Uchwala Nr V/7012003
Rady Gminy Pawlowice

z dnia 21 marca 2003r.
w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Osrodka Kultury w Pawlowicach
Na podstawie alt. 18 ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzqdzie gminnym (Dz. U.
Nr 142 poz. 1591 z 2001r. z p6zn. zm.) w zwigku z art. 13 ustawy z dnia 25 paidziernika 1991r.
o organizowaniu i prowadzeniu dziatalnosci kulturalnej (Dz. U. Nr 110 poz. 721 z 1997r. z p6in. zm.)
i po pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisje Dziatalnosci Spotecznej
Rada Gminy Pawlowice
uchwala

Statut Gminnego Osrodka Kultury w Pawlowicach, kt6rego tekst stanowi zalqcznik do niniejszej
uchwaty.
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Traci moc Uchwata Nr lV/49/2003 Rady Gminy Pawtowice z dnia 24 stycznia 2003r. w sprawie
uchwalenia Statutu Gminnego OSrodka Kultury w Pawtowicach.
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Wykonanie uchwaly powierza sie W6jtowi Gminy Pawtowice

Uchwala wchodzi w iycie z dniem podjecia

Zalqcznik
do uchwaly Nr V/70/2003
Rady Gminy Pawlowice
z dnia 21 marca 2003r.

STATUT
GMINNEGO oSRODKA KULTURY
W PAWtOWlCACH
Rozdzial I
Postanowienia og61ne

1. Gminny Osrodek Kultury zwany dalej GOK jest gminnq wielofunkcyjnq instytucjq kultury
wspddzialajqcq ze wszystkimi sdectwami Gminy Pawlowice.
2. W sklad GOK wchodzq
Dom Kultury w Pawlowicach,
Dom Kultury w Pawlowicach Osiedlu.
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Siedziba GOK znajduje s i t w Pawlowicach, ul. Zjednoczenia 67

1. GOK jest organizowany i prowadzony przez Gmine Pawlowice zwana.Organizatorem
.
0rganizator;apewnia
warunki dzialalnosci i rozwoju GOK odpowiadajqce jego zadaniom.
2. Bezposredni nadz6r nad dzialalnosciqGOK sprawuje W6jt Gminy.

Rozdzial II
Zakres dzialalnosci

1. GOK realizuje zadania w dziedzinie edukacji kulturalnej, popularyzacji kultury i sztuki oraz uslug
kulturalnych, sygnalizowanych jako potrzeby przez poszczegolne srodowiska lokalne gminy.
2. Roczny program dzialalnosci GOK musi uzyskat opinie Komisji Dzialalnosci Spdecznej Rady
Gminy, po czym zostat zatwierdzony przez W6jta Gminy.

-

Zadania GOK obejmujq w szczegolnosci:
1. stwarzanie
moiliwoSci
kuituralnego
wypoczynku
mieszkancom
gminy;
2. rozwijanie kultury artystycznej, stwarzanie mieszkancom gminy moiliwosci tw6rczego
uczestnictwa w kulturze zarowno poprzez popularyzacje sztuki profesjonalnej jak i organizowanie
r6znych form ruchu amatorskiego, w zaleinosci od potrzeb Srodowiskowych oraz motliwosci
organizacyjno - finansowych GOK;
3. organizowanie odptatnych uslug kulturalnych w GOK, miedzy innymi w zakresie:
roinych form nabywania wiedzy i umiejttnosci w obrebie kultury tycia codziennego;
- wybranych form kurs6w specjalistycznych, zawodowych i wiedzy praktycznej;
- imprez kulturalnych o charakterze edukacyjnym, rozrywkowym i turystycznym - w tym
zleconych;
prowadzenia impresariatu artystycznego;
- prowadzenia innych form dzialalnosci gospodarczej, uslugowej i handlowej na zasadach
okreslonych odrtbnymi przepisami w celu wspomagania dzialalnosci merytorycznej
uzyskanymi w ten spos6b srodkami finansowymi;
4, wlaSciwe wykorzystanie powierzonego mienia gminy, dbaloSC o dobry stan techniczny obiektow i
urzqdzen, kt6rymi GOK dysponuje;
5, wydawanie gazety o nazwie .,Racje Gminne".
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1. GOK realizuje swoje zadania przy wspdpracy z innymi instytucjami i organizacjami z terenu
gminy, dla kt6rych dzialalnost w dziedzinie kultury i sztuki nie jest podstawowq dziatalnosciq
statutowa z lokalnym ruchem spdeczno-kulturalnym oraz organizacjami spotecznymi gminy.
2. GOK wsp64pracuje takze na zewnqtrz z innymi instytucjami kultury, zwiqzkami i stowarzyszeniami
tw6rczymi, instytucjami naukowymi w kraju i za granicq
Rozdziat Ill
Organizacja GOK

-

1. Na czele GOK stoi dyrektor powotywany po przeprowadzeniu postppowania konkursowego.
2. Regulamin konkursu na stanowisko dyrektora okresla Wojt Gminy.
3. W przypadku jeteli do konkursu nie zglosi sig zaden kandydat albo w wyniku konkursu nie
zostanie wytoniony kandydat, w6wczas Wbjt Gminy powierza stanowisko ustalonemu przez siebie
kandydatowi na okres do 2 lat.
4. CzynnoSci z zakresu prawa pracy wobec dyrektora wykonuje W6jt Grniny.
§8

GOK reprezentowany jest na zewnqtrz przez jego dyrektora

Dyrektor GOK pelni jednoczesnie funkcjg kierownika Domu Kultury w Pawlowicach.
Na czele Domu Kultury w Pawlowicach Osiedlu stoi jego kierownik, kt6ry jest zatrudniany i zwalniany
przez dyrektora GOK w porozumieniu z Wojtem Gminy.

Dyrektor GOK samodzielnie zatrudnia i zwalnia innych podlegtych mu pracownikow

Dyrektor GOK powoluje Spdecznq Radg Programowq jako swoj organ doradczy w skladzie od trzech
do pigciu cztonk6w wewngtrznym zarzqdzeniem.

Organizacjp wewnetrznq GOK okresla Regulamin Organizacyjny nadawany przez dyrektora po
zasiggnigciu opinii W6jta Gminy.
Rozdzial IV
Majqtek i gospodarka finansowa

Srodki finansowe GOK lokowane s q na wtasnym rachunku bankowyrn.

Przychody GOK stanowiq
dotacje z budZetu jednostki samorzqdu terytorialnego
- przychody wtasne z dzialalnosci podstawowej,
- wplywy z dzialalnoSci gospodarczej.
- darowizny,
- odsetki bankowe.
- inne prawnie dozwolone irodla.
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1. GOK prowadzi gospodarkg finansowq wedlug zasad okreklonych w ustawie o organizowaniu

i prowadzeniu dzialalnoSci kulturalnej (art. 27-29 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu
dzialalnokci kulturalnej) kierujqc sig zasadq efektywnokci wykorzystania Srodkbw i mienia.
2. GOK prowadzi samodzielnq ksiggowoSC zgodnie z obowiqzujqcymi w tym zakresie przepisami.

1. Podstawq gospodarki finansowej GOK jest plan dzialalnokci instytucji zatwierdzony przez

dyrektora z zachowaniem wysokosci dotacji przyznanej na dzialalno8c zgodnie z uchwalq
budietowq Rady Gminy.
Rozdzial V
Postanowienia koncowe

-

GOK zarzqdza mieniem Gminy przekazanym na zasadzie odrebnych ustalen.
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1. Niniejszy Statut obowiqzuje od dnia jego ogloszenia.
2. Zmiany Statutu mogq byC dokonywane w trybie wlakciwym dla jego ustalenia.
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GOK uzywa pieczgci podluinej z nazwqw pelnym brzmieniu i adresem siedziby

