STATUT
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W DZIADOWEJ KŁODZIE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1
Gminny Ośrodek Kultury działa w oparciu o niżej wymienione akty prawne :

1.

Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13, póz.123).

2.

Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, póz.1591
z późniejszymi zmianami).

3. Niniejsze go statutu.
§ 2
Siedzibą Gminnego Ośrodka Kultury jest budynek GOK - Dziadowa Kłoda, ul. 1 Maja 11.
§ 3
Terenem działania Gminnego Ośrodka Kultury jest Gmina Dziadowa Kłoda.

II. ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

§ 4
Rozwój i podnoszenie poziomu życia kulturalnego mieszkańców gminy.
§ 5
Rozwijanie i wspieranie zainteresowań artystycznych, hobbystycznych, politechnicznych i
innych służących podniesieniu życia kulturalnego.
§ 6
Prowadzenie działalności inicjującej i polaryzującej rozwój amatorskiego ruchu artystycznego
i sekcji zainteresowań.
§ 7
Koordynowanie działalności kulturalnej na terenie gminy.
§ 8
Pomoc instrukcyjno ~ metodyczna innym placówkom kulturalnym.
§ 9
Ścisłe współpracowanie ze szkołami i innymi placówkami oświatowymi w dziedzinie
kulturalnej i oświatowej.
§ 10
Realizacja zadań zleconych przez organizatora, instytucje, zakłady pracy i osoby.

III. ORGANY ZARZĄDZAJĄCE, DORADCZE I KADRA

§ 11
Gminny Ośrodek Kultury jest jednostką organizacyjną, samodzielną podporządkowaną Radzie
Gminy jako instytucja upowszechniania kultury.

§ 12
Nadzór nad Gminnym Ośrodkiem Kultury sprawuje Wójt Gminy,
§ 13
Gminnym Ośrodkiem Kultury zarządza Kierownik i reprezentuje go na zewnątrz.
§ 14
Kierownikiem Gminnego Ośrodka Kultury powołuje i odwołuje Wójt Gminy zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
§ 15
1.

Organem Gminnego Ośrodka Kultury jest Społeczna Rada Programowa .

2. Społeczna Rada Programowa uczestniczy w programowaniu działalności kulturalno wychowawczej GOK i poprzez organizowanie sił społecznych tworzy warunki do realizacji
tego programu,
3.

Społeczna Rada Programowa działa w interesie użytkowników i pracowników GOK.

4. W skład Społecznej Rady Programowej wchodzą :
− przedstawiciel Rady Gminy,
−

przedstawiciele instytucji, zakładów pracy i organizacji trwale związanych z
działalnością GOK.

5. Do zadań Społecznej Rady Programowej należy w szczególności :
− ustalenie i opiniowanie podstawowych kierunków działalności GOK,
−

pomoc w oprogramowaniu Rocznego Programu Działania i sprawozdania z
działalności,

−

dokonywanie okresowych ocen działalności GOK,

− przedkładanie Radzie Gminy opinii i wniosków dotyczących realizacji zadań w
dziedzinie kultury.
§ 16
W Gminnym Ośrodku Kultury zatrudnia się pracowników zależnie od potrzeb i możliwości.

§ 17
Pracowników Gminnego Ośrodka Kultury zatrudnia, awansuje i zwalnia Kierownik - zgodnie
obowiązującymi przepisami,
§ 18
Pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury winni posiadać :
1. Odpowiednie kwalifikacje do zajmowanego stanowiska,
2. Właściwą postawę moralną i obywatelską.

IV. GOSPODARKA I FINANSOWANIE

§ 19
Gminny Ośrodek Kultury zarządza powierzonym mu majątkiem i finansowany jest z budżetu
Gminy Dziadowa Kłoda.
§ 20
Gminny Ośrodek Kultury prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych dla
instytucji kultury. Obsługę księgową prowadzi referat finansowy Urzędu Gminy w Dziadowej
Kłodzie.
§ 21
Fundusze Gminnego Ośrodka Kultury lokowane są na własnym rachunku w Banku
Spółdzielczym Oleśnica 0/Dziadowa Kłoda.
§ 22
Przychody Gminnego Ośrodka Kultury stanowią :
− dotacja Rady Gminy na pokrycie kosztów stałych, remontów i na finansowanie
działalności bieżącej,
− dochody własne,
− dobrowolne wpłaty osób fizycznych i prawnych.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 23
Wszelkie zmiany niniejszego Statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego
uchwalenia.
§ 24
Przekształcenie Gminnego Ośrodka Kultury w inną instytucję, połączenie z inną placówką
kulturalną może nastąpić na podstawie Uchwały Rady Gminy z wcześniejszym podaniem do
publicznej wiadomości - na trzy miesiące przed jej podjęciem.

§ 25
Gminny Ośrodek Kultury może ulec likwidacji na podstawie Uchwały Rady Gminy.
§ 26
O zamiarze i przyczynach likwidacji należy podać do publicznej wiadomości, co najmniej na
sześć miesięcy przed podjęciem uchwały,
§ 27
Gminny Ośrodek Kultury używa pieczęci o treści :
GMINNY OŚRODEK KULTURY
56-504 Dziadowa Kłoda
ul. 1 Maja 11
NIP 911-185-63-35
REGON: 932129710

