warsztaty i zajęcia edukacyjne;

12) udostępniać stanowiska komputerowe z dostępem do internetu.

Rozdział 3.
Organizacja Gminnego Ośrodka Kultury

§ 7. 1. GOK zarządzany i kierowany jest przez dyrektora, którego powołuje i odwołuje Wójt Gminy  
Opinogóra Górna na podstawie odrębnych przepisów.

2. Dyrektor zarządza całokształtem działalności i reprezentuje GOK na zewnątrz.
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3. Dyrektor jest odpowiedzialny za prawidłową działalność merytoryczną, finansową  i gospodarczą 
instytucji. Przedstawia Organizatorowi plany i sprawozdania związane z zakresem działalności GOK.

4. Sprawozdanie finansowe podlega zatwierdzeniu przez Wójta Gminy Opinogóra Górna.

5. Dyrektor GOK może, za zgodą Wójta Gminy Opinogóra Górna, powołać Społeczną Radę Kultury, jako 
swój organ doradczy.

6. W GOK mogą być zatrudnieni pracownicy działalności podstawowej, administracji i obsługi. W miarę 
potrzeb i możliwości mogą być zatrudniani specjaliści z różnych dziedzin upowszechniania kultury i sportu.

7. Dyrektor jest pracodawcą w rozumieniu Kodeksu pracy w stosunku do zatrudnionych pracowników.

8. Szczegółową organizację wewnętrzną GOK określa Regulamin Organizacyjny GOK wprowadzony przez 
Dyrektora GOK.

9. Bezpośredni nadzór nad GOK sprawuje Wójt Gminy Opinogóra Górna.

Rozdział 4.
Gospodarka finansowa GOK

§ 8. 1. GOK w Opinogórze Górnej gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz 
prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich 
wykorzystania.

2. GOK w Opinogórze Górnej prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z ustawą o organizowaniu  
i prowadzeniu działalności kulturalnej.

3. Organizator zapewnia środki niezbędne do prowadzenia działalności kulturalnej oraz do utrzymania 
obiektów, w których ta działalność jest prowadzona.

4. GOK w Opinogórze Górnej może zbywać środki trwałe po uzyskaniu uprzedniej zgody Wójta.

5. Przy zbywaniu środków trwałych stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące przedsiębiorstw 
państwowych.

6. Podstawą gospodarki finansowej GOK w Opinogórze Górnej jest plan finansowy zatwierdzony przez 
dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji z budżetu Organizatora.

7. Plan finansowy GOK w Opinogórze Górnej sporządza zgodnie z przepisami  ustawy  o finansach 
publicznych.

§ 9. 1. GOK w Opinogórze Górnej pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych 
przychodów.

2. Przychodami GOK w Opinogórze Górnej są dotacje z budżetu gminy (podmiotowa i celowe), wpływy 
z prowadzonej działalności oraz najmu i dzierżawy składników majątkowych, środki otrzymywane od osób 
fizycznych i prawnych, usług reklamowych.

3. GOK w Opinogórze Górnej może w granicach przewidzianych prawem pobierać opłaty za usługi, 
a wpływy przeznaczyć na działalność statutową.

4. GOK w Opinogórze Górnej może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych 
w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej GOK w Opinogórze Górnej przeznaczony jest na 
realizację zadań statutowych.

5. Działalność gospodarcza GOK nie może kolidować z realizacją zadań statutowych.

§ 10. 1. Wartość majątku odzwierciedla fundusz GOK w Opinogórze Górnej, który odpowiada wartości 
wydzielonego i nabytego mienia.

2. Fundusz GOK w Opinogórze Górnej zwiększa się lub zmniejsza o kwotę zmian wartości ośrodka 
będących skutkiem:

1) aktualizacji wyceny środków trwałych na podstawie odrębnych przepisów;

2) nieodpłatnego przekazania lub otrzymania środków trwałych, wartości materialnych  i prawnych.

3. Fundusz zwiększa się o:
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1) dotacje budżetowe na finansowanie rozwoju GOK w Opinogórze Górnej;

2) zysk pozostający w gestii GOK w Opinogórze Górnej;

3) odsetek od lokat bankowych;

4) środki z inny źródeł.

4. Fundusz GOK w Opinogórze Górnej zmniejsza się o:

1) straty bilansowe;

2) amortyzację majątku trwałego;

3) umorzenie majątku trwałego;

4) finansowanie  inwestycji;

5) inne zmniejszenia.

5. GOK w Opinogórze Górnej należy do Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych prowadzonego 
przez Urząd Gminy w Opinogórze Górnej.

6. GOK w Opinogórze Górnej  może tworzyć z zysku oraz z innych środków przekazywanych przez osoby 
fizyczne i prawne fundusz załogi z przeznaczeniem na wypłatę nagród indywidualnych oraz inne fundusze.

7. Zasady gospodarowania tymi funduszami określają odrębne regulaminy GOK w Opinogórze Górnej.

Rozdział 5.
Przepisy końcowe

§ 11. Dyrektor GOK w Opinogórze Górnej ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie postanowień 
niniejszego statutu.

§ 12. Zmiany statutu mogą się odbywać wyłącznie w formie uchwały Rady Gminy Opinogóra Górna.

§ 13. Odpowiedzialnym za wykonanie uchwały czyni się Wójta Gminy.

§ 14. Traci moc Uchwała Nr XXI/93/92 Rady Gminy w Opinogórze Górnej z dnia 2 października 1992 r. 
w sprawie nadania statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Opinogórze Górnej oraz Uchwała Nr XVIII/117/2001 
Rady Gminy w Opinogórze Górnej z dnia 28 lutego 2001 r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka 
Kultury w Opinogórze Górnej.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego.

 
Przewodniczący Rady Gminy 

 Jolanta Grochowska
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Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

 
Podpis: Signature_6da2ee8b-02f3-4d02-b4dc-5a4e7fe0e9f2_1d

Imię: Jolanta
Nazwisko: Grochowska
Instytucja: Urząd Gminy w Opinogórze Górnej
Miejscowość: Opinogóra Górna
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