
Załącznik do 
UCHWAŁY NR XI/63/2008 
RADY GMINY W KLONOWEJ 
z dnia 29 kwietnia 2008 r. 

 
S T A T U T 

GMINNEGO O ŚRODKA KULTURY  
W KLONOWEJ 

 
I. Postanowienia ogólne 

 
§1. Gminny Ośrodek Kultury w Klonowej zwany dalej GOK działa na 

podstawie: 
1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. nr 142, 

poz. 1591; z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62 poz. 558, nr 113 poz. 984, nr 153 poz. 
1271 i 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, Nr 167, poz. 1759, 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, Nr 173, poz. 1218); 

2) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności 
kulturalnej (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz. 123, 2002-Nr 41, poz. 364, z 2003 r. Nr 
162, poz. 1568, Nr 96, poz. 874, Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 11, poz. 96, Nr 
261, poz. 2598, z 2005 r. Nr 131, poz. 1091, Nr 132, poz. 1111, z 2006 r. Nr 227, 
poz. 1658)  

3) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 
694 z późniejszymi zmianami). 

4) niniejszego Statutu. 
 
§2.1. GOK jest gminną jednostką organizacyjną, utworzoną przez Gminę 

Klonowa w celu realizacji zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym z 
zakresu kultury. 

2. Podstawowym celem statutowym GOK jako samorządowej instytucji kultury 
jest prowadzenie działalności w zakresie upowszechniania kultury. 

 
II. Nazwa, teren działania i siedziba 

 
§3.1. Nazwa Ośrodka brzmi: GMINNY OŚRODEK KULTURY W 

KLONOWEJ 
2. Gminny Ośrodek Kultury może posługiwać się skrótem GOK.  
3. GOK swoim działaniem obejmuje teren gminy Klonowa. 
5. Siedziba GOK mieści się w Klonowej, przy ul. Czajkowskiej 1B. 
6. GOK jest wpisany do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez 

organizatora, którym jest Gmina Klonowa, posiada osobowość prawną i samodzielnie 
prowadzi gospodarkę finansową.  

7. GOK używa pieczęci podłużnej o następującej treści: Gminny Ośrodek 
Kultury ul. Czajkowska 1B, 98-273 Klonowa, Tel. (043) 820 84 50, NIP 827 20 11 
921 



§4. Bezpośredni nadzór nad instytucją w imieniu organizatora sprawuje Wójt 
Gminy Klonowa. 

 
 

III. Zakres działalno ści GOK w Klonowej 
 

§5.1. Do podstawowych zadań placówki w zakresie upowszechniania kultury 
należy w szczególności: 
1) kształtowanie ideowych, moralnych i patriotycznych postaw, a także umiejętności 

współżycia w grupie; 
2) rozwijanie kultury pracy, wypoczynku i życia codziennego; 

tworzenie nawyków do korzystania z dóbr kultury i udział w jej tworzeniu; 
edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę; 

3) tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz 
zainteresowanie wiedzą i sztuką; 

4) kultywowanie tradycji i tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także 
rękodzieła artystycznego i ludowego  

5) rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań 
kulturalnych; 

6) gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury; 
7) promocja Gminy Klonowa 

2. W celu wykonywania zadań wymienionych w ust. 1, GOK jest zobowiązany 
do prowadzenia stałych form działalności oraz do organizowania imprez kulturalnych 
dla mieszkańców gminy. 

 
IV. Organy zarządzające i doradcze 

 
§6.1. Na czele Ośrodka stoi Dyrektor. Do zakresu działalności Dyrektora GOK 

należy w szczególności: .  
1) reprezentowanie GOK-u na zewnątrz, 
2) nadzór nad majątkiem GOK-u 
3) realizowanie budżetu i przyznanych środków, 
4) przedstawianie właściwym instytucjom i organizacjom zwierzchnim planów, 

sprawozdań oraz wniosków finansowych, 
5) nadzór nad całokształtem funkcjonowania GOK-u, 
6) wykonywanie czynności z zakresu pracy w stosunku do pracowników 

zatrudnionych w GOK-u 
2. Dyrektora GOK powołuje i odwołuje Wójt w trybie i na zasadach 

określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. 
3. Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do Dyrektora 

wykonuje Wójt Gminy. 
§7. Pracowników GOK zatrudnia i zwalnia Dyrektor. Dyrektor dokonuje 

wszelkich czynności w sprawach z zakresu prawa pracy za Gminny Ośrodek Kultury 
w Klonowej, który jest pracodawcą dla zatrudnionych w nim pracowników. 

§8. Szczegółową organizację wewnętrzną GOK oraz zadania na 
poszczególnych stanowiskach pracy ustala Dyrektor w Regulaminie Organizacyjnym 



nadanym w trybie określonym w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności 
kulturalnej. 

 
V. Zasady gospodarki finansowej i sposób uzyskiwania środków finansowych 

 
§9. GOK prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych 

środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania oraz przepisami 
prawa, a w szczególności przepisami ustawy o rachunkowości  oraz ustawy Prawo 
zamówień publicznych. 

§10.1. GOK uzyskuje środki finansowe z: 
1) dotacji z budżetu gminy, 
2) wpływów z usług świadczonych w ramach prowadzonej działalności, 
3) wpływów ze sprzedaży składników majątku ruchomego, z wyjątkiem zabytków, 
4) najmu i dzierżawy innym użytkownikom lokali stanowiących własność GOK oraz z 

najmu pomieszczeń między innymi na imprezy okolicznościowe; 
5) środków otrzymanych od osób fizycznych i prawnych, to jest zapisów, darowizn i 

dobrowolnych wpłat. 
2. Wysokość rocznej dotacji z budżetu Gminy na działalność Ośrodka ustala 

Rada Gminy w uchwale budżetowej. W ramach dotacji może być wyodrębniona 
dotacja celowa na inwestycje.  

3. Dyrektor GOK składa wniosek o przyznanie dotacji w terminie do 15 
września każdego roku kalendarzowego. 

4. Podstawą gospodarki finansowej GOK jest roczny plan finansowy, 
zatwierdzony przez dyrektora, sporządzony z zachowaniem wysokości rocznej dotacji 
organizatora.  

5. Plan finansowy GOK zawiera: plan usług, plan przychodów, plan kosztów 
oraz opracowany w miarę potrzeb plan remontów i konserwacji środków trwałych i 
plan inwestycji. 

6. Szczegółowe zasady prowadzenia rachunkowości i gospodarki finansowej 
określają odrębne przepisy.  

7. Roczne sprawozdanie z działalności merytoryczno-finansowej GOK 
sporządzone w oparciu o przepisy Ustawy o rachunkowości podlega zatwierdzeniu 
przez organizatora.  

 
V. Postanowienia końcowe 

 
§11. Zmiana niniejszego statutu może być dokonana jedynie w drodze uchwały 

Rady Gminy. 


