
 

 

UCHWAŁA NR XXXVIII/218/13 

RADY GMINY KOSTOMŁOTY 

z dnia 25 czerwca 2013 r. 

w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Kostomłotach. 

Na podstawie art. 18 ust. 1  ustawy z dnia 8  marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r.  

Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 13 ust 1  i 2  ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu 

i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012r., poz.406) Rada Gminy Kostomłoty uchwala  

co następuje: 

§ 1. Nadaje się statut Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Kostomłotach, stanowiący załącznik do niniejszej 

uchwały.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego.  

Przewodniczący Rady Gminy: 

J. Gawlik 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 15 lipca 2013 r.

Poz. 4346



Załącznik do Uchwały Nr XXXVIII/218/13  

Rady Gminy Kostomłoty  

z dnia 25 czerwca 2013 r.  

 

 

STATUT GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KOSTOMŁOTACH  

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne  

§ 1. Gminny Ośrodek Kultury w Kostomłotach, zwany dalej GOK, jest samorządową instytucją kultury.  

§ 2. Organizatorem GOK jest Gmina Kostomłoty.  

§ 3. 1. Siedzibą GOK jest budynek przy ul. Rynek 25, w Kostomłotach.  

2. Terenem działania jest Gmina Kostomłoty.  

3. Gminny Ośrodek Kultury może używać skrótu GOK.  

4. GOK używa pieczęci podłużnej z nazwą Gminny Ośrodek Kultury, ul. Rynek 25, 55-311 Kostomłoty. 

Rozdział 2. 

Zakres działalności  

§ 4. 1. GOK prowadzi działalność kulturalną polegającą na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury 

w szczególności poprzez:  

1) edukację kulturalną i wychowanie przez sztukę,  

2) tworzenie warunków dla amatorskiego ruchu artystycznego, kół zainteresowań, sekcji, zespołów 

muzycznych, rozwoju folkloru,  

3) rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie zainteresowań i potrzeb kulturalnych mieszkańców gminy 

poprzez organizowanie turniejów, konkursów, wystaw, imprez artystycznych i rozrywkowych,  

4) współdziałanie ze szkołami i organizacjami społecznymi i kulturalnymi w zakresie lepszego zaspokajania 

potrzeb kulturalnych mieszkańców,  

5) wspieranie profesjonalnej i amatorskiej działalności artystycznej,  

6) rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych,  

7) prowadzenie zespołowych i indywidualnych form aktywności twórczej,  

8) współpraca z instytucjami i organizacjami społecznymi. 

2. GOK posiada osobowość prawną uzyskaną z chwilą wpisu do rejestru instytucji kultury prowadzonego 

przez organizatora. 

Rozdział 3. 

Organ zarządzający  

§ 5. 1. Gminnym Ośrodkiem Kultury zarządza dyrektor, który reprezentuje go na zewnątrz i ponosi pełną 

odpowiedzialność za całokształt jego działalności.  

2. Dyrektora powołuje i odwołuje Wójt Gminy Kostomłoty na zasadach określonych w art. 15 ustawy 

z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. 2012, poz. 406).  

3. Kandydata na stanowisko dyrektora GOK Wójt Gminy Kostomłoty może wyłonić w drodze konkursu na 

zasadach określonych w art. 16 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu 

działalności kulturalnej (Dz. U. 2012, poz. 406) oraz w rozporządzeniu Ministra Kultury z dnia 30 czerwca 

2004 r. w sprawie organizacji i trybu przeprowadzania konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora 

instytucji kultury.  

4. Wójt Gminy wykonuje wobec dyrektora czynności z zakresu prawa pracy oraz jest jego zwierzchnikiem 

służbowym. 
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§ 6. Organizację wewnętrzną GOK określa Regulamin Organizacyjny. 

Rozdział 4. 

Określenie źródeł finansowania  

§ 7. Źródłami finansowania działalności GOK są :  

1) dotacja podmiotowa przeznaczona na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych 

zadań statutowych w tym na utrzymanie i remonty obiektu oraz dotacje celowe na finansowanie  

lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji z budżetu Gminy Kostomłoty,  

2) przychody z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego,  

3) przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych,  

4) środki otrzymywane od osób fizycznych i prawnych,  

5) inne źródła. 

Rozdział 5. 

Przepisy końcowe  

§ 8. Zmiany niniejszego statutu mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.  

§ 9. Połączenia, podziału lub likwidacji GOK może dokonać Organizator na zasadach określonych 

w przepisach prawa. 
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