
 

 

UCHWAŁA NR 273/XXXIX/2018 

RADY GMINY MIEDŹNO 

z dnia 14 marca 2018 r. 

w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Miedźnie 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h, art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. 

o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 862 z późn. zm.), Rada Gminy 

Miedźno 

uchwala, co następuje: 

§ 1. Nadaje się Statut Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Miedźnie będący załącznikiem do niniejszej 

uchwały. 

§ 2. Traci moc Uchwała nr 259/XXXVII/2018 Rady Gminy Miedźno z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie 

nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Miedźnie. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia głoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego. 

  

 
Przewodniczący Rady Gminy Miedźno 

 

 

Leszek Idasz 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 15 marca 2018 r.

Poz. 1662



Załącznik do Uchwały Nr 273/XXXIX/2018 

Rady Gminy Miedźno 

z dnia 14 marca 2018 r. 

 

Statut Gminnego Ośrodka Kultury w Miedźnie 

I.       POSTANOWIENIA OGÓLNE 

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

2. GOK działa na podstawie: 

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.); 

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

z 2017 r. poz. 862 z późn. zm.); 

3) niniejszego statutu; 

4) przepisów prawnych dotyczących zasad gospodarki finansowej ustalonych dla instytucji kultury. 

§ 2. Organizatorem GOK jest Gmina Miedźno. 

§ 3. 1. W skład Gminnego Ośrodka Kultury wchodzą: 

1) GOK z siedzibą w Miedźnie przy ul. Gen Juliana Filipowicza 5; 

2) Biblioteka Publiczna z siedzibą w Miedźnie przy ul. Gen Juliana Filipowicza 5 z podległymi jej Filiami 

w Ostrowach nad Okszą  i w Mokrej; 

3) Muzeum Kultury Przeworskiej i Izba Pamięci Bitwy pod Mokrą z siedzibą w Mokrej nr 194. 

2. Terenem działania GOK jest Gmina Miedźno. 

3. W ramach współpracy i wymiany z innymi podmiotami GOK może działać na terenie całej Polski, 

a także poza granicami kraju. 

4. GOK używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby. 

II.       CELE I PRZEDMIOT DZIAŁANIA 

§ 4. 1. GOK prowadzi działalność podstawową w zakresie tworzenia, upowszechniania kultury, sztuki 

i nauki oraz ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego. 

2. Do zadań GOK należy: 

1) edukacja kulturalna poprzez prezentację w różnych formach sztuki i kultury polskiej, a także europejskiej 

i światowej; 

2) tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką; 

3) kształtowanie kompetencji kulturowych, kreowanie nowych wartości czyli dóbr kultury; 

4) organizowanie różnorodnych form edukacji artystycznej, kulturalnej i naukowej dla odbiorców wszystkich 

grup wiekowych; 

5) rozpoznawanie, rozwijanie i zaspokajanie zainteresowań oraz potrzeb kulturalnych i intelektualnych 

mieszkańców; 

6) aktywizowanie społeczności lokalnej; 

7) tworzenie warunków do podtrzymywania postaw patriotycznych i kultywowania tradycji; 

8) poszukiwanie i ochrona zabytków oraz działania porządkujące polegające na katalogowaniu 

i opracowywaniu istniejących dóbr kultury; 

9) prowadzenie działalności w zakresie promocji i rozwoju czytelnictwa; 
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10) współpraca z instytucjami i organizacjami społecznymi działającymi na rzecz kultury i sztuki; 

11) prowadzenie współpracy kulturalnej z zagranicą. 

§ 5. 1. GOK może prowadzić inną działalność wynikającą z potrzeb mieszkańców Gminy Miedźno oraz 

instytucji działających na jego terenie. 

2. Do innych zadań GOK, o których mowa w ust.1. może należeć: 

1) organizowanie wypoczynku dla dzieci, młodzieży i dorosłych w formie kolonii, półkolonii i wycieczek; 

2) organizowanie zajęć rekreacyjno – sportowych; 

3) prowadzenie działań wspierających edukację poprzez organizację kursów, warsztatów w różnych 

dziedzinach; 

4) aktywizacja zawodowa poprzez organizowanie staży i innych form zatrudnienia; 

5) promocja Gminy Miedźno; 

6) organizowanie zajęć świetlicowych. 

§ 6. 1. GOK może prowadzić działalność gospodarczą w oparciu o odrębne przepisy, z której to 

działalności uzyskane przychody przeznaczane są na realizację celów statutowych i pokrywanie kosztów 

bieżącej działalności. 

2. Prowadzenie działalności gospodarczej może odbywać się poprzez: 

1) prowadzenie odpłatnych wycieczek, szkoleń, kursów, warsztatów i zajęć edukacyjnych; 

2) prowadzenie usług kserograficznych; 

3) sprzedaż komisową dzieł sztuki, rękodzieła ludowego, materiałów plastycznych, pamiątek; 

4) prowadzenie działalności wydawniczej; 

5) organizowanie imprez  rekreacyjnych, rozrywkowych i artystycznych, koncertów, przedstawień 

teatralnych, widowisk oraz innych form estradowych w obiektach własnych i poza nimi, również na 

zlecenie podmiotów zewnętrznych; 

6) wynajem pomieszczeń i sprzętu; 

7) wynajem powierzchni reklamowej, w tym możliwość zamieszczania reklamy na stronie internetowej GOK. 

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

III.       ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA  

§ 7. 1. GOK zarządza i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor, ponosząc pełną odpowiedzialność za 

całokształt jego działalności. 

2. Dyrektora powołuje Wójt Gminy Miedźno w drodze konkursu. 

3. Dyrektor może powołać jednego Zastępcę. 

4. W przypadku nieobecności Dyrektora pracą GOK kieruje Zastępca, a w przypadku jego nieobecności 

wyznaczony pracownik. 

§ 8. 1. Dyrektor GOK może powołać Radę Programową. 

2. W skład rady  wchodzi od 3 do 5 członków. 

3. Rada powoływana jest na okres 2 lat. 

IV.       GOSPODARKA FINANSOWA 

§ 9. 1. GOK prowadzi gospodarkę finansową na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 

2. Działalność statutowa GOK finansowana jest: 

1) z dotacji: 

a) podmiotowych na dofinansowanie działalności bieżącej, w tym na utrzymanie i remonty obiektów, 
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b) celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji, 

c) celowych na realizację wskazanych zadań i programów; 

2) ze środków: 

a) uzyskanych z prowadzonej działalności gospodarczej, 

b) otrzymanych od osób fizycznych i prawnych. 

§ 10. 1. Sprawy finansowe prowadzi główny księgowy zatrudniony przez Dyrektora. 

2. Nadzór nad finansami sprawuje Dyrektor. 

V.       POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 11. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Statutu GOK są dokonywanie w tym samym trybie i na tych samych 

zasadach, co jego nadanie. 

§ 12. W przypadku połączenia, podziału lub likwidacji GOK zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 

25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. 
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