
 

 

OBWIESZCZENIE NR 1/13 

RADY GMINY ZGORZELEC 

z dnia 22 kwietnia 2013 r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Kultury 

w Zgorzelcu z siedzibą w Radomierzycach. 

1.  Na podstawie art. 16 ust. 3  ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych 

i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95; z 2011 r. Nr 117, poz. 676) 

ogłasza się tekst jednolity uchwały Nr 256/06 Rady Gminy Zgorzelec z dnia 05 września 2006r. w sprawie 

uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Zgorzelcu (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 26 września 

2006r., Nr 201, poz. 2979) zmienionej:  

1) uchwałą Nr 46/11. Rady Gminy Zgorzelec z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany statutu Gminnego 

Ośrodka Kultury w Zgorzelcu (Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 125, poz. 2033),  

2) uchwałą Nr 83/11 Rady Gminy z dnia 24 października 2011 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego 

Ośrodka Kultury w Zgorzelcu z siedzibą w Radomierzycach (Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 239 poz. 4198) 

- zgodnie z brzmieniem załącznika do niniejszego obwieszczenia.  

Przewodnicząca Rady Gminy Zgorzelec: 

J. Słabicka 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 12 lipca 2013 r.

Poz. 4309



Załącznik Nr 1  do obwieszczenia Nr 1/13  

Rady Gminy Zgorzelec z dnia 22 kwietnia 2013 r.  

 

Tekst Jednolity  

Uchwała Nr 256/06  

Rady Gminy Zgorzelec  

z dnia 05 września 2006r. 

 

w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Zgorzelcu. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art.40 ust.2 pkt 2  i art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591z późn. zm.) oraz art.13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 

25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 13, poz 

123 z późn.zm.) i art. 8 ust.2 pkt 2  ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 

539 z późn. zm.) Rada Gminy Zgorzelec uchwala:  

 

JEDNOLITY TEKST STATUT 

GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W ZGORZELCU 

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne  

§ 1. Gminny Ośrodek Kultury w Zgorzelcu zwany dalej „GOK” działa na podstawie:  

1) uchwały Nr 150/92 Rady Gminy Zgorzelec z dnia 27 lipca 1992r. w sprawie połączenia instytucji Kultury;  

2) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. 

Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm. );  

3) ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach Dz. U. Nr. 85, poz. 539 z późn. zm.) 

4) niniejszego statutu. 

§ 2. 1. GOK jest samorządową instytucją Kultury, posiadającą osobowość prawną, wpisaną do rejestru 

instytucji kultury prowadzonego przez organizatora, którym jest Gmina Zgorzelec, pod pozycją 1.  

2. Siedziba GOK mieści się w Radomierzycach 40, a terenem jego działania jest obszar Gminy Zgorzelec. 

Rozdział 2. 

Zakres działalności  

§ 3. GOK realizuje zadania w zakresie upowszechniania kultury, wychowania i edukacji kulturalnej, 

czytelnictwa, sportu i rekreacji.  

§ 4. Do podstawowych zadań GOK należy w szczególności:  

1) w zakresie upowszechniania Kultury, edukacji i wychowania:  

a) krzewienie kultury, edukacji i wychowania;  

b) edukacja kulturalna dzieci i młodzieży w różnorodnych formach (prowadzenie kół i sekcji 

zainteresowań, organizacja spektakli teatralnych, koncertów, przeglądów, konkursów, wystaw itp.);  

c) tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, tradycji ludowych, rękodzieła ludowego oraz opieka 

merytoryczna nad zespołami;  

d) rozpoznanie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych mieszkańców poprzez 

prowadzenie działalności w świetlicach wiejskich;  
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e) wspomaganie inicjatyw kulturalnych mieszkańców, współpraca z innymi organizacjami 

i stowarzyszeniami prowadzącymi działalność kulturalną;  

f) organizacja imprez kulturalnych i festynów na szczeblu lokalnym oraz zapewnienie czynnego udziału 

w nich mieszkańców gminy;  

g) utrzymywanie w należytym stanie technicznym świetlic wiejskich. 

2) w zakresie sportu i rekreacji:  

a) organizacja masowych imprez sportowych, w tym turniejów i rozgrywek sportowych;  

b) współpraca z Ludowymi Zespołami Sportowymi działającymi na terenie gminy;  

c) współorganizowanie z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi zawodów strażackich;  

d) współpraca ze szkołami w organizacji imprez sportowych,  

e) współpraca z radami sołeckimi w zakresie organizacji środowiskowych imprez sportowych 

i kulturalnych,  

f) wyposażanie w sprzęt sportowy siłowni na terenie gminy,  

g) prowadzenie Łagowskiego Obiektu Sportu „ŁOŚ”, 

3) w zakresie czytelnictwa:  

a) prowadzenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Łagowie, w Radomierzycach, Jerzmankach, 

Jędrzychowicach, Trójcy oraz Żarskiej Wsi;  

b) gromadzenie i udostępnianie materiałów bibliotecznych niezbędnych do samokształcenia i rozwoju 

kulturalnego mieszkańców;  

c) oddziaływanie na rozwój kulturalny społeczeństwa i kształtowanie jego świadomości społecznej;  

d) udzielanie wszystkim zainteresowanym wszechstronnej informacji i fachowego poradnictwa w doborze 

lektury;  

e) umożliwienie stałego dostępu do Internetu przez prowadzenie czytelni internetowej. 

Rozdział 3. 

Organy zarządzające i doradcze  

§ 5. 1. GOK jest pracodawcą w rozumieniu art. 3 Kodeksu pracy.  

2. GOK jednoosobowo zarządza Dyrektor, który reprezentuje go na zewnątrz oraz wykonuje czynności 

w sprawach zakresu prawa pracy w stosunku do zatrudnionych w nim pracowników.  

3. W przypadku nieobecności Dyrektora, jego zadania wykonuje zastępca dyrektora GOK lub inna osoba 

upoważniona przez Dyrektora.  

4. Dyrektora GOK zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy, który jest jego bezpośrednim zwierzchnikiem.  

5. Dyrektor realizuje statutowe zadania GOK korzysta z doradztwa rad sołeckich i sołtysów.  

6. Wewnętrzną organizację GOK, podział i zakres zadań poszczególnych stanowisk pracy określa 

Regulamin Organizacyjny nadany przez Dyrektora. 

§ 6. 1. GOK prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na zasadach określonych dla instytucji 

upowszechniania Kultury w ramach posiadanych środków kierując się zasadami efektywności ich 

wykorzystania.  

2. Podstawą gospodarki finansowej GOK jest plan działalności zatwierdzony przez Dyrektora 

uwzględniający wysokość przyznanej dotacji.  

3. Wysokość rocznej dotacji ustalana jest przez organ stanowiący corocznie w budżecie Gminy.  

4. Plan działalności GOK zawiera, w miarę potrzeb: plan usług, plan przychodów i kosztów, plany 

remontów, zakupy literatury i wyposażenia.  
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5. GOK pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów i działalności 

gospodarczej;  

6. Przychodami GOK mogą być:  

1) dotacje z budżetu gminy,  

2) wpływy z prowadzonej działalności,  

3) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych,  

4) środki otrzymane od osób fizycznych, od osób prawnych oraz środki z innych źródeł. 

§ 7. 1. GOK może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych odrębnymi 

przepisami.  

2. Środki pieniężne wypracowane z działalności gospodarczej przeznaczone są na realizację celów 

statutowych i pokrywanie kosztów działalności bieżącej GOK.  

3. Działalność gospodarcza nie może kolidować z realizacją zadań statutowych. 

Rozdział 5. 

Postanowienia końcowe  

§ 8. Zmiany statutu mogą być dokonane w trybie właściwym do jego nadania.  

§ 9. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc uchwała Nr 179/2000 Rady Gminy Zgorzelec 

z dnia 11 września 2000 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury.  

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zgorzelec  

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego. 
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