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UCHWAŁA Nr XXIV/73/2012
RADY GMINY SADKI
z dnia 22 listopada 2012 r.
w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Sadkach.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust 2, pkt 2 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 zm.: Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568,
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r.
Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r.
Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142
i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217,
poz. 1281, Nr 149, poz. 887 i z 2012 r. poz. 567) oraz art. 13 ustawy z dnia 25 października 1991 r.
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012 r. poz. 406) uchwala się, co następuje:
§ 1. Nadaje się Statut Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Sadkach, stanowiący załącznik do niniejszej
uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sadki.
§ 3. Tracą moc:
1) Uchwała nr VI/11/2011 Rady Gminy Sadki z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu
Ośrodkowi Kultury w Sadkach;
2) Uchwała nr IX/35/2011 Rady Gminy Sadki z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego
Ośrodka Kultury w Sadkach.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Michał Piszczek
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/73/2012
Rady Gminy Sadki
z dnia 22 listopada 2012 r.
STATUT GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W SADKACH
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1.1. Gminny Ośrodek Kultury w Sadkach, zwany dalej GOK jest samorządową instytucją kultury.
2. Siedziba GOK mieści się w Sadkach ul. Strażacka 11, a terenem działania jest Gmina Sadki.
§ 2. GOK działa w szczególności na podstawie:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.);
2) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U.
z 2012 r., poz. 406);
3) postanowień niniejszego Statutu;
4) innych przepisów powszechnie obowiązujących.
§ 3.1. Organizatorem GOK jest Gmina Sadki.
2. Prawa i obowiązki organizatora wykonuje Wójt Gminy Sadki, za wyjątkiem zastrzeżonych do
kompetencji Rady Gminy Sadki.
3. GOK posiada osobowość prawną i samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową w ramach posiadanych
środków, kierując się zasadami określonymi w odrębnych przepisach, dotyczących gospodarki finansowej
i rachunkowości instytucji kultury.
4. GOK jest wpisany do rejestru gminnych instytucji kultury prowadzonego przez Gminę Sadki pod
pozycją nr 2.
5. GOK używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby oraz numerem telefonu,
numerem NIP i Regon.
§ 4. GOK posiada strukturę wielodziałową:
1) siedziba GOK ul. Strażacka 11;
2) świetlice wiejskie w miejscowościach: Bnin, Dębowo, Jadwiżyn, Kraczki, Liszkówko, Łodzia, Mrozowo,
Radzicz i Śmielin;
3) Centrum Kształcenia „Wioska internetowa – kształcenie na odległość w terenach wiejskich” w Dębowie.
Rozdział 2.
Cele i zakres działania
§ 5.1. Podstawowym celem GOK jest prowadzenie wielokierunkowej działalności kulturowej,
stymulowanie oraz rozwój aktywnego i kreatywnego uczestnictwa w kulturze mieszkańców Gminy Sadki.
2. Cele GOK realizowane są poprzez:
1) rozwijanie potrzeb kulturalnych dzieci, młodzieży i dorosłych;
2) rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie zainteresowań oraz potrzeb kulturalno-oświatowych i sportoworekreacyjnych mieszkańców gminy;
3) kształtowanie wzorów i nawyków aktywnego uczestnictwa w kulturze, turystyce i rekreacji;
4) kształtowanie nawyków do korzystania z dziedzictwa i dóbr kultury narodowej oraz regionalnej;
5) utrwalanie tradycji narodowych i patriotycznych.
§ 6.1. Do podstawowych zadań GOK w szczególności należy:
1) organizowanie różnych form pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi;
2) inicjowanie i tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, a także rękodzieła
ludowego i artystycznego, kół, sekcji i zespołów;
3) współpraca ze społecznym ruchem kulturalnym na terenie Gminy Sadki oraz z istniejącymi instytucjami
o charakterze społecznym, oświatowym, wychowawczym i sportowym;
4) wspieranie regionalnych tradycji i inicjatyw kulturalnych;
5) koordynacja działalności kulturalno-wychowawczej i sportowo-rekreacyjnej na terenie gminy;
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promowanie zespołów twórczych i indywidualnych artystów działających na terenie gminy Sadki;
prowadzenie działalności informacyjnej dotyczącej życia społeczno-kulturalnego w gminie;
popularyzowanie rekreacji ruchowej;
podejmowanie innych działań wynikających z potrzeb środowiska.
2. Ponadto do zadań GOK należy organizowanie:
spektakli, koncertów, wystaw, projekcji filmowych, plenerów;
konferencji popularno-naukowych, odczytów edukacyjnych;
konkursów z różnych dziedzin kultury i sztuki;
przeglądów osiągnięć kulturalnych;
form indywidualnej aktywności kulturalnej;
imprez o charakterze artystycznym, rozrywkowym, rekreacyjno-sportowymi turystycznym;
wycieczek, rajdów i zajęć rekreacyjno-sportowych oraz turystyczno-krajoznawczych;
kursów i warsztatów języków obcych, tańca, fotograficznych, komputerowych, rękodzieła artystycznego;
działalności instruktażowo-metodycznej,
działalności promocyjnej;
inwestycji oraz przeprowadzanie remontów kapitalnych, bieżących i modernizacji placówek kulturalnych.
Rozdział 3.
Organy zarządzające i nadzorujące

§ 7.1. Organem zarządzającym GOK jest Dyrektor, który kieruje jego działalnością i reprezentuje instytucje
na zewnątrz.
2. Dyrektora GOK powołuje i odwołuje Wójt Gminy Sadki.
§ 8.1. Dyrektor GOK zatrudnia pracowników działalności podstawowej, administracyjnej i obsługi
w liczbie zależnej od potrzeb i możliwości finansowych, gwarantujących realizację zadań instytucji kultury.
2. Dyrektor jest zwierzchnikiem służbowym w stosunku do zatrudnionych pracowników.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

§ 9. Do zadań Dyrektora należy w szczególności:
opracowanie programu działania GOK;
kierowanie bieżącą działalnością instytucji;
reprezentowanie GOK na zewnątrz;
samodzielne gospodarowanie przydzielonym i nabytym mieniem oraz środkami finansowymi, zgodnie
z zasadami efektywności jego wykorzystania;
zatrudnianie i zwalnianie pracowników GOK;
ustalanie rocznego planu działalności i planu finansowego instytucji;
sporządzanie sprawozdań merytorycznych i sprawozdań finansowych;
zawieranie umów o charakterze cywilno-prawnym zapewniających prawidłową realizację zadań GOK;
wydawanie zarządzeń, regulaminów, instrukcji i poleceń służbowych.
§ 10.1. Wynagrodzenie Dyrektora ustala Wójt Gminy Sadki.
2. Wynagrodzenie pracowników określa regulamin wynagradzania zatwierdzany przez Dyrektora.

§ 11. Prawa i obowiązki pracowników GOK regulują w szczególności:
1) przepisy dotyczące pracowników instytucji kultury;
2) Kodeks pracy i przepisy wykonawcze;
3) Regulamin organizacyjny.
§ 12. Regulamin organizacyjny opracowuje i wprowadza zarządzeniem Dyrektor GOK, po zasięgnięciu
opinii Wójta Gminy Sadki, działającego w imieniu organizatora oraz stowarzyszeń twórców działających
w GOK.
Rozdział 4.
Majątek i finanse
§ 13. GOK jest instytucją kultury prowadzącą działalność w zakresie upowszechniania i ochrony kultury.
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§ 14.1. Środki finansowe na działalność i funkcjonowanie GOK pochodzą z:
rocznej dotacji przyznanej przez organizatora;
wpływów uzyskanych z prowadzonej działalności;
darowizn i zapisów od osób fizycznych i prawnych;
pozyskanych z innych dozwolonych prawem źródeł.
2. Wysokość rocznej dotacji dla GOK ustala Rada Gminy Sadki na podstawie projektu planu finansowego
sporządzonego przez Dyrektora GOK.
3. GOK prowadzi gospodarkę finansową na podstawie obowiązujących przepisów.
4. Nadzór nad gospodarką finansową sprawuje Wójt Gminy Sadki.
5. GOK może prowadzić działalność gospodarczą niekolidującą z programem działania w celu
pozyskiwania dodatkowych środków finansowych na cele statutowe, a w szczególności w zakresie:
1) realizacji imprez zleconych;
2) prowadzenia wypożyczalni kostiumów, sprzętu technicznego i nagłaśniającego, rekwizytów, artykułów
użytku kulturalnego;
3) prowadzenia działalności wydawniczej;
4) świadczenia usług ksero;
5) wynajmowania pomieszczeń GOK i świetlic wiejskich na cele kulturalne, handlowe, usługowe oraz doraźne
potrzeby organizacji społecznych.
6. Dyrektor GOK corocznie, przedkłada Radzie Gminy Sadki sprawozdanie finansowe za poprzedni rok
kalendarzowy, które podlega zatwierdzeniu przez Wójta Gminy Sadki.
1)
2)
3)
4)

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe
§ 15.1. Statut GOK nadaje organizator.
2. Wszelkie zmiany w Statucie mogą być dokonane w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

