
UCHWAŁA NR VI/46/2019
RADY GMINY SORKWITY

z dnia 27 marca 2019 r.

w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Sorkwitach.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dn. 25 października 1991r. 
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018r., poz. 1983, z późn. zm) Rada Gminy 
Sorkwity uchwala, co następuje:

§ 1. Nadaje się Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Sorkwitach statut w brzmieniu stanowiącym załącznik do 
niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała nr XX/155/2012 Rady Gminy Sorkwity z dnia 25 maja 2012r.                                          
w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Sorkwitach.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sorkwity.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

Mariola Plichta

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 16 kwietnia 2019 r.

Poz. 2095



            Załącznik do uchwały nr VI/46/2019 
Rady Gminy Sorkwity 
z dnia27 marca 2019 r. 

 

STATUT  GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W SORKWITACH 

 

I. POSTANOWIENA OGÓLNE 

§1 

Gminny Ośrodek Kultury w Sorkwitach, zwany dalej ,,GOK’’ działa na podstawie: 

1) Ustawy z dn. 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. 
zmianami). 

2) Ustawy z dn. 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 
(Dz.U. z 2018r., poz. 1983, z późn. zmianami). 

3) Ustawy z dn. 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r., poz. 351  z późn. zmianami) 

4) Ustawy z dn. 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2017 r., poz 2077). 

5) Ustawy z dn. 27 czerwca 1997r. o bibliotekach ( Dz. U. z 2018 r., poz. 574, z późn. zmianami). 

6) Ustawy z dn. 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych  ( Dz. U. z 2018r., poz. 1000 z późn. 
zmianami). 

7) Niniejszego statutu. 

§2 

Organizatorem GOK jest Gmina Sorkwity. 

§3 

1. GOK jest gminną jednostką organizacyjną wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury pod pozycją 
nr 1, prowadzonego przez Organizatora. 

2. GOK posiada osobowość prawną i samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową. 
3. Podstawowym celem statutowym GOK, jako samorządowej instytucji Kultury jest 

prowadzenie działalności w zakresie upowszechniania Kultury. 

§4 

1. Ośrodek swoim działaniem obejmuje teren gminy Sorkwity. 
2. Siedziba GOK mieści się w Sorkwitach przy ul. Szkolnej 5. 
3. GOK używa pieczęci o treści: 
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GMINNY OŚRODEK KULTURY 
w Sorkwitach 

11-731 Sorkwity, ul. Szkolna 5 
Tel: 531 603 346, 89 742 80 40 

NIP: 742-11-27-173, REGON:511342127 

 

§5 

W skład GOK wchodzą: 

1) Gminny Ośrodek Kultury w Sorkwitach. 
2) Gminna Biblioteka Publiczna  w Sorkwitach oraz Filie w: Rybnie, Warpunach                                    

z siedzibami w: 

a) Gminna Biblioteka Publiczna  w Sorkwitach, ul. Szkolna 5, 11-731 Sorkwity 
b) Gminna Bibliotek Publiczna w Sorkwitach-Filia w Rybnie, ul. Długa 20, 11-731 

Sorkwity 
c) Gminna Bibliotek Publiczna w Sorkwitach-Filia w Warpunach, ul. Wolności 12a, 11-

731 Sorkwity 

 

3) Świetlice wiejskie w: Warpunach, Choszczewie, Gizewie, Rybnie, Rozogach, Maradkach, 
Pustnikach. 

4) Punkt świetlicowy w Burszewie, Zyndakach, Kozłowie. 
5) Punkt Informacji Turystycznej w Sorkwitach. 

 
 

II. ZAKRES DZIAŁANIA GOK 

§6 

Do podstawowych zadań GOK w zakresie upowszechniania Kultury należy w szczególności:  

1) Edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę. 
2) Tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowanie 

wiedzą i sztuką. 
3) Tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego. 
4) Rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych                          

i rekreacyjno-sportowych społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży. 
5) Nadzorowanie pracy bibliotek gminnych oraz rozwoju i upowszechnianie czytelnictwa. 
6) Prowadzenie spraw związanych z promocją gminy. 
7) Prowadzenie Punktu Informacji Turystycznej. 
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III. ORGANY  ZARZĄDZAJĄCE I DORADCZE, PRACOWNICY 

§7 

1. Organem zarządzającym GOK jest Dyrektor, który reprezentuje go na zewnątrz i kieruje jego 
działalność.    

2. Dyrektora GOK powołuje i odwołuje Wójt Gminy Sorkwity z zachowaniem obowiązujących 
przepisów prawa.  

3. Na czas nieobecności Dyrektor wyznacza swojego zastępcę informując pisemnie                              
o powyższym Wójta. 

4. Czynności w sprawach z zakresu Prawa Pracy w stosunku do dyrektora dokonuje Wójt Gminy 
Sorkwity. 

 

§8 

1. Pracowników GOK zatrudnia i zwalnia Dyrektor GOK. Dyrektor dokonuje wszelkich 
czynności w sprawach z zakresu Prawa Pracy za GOK, który jest pracodawcą dla 
zatrudnionych w nim pracowników. 

2. W skład GOK, oprócz Dyrektora wchodzą: jedno stanowisko działalności podstawowej-
instruktor oraz jeden pracownik obsługi  i jeden księgowy. 

3. Biblioteka i Filie biblioteczne funkcjonują przy obsadzie jednoosobowej. 

                                                                

§9 

Szczegółową organizację wewnętrzna GOK oraz jego zadania ustala Dyrektor w regulaminie 
organizacyjnym nadanym w trybie określonym  w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu 
działalności kulturalnej. 

 

IV. ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ  I SPOSÓB UZYSKIWANIA  ŚRODKÓW 
FINANSOWYCH 

§10 

 

1. GOK prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu                 
i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz w innych przepisach powszechnie 
obowiązujących.  

 

2. GOK prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków, kierując 
się zasadami ich efektywnego wykorzystania. 

3. Obsługę księgowo-finansową GOK prowadzi Główny Księgowy GOK. 
4. GOK jest zaliczany do samorządowego sektora finansów publicznych. 
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§11 

1. GOK pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z dotacji otrzymanej z budżetu 
Organizatora. 

2. Środki niezbędne do prowadzenia działalności kulturalnej oraz do utrzymania obiektów                   
i lokali, w których ta działalność jest prowadzona zapewnia Gmina. 

 

§12 

GOK uzyskuje środki finansowe z: 

1) Wpływów z prowadzonej działalności i zobowiązań z uzyskiwanych przychodów. 
2) Wpływów ze sprzedaży składników majątku ruchomego, z wyjątkiem zabytków,                   

w tym z najmu i dzierżawy innym użytkownikom lokali i obiektów stanowiących 
własność GOK, oraz z najmu lokali i obiektów pomieszczeń, między innymi na 
imprezy okolicznościowe. 

3) Dotacji z budżetu Organizatora, który zapewnia instytucji Kultury środki niezbędne do 
prowadzenia działalności oraz utrzymania obiektów i lokali, w których ta działalność 
jest prowadzona,  

4) Innych dotacji,  
5) Odsetek z lokat bankowych, 
6) Środków otrzymanych od osób fizycznych, prawnych, tj. zapisów, darowizn. 

 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

§13 

Zmiany Statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego uchwalenia. 
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