UCHWAŁA NR XIX/175/12
RADY GMINY WIDAWA
z dnia 28 grudnia 2012 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Widawie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9h i 15, art. 40 ust. 2 pkt 2 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 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r.
Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167,
poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128
i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r.
Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241,
z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r.
Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281,
z 2012 r. poz. 567) oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 roku
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 406) Rada
Gminy Widawa uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się Statut Gminnego Ośrodka Kultury w Widawie w brzmieniu
stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widawa.
§ 3. Traci moc uchwała Nr VIII/49/03 Rady Gminy w Widawie z dnia 23 sierpnia
2003 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Widawie.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego
i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załącznik
do Uchwały Nr XIX/175/12
Rady Gminy Widawa
z dnia 28 grudnia 2012 r.

STATUT
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W WIDAWIE
ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
1)
2)
3)
4)
5)

§ 1. Gminny Ośrodek Kultury w Widawie, zwany dalej GOK działa na podstawie:
ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 406);
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.);
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157,
poz. 1240 z późn. zm.);
ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 152,
poz. 1223 z późn. zm.);
niniejszego statutu, aktu o utworzeniu oraz innych przepisów prawa.

§ 2. Organizatorem Gminnego Ośrodka Kultury jest Gmina Widawa, zwana dalej
Organizatorem.
§ 3. 1. Gminny Ośrodek Kultury jest samorządową instytucją kultury, podlega
wpisowi do rejestru instytucji kultury i nabywa osobowość prawną.
2.Gminny Ośrodek Kultury używa skróconej nazwy GOK.
§ 4. 1. Siedzibą GOK jest miejscowość Widawa – adres: 98-170 Widawa,
ul. Mickiewicza 3.
2. Ośrodek obejmuje swym działaniem teren Gminy Widawa.
3. Bezpośredni nadzór w zakresie organizacji i funkcjonowania GOK sprawuje Wójt
Gminy Widawa.
§ 5. GOK używa pieczęci podłużnej zawierającej nazwę w pełnym brzmieniu wraz
z adresem jego siedziby.
ROZDZIAŁ II
Zakres działalności Gminnego Ośrodka Kultury
1)
2)
3)
4)

§ 6. GOK prowadzi wielokierunkową działalność kulturalną, której celem jest:
rozwijanie potrzeb kulturalnych dzieci, młodzieży i dorosłych;
rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie zainteresowań kulturalnych mieszkańców
Gminy Widawa;
tworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju osobowości człowieka, w tym do jego
duchowego wzrostu;
kształtowanie kultury wypoczynku i życia codziennego;

5) kształtowanie nawyków do korzystania z dziedzictwa i dóbr kultury narodowej oraz
regionalnej.
§ 7. 1. GOK prowadzi działalność kulturalną polegającą na tworzeniu,
upowszechnianiu i ochronie kultury poprzez zadania takie jak:
1) prowadzenie różnych form edukacji kulturalnej i wychowanie przez sztukę dzieci,
młodzieży oraz dorosłych;
2) inicjowanie i stwarzanie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, kół,
klubów zainteresowań, sekcji i zespołów;
3) organizowanie spektakli teatralnych, projekcji filmowych, koncertów, festiwali, wystaw,
przeglądów, konkursów oraz imprez o charakterze artystycznym, rozrywkowym
i rekreacyjno-sportowych;
4) współdziałanie ze szkołami, bibliotekami, kościołami oraz z instytucjami organizacjami
społecznymi;
5) organizowanie i prowadzenie kursów z zakresu języków obcych, tańca, fotograficznych,
komputerowych, warsztatów rękodzieła artystycznego;
6) organizowanie i prowadzenie działalności zespołów muzycznych, tanecznych,
folklorystycznych oraz pracowni specjalistycznych.
2. GOK może podejmować działania w zakresie upowszechniania kultury, wiedzy
historycznej dotyczącej dziejów Gminy Widawa oraz regionu.
Rozdział 3
Organizacja i zarządzanie
§ 8. 1. Organem zarządzającym GOK jest Dyrektor, który zarządza instytucją
i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Dyrektora powołuje i odwołuje Wójt Gminy Widawa zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa.
3. Wynagrodzenie Dyrektora ustala Wójt Gminy Widawa.
§ 9. 1. Dyrektor jest przełożonym pracowników GOK i wykonuje wobec nich
czynności z zakresu prawa pracy.
2. Dyrektor i pracownicy powinni posiadać kwalifikacje odpowiednie do
zajmowanych stanowisk.
3. Dyrektor ustala wynagrodzenie pracownikom zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
4. Pracowników zatrudnia i zwalnia Dyrektor.
Rozdział 4
Gospodarka finansowa i mienie
§ 10. GOK prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z ustawą o organizowaniu
działalności kultury oraz ustawą o rachunkowości.
§ 11. 1. GOK gospodaruje samodzielnie mieniem oraz prowadzi samodzielnie
gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności
ich wykorzystania.

2. Organizator zapewnia GOK odpowiednie warunki do wypełniania statutowych
zadań, a w szczególności wyposaża go w pomieszczenia zlokalizowane w budynku, w którym
działalność GOK jest prowadzona.
§ 12. 1. Podstawą gospodarki finansowej GOK jest roczny plan finansowy ustalony
przez Dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji Organizatora, który w trakcie roku może
ulec zmianie.
2. Wysokość rocznej dotacji dla GOK ustala Rada Gminy na podstawie projektu planu
finansowego sporządzonego przez Dyrektora.
§ 13. 1. Źródłami finansowania GOK są przychody:
1) dotacje z budżetu gminy lub budżetu państwa;
2) przychody z prowadzonej działalności;
3) przychody ze sprzedaży majątku ruchomego;
4) przychody z najmu i dzierżawy;
5) środki otrzymane na realizację projektów z Unii Europejskiej;
6) środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych;
7) spadki, zapisy, odsetki z lokat bankowych i inne dozwolone prawem.
2. Organizator przekazuje GOK środki finansowe w formie dotacji:
1) podmiotowej na finansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań
statutowych, w tym na utrzymanie i remonty;
2) celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji;
3) celowej na realizację wskazanych zadań i programów.
3. Za prawidłową gospodarkę przydzielonymi środkami finansowymi odpowiada
Dyrektor GOK.
§ 14. 1. GOK może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad
określonych odrębnymi przepisami.
2. Środki pieniężne wypracowane przez GOK przeznaczane są na realizację zadań
statutowych.
§ 15. Dyrektor GOK składa Radzie Gminy corocznie po zakończeniu roku
budżetowego:
1) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za poprzedni rok kalendarzowy;
2) roczne sprawozdanie finansowe.
Rozdział 5
Postanowienia końcowe
§ 16. Statut GOK uchwala Rada Gminy w Widawa.
§ 17. Zmian postanowień statutu dokonuje Organizator, w trybie w określonym dla
jego nadania.
§ 18. W pozostałych sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem stosuje się
obowiązujące przepisy

