
 

 

UCHWAŁA NR XIX/170/2020 

RADY GMINY SUSZEC 

z dnia 28 maja 2020 r. 

w sprawie statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U.  

z 2020 r., poz. 713), art. 13 ust. 1, 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu 

działalności kulturalnej (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 194). 

Rada Gminy Suszec 

 uchwala, co następuje:  

§ 1. Uchwalić Statut Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej 

uchwały, będącym jej integralną częścią. 

§ 2. Traci moc Uchwała XXI/26/155/2000 Rady Gminy w Suszcu z dnia 19 maja 2000 r., w sprawie 

nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Suszcu. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suszec 

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

Województwa Śląskiego. 

  

 
Przewodniczący Rady Gminy Suszec 

 

 

Szymon Sekta 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 8 czerwca 2020 r.

Poz. 4594



Załącznik do uchwały Nr XIX/170/2020 

Rady Gminy Suszec 

z dnia 28 maja 2020 r. 

 

Statut Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu 

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne 

§ 1. 1. Nazwa: Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu. 

2. Siedzibą Gminnego Ośrodka w Suszcu, dalej zwanego GOK, jest Suszec. 

3. GOK działa na terenie Gminy Suszec, terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. 

§ 2. GOK używa pieczęci z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby: „Gminny Ośrodek Kultury 

w Suszcu, 43-267 Suszec, ul. Ogrodowa 22, tel.: 32 212-44-91, NIP 651-001-02-65, Regon 271251574”. 

Rozdział 2. 

Zakres działalności 

§ 3. W realizacji swoich zadań Gminny Ośrodek Kultury współdziała z organami administracji  

publicznej, samorządami lokalnymi, organizacjami społecznymi, organizacjami pożytku publicznego, 

jednostkami organizacyjnymi, instytucjami kultury, związkami twórczymi, organizacjami pozarządowymi, 

stowarzyszeniami, placówkami oświatowymi oraz innymi podmiotami, zgodnie z potrzebami lokalnej 

społeczności. 

§ 4. 1. Do zadań Gminnego Ośrodka Kultury należy: 

1) programowanie, organizowanie i realizacja działań w zakresie upowszechniania kultury, 

2) rozpoznawanie i rozbudzanie zainteresowań i potrzeb kulturalnych, 

3) kształtowanie aktywnego uczestnictwa w kulturze, 

4) tworzenie warunków do łączenia wartości kultury polskiej z kulturą innych krajów, 

5) wspieranie działań na rzecz ochrony dóbr kultury, szczególnie materialnej regionu, 

6) promocja kultury i sztuki, 

7) upowszechnianie i popularyzacja historii i tradycji lokalnej wspólnoty, 

8) tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką, 

9) poznawanie kultury innych krajów. 

2. Zadania wymienione w ust. 1, Gminny Ośrodek Kultury realizuje przede wszystkim przez 

organizowanie: 

1) zespołowego uczestnictwa w kulturze, 

2) różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę, 

3) form indywidualnej aktywności kulturalnej, 

4) imprez kulturalnych, 

5) różnorodnych form edukacji pozaszkolnej, 

6) wystaw, 

7) konkursów, 

8) promowanie, wspieranie i realizowanie projektów aktywizujących i integrujących społeczność lokalną. 

3. Uwzględniając wymogi określone w odrębnych przepisach, Gminny Ośrodek Kultury może: 
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1) Organizować spektakle, koncerty, wystawy, odczyty, przeglądy, 

2) organizować konkursy z różnych dziedzin sztuki, 

3) prowadzić naukę języków obcych, 

4) organizować imprezy rozrywkowe i artystyczne, 

5) prowadzić działalność wydawniczą, 

6) prowadzić edukację artystyczną w różnorodnych formach, 

7) prowadzić w zakresie kultury i edukacji działalność wynikającą z potrzeb społeczności lokalnej, 

organizując i prowadząc prezentację, promocję wyrobów lokalnych wytwórców rękodzieła, sztuki, 

wytworów lokalnych producentów, organizowanie wystaw, jarmarków, najmu powierzchni dla celów 

wystawienniczych 

8) prowadzić punkt w zakresie koordynacji i wspierania działań wolontariuszy. 

Rozdział 3. 

Organy zarządzające i doradcze oraz sposób ich powoływania 

§ 5. 1. Dyrektor jest organem zarządzającym Gminnym Ośrodkiem Kultury w Suszcu. 

2. Dyrektora GOK powołuje i odwołuje Wójt Gminy Suszec na Dyrektora GOK powołuje i odwołuje Wójt 

Gminy Suszec na okres 6 lat (lub 5 lat) na podstawie powołania w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca  

1974 r. Kodeks Pracy wyłonionego w drodze konkursu przeprowadzonego przez Wójta Gminy Suszec 

z uwzględnieniem zasad i sposobu zawartych w treści art. 15, 16 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu 

działalności kulturalnej oraz Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 12 kwietnia 

2019 r. w sprawie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury. 

3. W przypadku nieobecności Dyrektora zastępstwo obejmuje wyznaczony i upoważniony przez Dyrektora 

pracownik. 

§ 6. 1. Przy GOK w Suszcu działa Społeczna Rada Programowa Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu, 

zwana dalej Radą, która jest organem opiniodawczym i doradczym Dyrektora GOK, w zakresie działalności 

GOK. 

2. W skład rady wchodzi 5 członków. 

3. Członkowie Rady są powoływani na okres 3 lat, przez Dyrektora GOK. Za udział w pracach Rady 

nie przysługują diety ani zwrot kosztów. 

4. Rada opiniuje roczny plan działalności GOK oraz doradza w założeniach do planu działalności GOK. 

Rozdział 4. 

Określenie źródeł finansowania 

§ 7. Źródłami finansowania GOK są: 

1) dotacje organizatora, 

2) przychody własne Gminnego Ośrodka Kultury z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników 

majątkowych, dotacje podmiotowe i celowe z budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego 

innej niż organizator, środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz z prowadzonej działalności 

gospodarczej. 

Rozdział 5. 

Prowadzenie działalności innej niż kulturalna 

§ 8. 1. GOK może prowadzić inną działalność wynikającą z potrzeb mieszkańców Gminy Suszec oraz 

instytucji działających na jej terenie. 

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

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

2) organizowanie zajęć rekreacyjnych; 
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3) prowadzenie działań wspierających edukację poprzez organizację kursów, warsztatów, szkoleń w różnych 

dziedzinach; 

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

5) promocja Gminy Suszec. 

§ 9. 1. GOK może prowadzić działalność gospodarczą w oparciu o odrębne przepisy. 

2. Prowadzenie działalności gospodarczej może odbywać się poprzez: 

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

2) sprzedaż dzieł sztuki, rękodzieła, materiałów plastycznych, pamiątek; 

3) prowadzenie działalności wydawniczej; 

4) organizowanie imprez rekreacyjnych, rozrywkowych, artystycznych, koncertów, przedstawień teatralnych, 

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

podmiotów zewnętrznych; 

5) wynajem pomieszczeń i sprzętu; 

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

świadczenie usług reklamowych podczas imprez, których organizatorem jest GOK. 

Rozdział 6. 

Przepisy końcowe 

§ 10. Zmiana i uzupełnienie niniejszego statutu dokonuje się na zasadach i w trybie obowiązującym przy 

jego nadaniu. 
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