UCHWAŁA Nr XXII/188/2017
RADY GMINY SOCHOCIN
z dnia 31 marca 2017r.
w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Sochocinie
Na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2016

poz. 446 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 i 2

ustawy z dnia 25 października 1991 roku

o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2012r., poz. 406
ze zm.) u c h w a l a się, co następuje:
§ 1. Nadaje się statut Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Sochocinie, w brzmieniu ustalonym
w załączniku do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sochocin.
§ 3. Traci moc Uchwała Nr XVII/108/2005 Rady Gminy Sochocin z dnia 24 sierpnia 2005 roku w sprawie
nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Sochocinie.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Województwa Mazowieckiego.

UZASADNIENIE
UCHWAŁY Nr XXII/188/2017
RADY GMINY SOCHOCIN
z dnia 31 marca 2017r.
w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Sochocinie
Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U.

z 2016 poz. 446 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 roku
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2012r., poz. 406
ze zm.) konieczne jest dostosowanie obowiązującego statutu GOK stanowiącego załącznik do
Uchwały Nr XVII/108/2005 z dnia 24 sierpnia 2005 roku do obowiązujących przepisów prawa.
Zmiany dotyczą: zmiany nazwy ulicy, przy której mieści się siedziba GOK; zmiany
pozycji wpisu w rejestrze samorządowych instytucji kultury Gminy Sochocin; zmian
wynikających z ustawy o samorządzie gminnym oraz o organizowani i prowadzeniu działalności
kulturalnej.
W związku z powyższym uzasadnieniem przedkładam uchwałę w sprawie nadania Statutu Gminnemu
Ośrodkowi Kultury w Sochocinie.

Załącznik
do Uchwały Nr XXII/188/2017
Rady Gminy Sochocin
z dnia 31 marca 2017r.

STATUT
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
W SOCHOCINIE

Rozdział I
Przepisy ogólne
§1
Gminny Ośrodek Kultury w skrócie GOK jest samorządową instytucją kultury posiadającą
osobowość prawną i samodzielnie gospodarującą przydzieloną i nabytą częścią mienia.
§2
Gminny Ośrodek Kultury wpisany jest do rejestru Instytucji Kultury prowadzonego w Urzędzie
Gminy w Sochocinie pod numerem 1.
§3
Siedzibą Gminnego Ośrodka Kultury w Sochocinie jest budynek przy ul. Guzikarzy 8A
a terenem jego działania gmina Sochocin.
§4
Organizatorem GOK w rozumieniu ustawy jest gmina Sochocin.
§5
Gminny Ośrodek Kultury w Sochocinie działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
(tekst jednolity Dz. U. z 2012r., poz. 406 ze zm.);

2) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. 2016 r. poz. 446 ze
zm.);
3) ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2016 r. poz.
1870 ze zm.);
4) ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tekst jednolity 2016 r. poz. 1047);
Rozdział II
Zakres działania
§6
1.Podstawowym celem statutowym w rozumieniu ustawy o organizowaniu i prowadzeniu
działalności kulturalnej jest pozyskiwanie i przygotowanie społeczności gminy Sochocin do
aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz jej współtworzenie.
2.Cel o którym mowa w ust. 1 realizowany jest w szczególności poprzez:
1) organizowanie szeroko pojętej wielokierunkowej edukacji kulturalnej i wychowanie
poprzez sztukę;
2) kształtowanie wzorców i tworzenie warunków aktywnego uczestnictwa w kulturze;
3)

tworzenie

warunków

dla

rozwój

amatorskiego

ruchu

artystycznego,

oraz

zainteresowanie wiedzą i sztuką;
4) rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych
mieszkańców gminy Sochocin, wspieranie lokalnych inicjatyw kulturalnych;
5) przygotowanie mieszkańców gminy Sochocin do odbioru i tworzenia wartości
kulturalnych,

a w szczególności:

a) organizowanie form edukacji kulturalnej dla młodzieży i dorosłych w różnorodnej
formie praktycznej i teoretycznej,
b) prowadzenie zespołów artystycznych, sekcji zainteresowań ze szczególnym
uwzględnieniem potrzeb dzieci, młodzieży i dorosłych oraz zapewnienie im właściwych
warunków

lokalowych,

wykwalifikowanej

kadry

instruktorskiej

i

niezbędnego

wyposażenia do prowadzenia zajęć i prezentacji swoich osiągnięć,
c) organizowanie imprez patriotycznych, rozrywkowych, turystycznych, spektakli,
koncertów, wystaw, warsztatów, odczytów, festynów,
6) koordynowanie imprez kulturalnych na terenie gminy Sochocin;
7) realizowanie imprez zleconych (okolicznościowych, rodzinnych, obrzędowych);
8) propagowanie kultury ludowej poprzez organizowanie zespołów muzycznych

i tanecznych;
9) propagowanie lokalnej historii, kultury tradycji;
10) współpraca z organizacjami pozarządowymi, w zakresie działalności kulturalnowychowawczej;
11) współpraca z organizacjami społecznymi, placówkami kulturalno-oświatowymi,
zawodowymi instytucjami artystycznymi;
12) publikowanie katalogów, przewodników, monografii związanych z kulturą i tradycją
gminy;
13) organizowanie zbiórki publicznej - z uwzględnieniem obowiązujących przepisów
prawa.
§7
Gminny Ośrodek Kultury może prowadzić działalność gospodarczą w ramach działalności
kulturalnej, artystycznej i rozrywkowej polegającej w szczególności na:
1) prowadzeniu wypożyczalni sprzętu muzycznego;
2) prowadzeniu wypożyczalni kostiumów i rekwizytów;
3) prowadzeniu różnorodnych kursów (tańca, aerobiku, języków obcych);
4) prowadzeniu działalności poligraficznej, wydawniczej, reklamowej i promocyjnej;
5) prowadzeniu działalności koncertowej, w oparciu o zespoły i sekcje działające przy GOK;
6) wynajmu pomieszczeń;
7) świadczeniu usług fotograficznych, wideo rejestracji, filmowych, plastycznych;
8) prowadzeniu działalności handlowej w zakresie obrotu artykułami promującymi
Gminę;
9) świadczeniu usług realizacji dźwięku-aparatura nagłaśniająca wraz z realizatorem;
10) prowadzenie usług w zakresie nagrań studyjnych;
11) prowadzenie oraz nadzór nad Izbą Pamiątkową Guzikarstwa, w ramach porozumienia
.

.

zawartego z Urzędem Gminy w Sochocinie;

12) udostępnianie placówkom muzealnym wystawy czasowej ,,Sochocińskie guziki-ślad
.

dawnej tradycji”;
13) prowadzenie Orkiestry Dętej Sochocin.
Rozdział III
Organy zarządzające i doradcze oraz sposób ich powoływania

§8
1. Gminnym Ośrodkiem Kultury kieruje Dyrektor GOK w Sochocinie;
2. Dyrektora powołuje i odwołuje Wójt gminy na zasadach określonych w ustawie z dnia 25
października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;
3. Czynności prawne związane ze stosunkiem pracy Dyrektora GOK w Sochocinie wykonuje
Wójt Gminy Sochocin;
4. Do zakresu działania Dyrektora należą w szczególności;
1) kierowanie bieżącą działalnością,
2) reprezentowanie GOK na zewnątrz,
3) zarządzanie majątkiem GOK,
4) zatrudnianie i zwalnianie pracowników,
5) ustanawianie i odwoływanie pełnomocników,
6) wydawanie zarządzeń, instrukcji i poleceń służbowych,
7) ustalanie rocznego planu działalności oraz rocznego planu finansowego,
8) sporządzanie rocznego sprawozdania z działalności,
9) występowanie w zależności od potrzeb, z wnioskiem o udzielenie dotacji na realizację
zadań objętych mecenatem państwa i na dofinansowanie bieżących zadań własnych.
5. Główny Księgowy działa w ramach kompetencji określonych w Regulaminie Organizacyjnym
GOK i udzielonych przez Dyrektora upoważnień;
6. Jeżeli czynność prawna obejmuje rozporządzenie mieniem lub może spowodować powstanie
zobowiązań finansowych, do skuteczności oświadczenia woli wymagana jest kontrasygnata
Głównego Księgowego.
§9
Organizację wewnętrzną GOK określa regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora.
§ 10
Gminny Ośrodek Kultury samodzielnie opracowuje plan organizacyjno-finansowy swojej
działalności.
§ 11
1. Do opiniowania programów i działań GOK, Dyrektor może powołać Radę Programową;
2. Skład, zasady i tryb działania Rady Programowej ustala Dyrektor.
Rozdział IV

Określenie źródeł finansowania GOK
§ 12
GOK prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na zasadach ustalonych dla instytucji kultury.
§ 13
Działalność GOK w Sochocinie jest finansowana z następujących przychodów: dotacje
podmiotowe od organizatora, dotacje celowe, wpływy z prowadzonej działalności dzierżawy,
wynajmu, darowizn od osób fizycznych i prawnych oraz inne.
§ 14
Zasady wynagradzania pracowników GOK określa Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
1. Wynagrodzenie Dyrektora GOK określa organizator.
§ 15
Podstawową gospodarki finansowej GOK jest roczny plan finansowy GOK zatwierdzony przez
Dyrektora.
§ 16
GOK samodzielnie gospodaruje przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną
gospodarkę w ramach posiadanych środków kierując się zasadami efektywności ich
wykorzystania.
§ 17
GOK może lokować posiadane wolne środki pieniężne w wybranym Banku.
§ 18
Obsługę bankową GOK wykonuje bank wybrany przez GOK w trybie postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego.

§ 19
GOK posiada pieczęć podłużną z nazwą w pełnym brzmieniu, adresem siedziby oraz numerem
NIP i Regon.

Rozdział V

Zmiana Statutu
§ 20
Zmiany statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego ustalenia
§ 21
1. Projekt zmian Statutu może przygotować z własnej inicjatywy Dyrektor GOK;
2. Wójt Gminy Sochocin przedkłada Przewodniczącemu Rady Gminy projekt i wniosek, o którym
mowa w ust. 3 wraz z uzasadnieniem.
Rozdział VI
Postanowienia końcowe
§ 22
Niniejszy statut zatwierdzony przez organizatora stanowi podstawę normatywną do opracowania
przez Dyrektora wewnętrznych regulaminów, struktur i innych zarządzeń niezbędnych do
realizowania zadań GOK.
§ 23
W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem, zastosowanie mają odpowiednie przepisy
prawa powszechnie obwiązujące.

