
 

 

 

Załącznik  

do uchwały nr XII/76/2015 

Rady Gminy Krzykosy 

z dnia 26 listopada 2015r. 

 

 

STATUT 

 GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KRZYKOSACH 

 

ROZDZIAŁ I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

 § 1.1 Gminny Ośrodek Kultury w Krzykosach, zwany dalej GOK, jest samorządową 

instytucją kultury, której organizatorem jest Gmina Krzykosy 

2. GOK działa w szczególności na podstawie: 

1/ ustawy z dnia 25 października 2001 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności 

    kulturalnej /Dz.U. 2012, poz.406 ze zm/, 

2/ niniejszego statutu. 

3. GOK posiada osobowość prawna i jest wpisany do rejestru instytucji kultury organizatora. 

4. Bezpośredni nadzór nad GOK sprawuje Wójt Gminy Krzykosy. 

 

 § 2.1 Siedzibą GOK jest miejscowość Krzykosy. 

2. Obszarem działania GOK jest Gmina Krzykosy. 

3. GOK może prowadzić działalność na terenie całego kraju, a także poza granicami kraju. 

4. Dla realizacji swych celów statutowych GOK może podejmować współpracę z 

organizacjami w kraju i za granicą. 

 

 § 3. GOK używa pieczęci podłużnej zawierającej nazwę w pełnym brzmieniu oraz 

dokładny adres, numer  telefonu, numer  identyfikacji  podatkowej i cyfrowy identyfikator 

instytucji nadany w systemie informacji statystycznej. 

 

ROZDZIAŁ II 

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI 

 

 § 4.1. Celem GOK jest prowadzenie wielokierunkowej działalności kulturalnej 

polegającej na rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb kulturalnych mieszkańców, organizowaniu 

wypoczynku i propagowaniu sportu. 

2. Do zadań GOK należy: 

1/ rozpoznawanie,  rozbudzanie  i  zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie 

uczestnictwa w kulturze, 

2/ zaspokajanie potrzeb rekreacyjno – sportowo – turystycznych mieszkańców, 

3/ edukacja kulturalna i wychowawcza przez sztukę, 

4/ kształtowanie wzorów i nawyków aktywnego uczestnictwa w kulturze, 

5/ tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, jego promowanie, 

6/ integracja miejscowych środowisk w celu współtworzenia i uczestniczenia w działalności 

     kulturalnej, 

7/ tworzenie warunków do rozwoju folkloru i rękodzieła ludowego i artystycznego, 



8/ kultywowanie zwyczajów i tradycji polskich i kultury europejskiej, 

9/ animacja społeczno – kulturalna, 

 

 

10/ prowadzenie działalności instruktażowo – metodycznej dla pracowników instytucji 

kultury, 

11/ współdziałanie z innymi instytucjami, organizacjami pozarządowymi, podmiotami 

gospodarczymi w zakresie zaspokajania potrzeb kulturalnych mieszkańców, 

12/ promocja walorów kulturalnych i turystycznych, 

13/ promocja sportu, 

14/ prowadzenie wolontariatu, 

15/ wymiana kulturalna z zagranicą, 

          

 § 5. Zadania określone w § 4 GOK realizuje w szczególności poprzez: 

 1/ organizację i prowadzenie sekcji, zespołów artystycznych, kół i klubów 

zainteresowań, 

 2/ organizację  festiwali,  konkursów,  spektakli,  koncertów,  wystaw,  aukcji,  giełd   

sztuki z  różnych dziedzin kultury, 

 3/ organizację imprez rozrywkowych, turystycznych, ekologicznych, integracyjnych, 

rekreacyjno – sportowych, sportowych i okolicznościowych w tym z okazji świąt 

państwowych, 

 4/ organizację obozów, zgrupowań artystycznych i innych form wypoczynku 

połączonych z edukacją kulturalną, 

 5/ prowadzenie impresariatu artystycznego, 

 6/ prowadzenie nauki języków obcych, 

 7/ prowadzenie działalności edukacyjnej z zakresu kultury wśród dzieci, młodzieży i 

dorosłych w postaci warsztatów, kursów instruktażu i szkoleń. 

 8/ dokumentowanie własnej działalności oraz wydarzeń kulturalnych w gminie, 

        9/ udzielanie pomocy sołectwom w organizowaniu lokalnych inicjatyw kulturalnych, 

          10/ prowadzenie informacji turystycznej. 

 

 

ROZDZIAŁ III 

ORGANIZACJA GOK 

 

 § 6.1. Organem zarządzającym GOK jest Dyrektor. 

2. Dyrektor kieruje działalnościa GOK, reprezentuje go na zewnątrz, wykonuje czynności z 

zakresu prawa pracy wobec pracowników i odpowiada za całokształt jego działalności. 

 

 

 § 7. Dyrektora powołuje Wójt Gminy Krzykosy, po zasięgnięciu opinii związków 

zawodowych działających w GOK oraz stowarzyszeń zawodowych i twórczych właściwych 

ze względu na rodzaj działalności prowadzonej przez GOK. 

 

  

 § 8. W GOK zatrudnia się pracowników działalności podstawowej, administracji i 

obsługi. 

 

 

ROZDZIAŁ IV 



ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 

 

 § 9. Źródłami finansowania GOK są: 

 1/ przychody z prowadzonej działalności, w tym: 

– ze sprzedaży składników majątku ruchomego, 

– najmu i dzierżawy składników majątkowych, 

– z działalności gospodarczej 

 2/ dotacje podmiotowe organizatora na dofinansowanie działalności bieżącej w 

zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów, 

 3/ dotacje  celowe  organizatora  na  finansowanie  lub  dofinansowanie  kosztów  

realizacji inwestycji, 

` 4/ dotacje celowe organizatora na realizację wskazanych zadań i programów, 

 5/ dotacje celowe i podmiotowe z budżetu państwa, 

 6/ środki otrzymywane od osób fizycznych i prawnych, 

 7/ środki pozyskane z Unii Europejskiej oraz od innych podmiotów w związku z 

realizacją projektów i programów, 

 8/ z innych źródeł. 

ROZDZIAŁ V 

POSTANOWIENIA  DOTYCZĄCE  PROWADZENIA  DZIAŁALNOŚCI  INNEJ  NIŻ 

KULTURALNA 

 

 § 10. GOK może prowadzić jako dodatkową działalność gospodarczą w zakresie: 

 1/ świadczenia usług plastycznych, 

 2/ świadczenia usług reklamowych, 

 3/ działalności wydawniczej, 

 4/ świadczenia usług noclegowych, 

 5/ prowadzenia sprzedaży giełdowej, komisowej, antykwarycznej, dzieł sztuki i 

kiermaszów, 

 6/ kolportażu biletów na imprezy organizowane przez inne podmioty, 

 7/ wynajmu boisk wielofunkcyjnych oraz piłkarskich, 

 8/ najmu i dzierżawy składników majątkowych, 

 9/ świadczenie usług gastronomicznych. 

 

ROZDZIAŁ VI 

PRZEPISY KOŃCOWE 

 

 § 11. Zmiany statutu mogą być dokonane wyłącznie w trybie określonym dla jego 

nadania. 
 


