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Załącznik do Uchwały Nr XXVII/221/09 
Rady Gminy Sulików z dn. 25 marca 2009 r. 

  

STATUT 
Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne. 
§ 1 

Gminny Ośrodek Kultury w Sulikowie działa w oparciu o: 
1. Ustawę z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. 

U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami).  
2. Ustawę z dnia 25 października 1991 o organizowaniu i prowadzeniu 

działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 1991r. Nr 114, poz. 493 z 
późniejszymi zmianami).  

3. Ustawę z dnia 27 czerwca 1997 o bibliotekach (tekst jednolity Dz. U. z 
1997 Nr 85, poz. 539 z późniejszymi zmianami).  

4. Niniejszy statut.  
§ 2 

Gminny Ośrodek Kultury jest gminną instytucją kultury Gminy Sulików, 
posiadającą osobowość prawną wpisaną do rejestru prowadzonego przez Gminę 
Sulików. 

§ 3 
Siedziba Gminnego Ośrodka Kultury mieści się w Sulikowie przy Placu 
Wolności 9, a terenem działania jest obszar Gminy Sulików. 

§ 4 
Bezpośredni nadzór nad Gminnym Ośrodkiem Kultury sprawuje Wójt Gminy 
Sulików. 

§ 5 
Gminny Ośrodek Kultury uŜywa pieczęci podłuŜnej o treści: 
 

GMINNY OŚRODEK KULTURY 
Plac Wolności 9 
59-975 Sulików 

tel. (075) 7787310 
REGON 230925027 NIP 615-18-49-854  
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Rozdział II 

Cel i przedmiot działania. 
§ 6 

1. Gminny Ośrodek Kultury realizuje zadania w dziedzinie upowszechniania 
kultury. 

2. Gminny Ośrodek Kultury prowadzi wielokierunkową działalność 
kulturalną na podstawie rocznego kalendarza imprez zaopiniowanego 
przez Komisję Społeczną Rady Gminy, a zatwierdzonego przez Wójta 
Gminy. 

3.  Integralną część Gminnego Ośrodka Kultury stanowią świetlice wiejskie, 
wypoŜyczalnia i czytelnia ksiąŜek w Sulikowie oraz jej wiejskie punkty, 
które słuŜą rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb czytelniczych 
społeczeństwa oraz upowszechnianiu wiedzy i rozwoju kultury. 

4. Gminny Ośrodek Kultury jest jednostką apolityczną. 
§ 7 

1. Do podstawowych zadań Gminnego Ośrodka Kultury naleŜy:  
• rozpoznawanie, rozbudzanie zainteresowań oraz potrzeb kulturalnych 

społeczeństwa gminy. 
2. Zadania wymienione w ust.1 Gminny Ośrodek Kultury realizuje przede 

wszystkim poprzez organizowanie uczestnictwa w kulturze oraz imprezach 
kulturalnych. 

3. Gminny Ośrodek Kultury sprawuje nadzór nad świetlicami wiejskimi i 
prowadzi działalność instruktaŜowo-metodyczną. 

4. Gminny Ośrodek Kultury upowszechnia wytwory kultury artystycznej. 
5. Gminny Ośrodek Kultury animuje utrwalanie wartości historycznych, 

patriotycznych i artystycznych. 
6. Gminny Ośrodek Kultury podejmuje działania w kierunku szeroko pojętej 

promocji gminy.  
§ 8 

1. Gminny Ośrodek Kultury moŜe realizować dodatkowe zadania: 
• organizować koncerty, wystawy, spektakle 
• prowadzić impresariat artystyczny 
• prowadzić naukę języków obcych 
• organizować imprezy rozrywkowe 
• prowadzić działalność wydawniczą 
• organizować koła zainteresowań 
• realizować programy z zakresu socjoterapii dziecięcej i młodzieŜowej 
• realizować imprezy zlecone 
• prowadzić sprzedaŜ giełdową, komisową, antykwarystyczną artykułów 

uŜytku  
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• kulturalnego 
• prowadzić działalność gastronomiczną 
• prowadzić wynajem lokali uŜytkowych 
• organizować imprezy o charakterze sportowo rekreacyjnym 
• wynajmować lokale uŜytkowe w tym świetlice wiejskie 
• prowadzić działalność kawiarenek internetowych i usług 

multimedialnych 
• organizować szkolenia i konferencje 

2. Dochód z realizacji zadań dodatkowych przeznaczony jest na finansowanie 
zadań statutowych Gminnego Ośrodka Kultury. 

§ 9 
Do szczegółowego zakresu działania wypoŜyczalni i czytelni ksiąŜek naleŜy: 

1. Gromadzenie, opracowywanie materiałów bibliotecznych ze szczególnym 
uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu. 

2. Udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypoŜyczanie do 
domu oraz wypoŜyczeń międzybibliotecznych ze szczególnym 
uwzględnieniem potrzeb dzieci, młodzieŜy oraz ludzi niepełnosprawnych. 

3. Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej. 
4. Popularyzowanie ksiąŜek i czytelnictwa. 
5. Współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania 

kultury, organizacjami i towarzystwami w rozwijaniu i zaspakajaniu 
potrzeb oświatowych oraz kulturalnych społeczności gminy. 

6. Doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej. 
§ 10 

WypoŜyczalnie i czytelnie mogą podejmować inne działania wynikające z 
potrzeb środowiska a związane z czytelnictwem. 

Rozdział III 

Zarządzanie i organizacja 
§ 11 

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury zarządza instytucją i reprezentuje ją na 
zewnątrz. 

§ 12 
Gminny Ośrodek Kultury, wypoŜyczalnie i czytelnie ksiąŜek oraz świetlice 
wiejskie w oparciu o potrzeby środowiska oraz moŜliwości placówek 
samodzielnie sporządzają plany działalności, które stanowią integralną część 
działalności, które stanowią integralną część działalności kulturalnej określonej 
w § 6 ust.2 niniejszego statutu. 
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§ 13 
1. W Gminnym Ośrodku Kultury działa Społeczna Rada Programowa, która 

stanowi organ doradczy dyrektora. 
2. Społeczna Rada Programowa kaŜdorazowo powoływana jest przez organ 

wykonawczy gminy. Rada wybiera ze swego grona przewodniczącego 
oraz sekretarza. 

3. W Skład Społecznej Rady Programowej wchodzą przedstawiciele: 
Komisji Społecznej Rady Gminy, Rad Sołeckich i świetlic gminnych. 

4. Społeczna Rada Programowa działa w interesie społeczeństwa gminy. 
§ 14 

Strukturę organizacyjną Gminnego Ośrodka Kultury, jego komórki 
organizacyjne oraz ich zadania i zasady tworzenia, określa regulamin 
organizacyjny opracowany przez dyrektora i pozytywnie zaopiniowany przez 
Wójta Gminy. 

§ 15 
1. Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury powołuje i odwołuje Wójt Gminy. 
2. Pracowników Gminnego Ośrodka Kultury, osoby prowadzące świetlice 

wiejskie oraz wypoŜyczalnie i czytelnie ksiąŜek zatrudnia i zwalnia 
dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury. 

3. Pracownicy muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje do zajmowanych 
stanowisk zgodnie z wymogami określonymi w przepisach powszechnie 
obowiązujących. 

§ 16 
WypoŜyczalnie i czytelnie ksiąŜek mogą prowadzić inne formy udostępniania 
zbiorów bibliotecznych. 

Rozdział IV 

Majątek i gospodarka finansowa. 
§ 17 

Gminny Ośrodek Kultury zarządza powierzonym majątkiem zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. 

§ 18 
Gminny Ośrodek Kultury prowadzi gospodarkę finansową na zasadach 
określonych w ustawie z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości „ ( Dz. 
U. z 2001 Nr 76, poz. 393 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 25 
października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 
( Dz. U. z 2001 Nr 13, poz. 123 z późniejszymi zmianami”).  

§ 19 
Podstawą gospodarki finansowej Gminnego Ośrodka Kultury jest plan 
działalności instytucji, zatwierdzony przez dyrektora z zachowaniem wysokości 
dotacji organizatora. 
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§ 20 
Przychody Gminnego Ośrodka Kultury składają się z: 
• dochodów własnych 
• dotacji z budŜetu gminy 
• dotacji od osób fizycznych i prawnych 
• innych dochodów określonych w przepisach powszechnie obowiązujących. 

 
§ 21 

1.Środki niezbędne do prowadzenia działalności kulturalnej oraz do utrzymania 
obiektu i świetlic wiejskich, w których ta działalność jest prowadzona zapewnia 
budŜet Gminy. 
2. Wysokość rocznej dotacji z budŜetu Gminy na działalność Ośrodka ustala 
Rada Gminy w uchwale budŜetowej. 

Rozdział V 

Zasady wynagradzania. 
§ 22 

Zasady wynagradzania pracowników określa Zakładowy Regulamin 
Wynagradzania. 

§ 23 
Tworzy się Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na zasadach określonych 
w odrębnych przepisach. 

§ 24 
Likwidacja Gminnego Ośrodka Kultury następuje na podstawie uchwały Rady 
Gminy Sulików. 

§ 25 
Zmiany w Statucie mogą być dokonane w trybie określonym dla jego nadania. 
 

 


