
Projekt 
 
z dnia  6 października 2020 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY GMINY MIERZĘCICE 

z dnia .................... 2020 r. 

w sprawie uchwalenia Statutu  Gminnego Ośrodka Kultury w Mierzęcicach 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2020r., poz.713) oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu 
działalności kulturalnej (t.j. Dz.U.z2020r.,poz.194) 

 
Rada Gminy Mierzęcice 

uchwala     

§ 1.  Uchwalić Statut Gminnego Ośrodka Kultury w Mierzęcicach w brzmieniu określonym w załączniku 
do niniejszej uchwały. 

§ 2.  Traci moc Uchwała Nr XXXV/211/2001 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 28 grudnia 2001r. w sprawie 
nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Mierzęcicach. 

§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 4.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego.
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Załącznik do Uchwały Nr 
Rady Gminy Mierzęcice                                                  
z dnia

STATUT
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY

W MIERZĘCICACH

I. Postanowienia ogólne

§ 1.
1. Gminny Ośrodek Kultury w Mierzęcicach zwany dalej „GOK” jest samorządową instytucją kultury

utworzoną na mocy Uchwały Nr XXXVII/204/2001 Rady Gminy Mierzęcice  z  dnia 3 grudnia
2001r.

2. Organizatorem GOK jest Gmina Mierzęcice, zwana dalej „Organizatorem”.
3. GOK jest wpisany do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Organizatora. 
4. Siedziba GOK znajduje się przy ul. Wolności 102a w Mierzęcicach, a terenem działania jest obszar

Gminy Mierzęcice.
5. GOK posiada osobowość prawną.

II. Zakres działania

§ 2.
1. GOK jest  instytucją  kultury,  której  działalność  polega  na  tworzeniu,  upowszechnianiu  kultury

poprzez  diagnozowanie,  zaspokajanie  oraz  rozbudzanie  potrzeb  i  zainteresowań  kulturalnych
poszczególnych  środowisk,  grup  społecznych  i  osób  indywidualnych,  jak  również  tworzenie
i wzmacnianie więzi środowiskowych, których treścią są wartości kulturowe.   

2. Działalność GOK obejmuje:
a. edukację kulturalną i wychowanie  przez sztukę, sport i wypoczynek,
b. gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury,
c. tworzenie  warunków  dla  rozwoju  amatorskiego  ruchu  artystycznego  oraz  zainteresowania

sztuką, wiedzą, sportem i wypoczynkiem,
d. tworzenie  warunków  dla  rozwoju  i  kultywowania  lokalnej  tradycji,  obyczajów  ludowych

a także rękodzieła ludowego i artystycznego.
e. rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb i zainteresowań kulturalnych, 
f. kształtowanie wzorców aktywnego uczestnictwa w kulturze,
g. troska o ochronę środowiska i edukacja ekologiczna.

§ 3. 
W  realizacji  swoich  zadań  GOK  współdziała  z  instytucjami  kultury,  organizacjami  społecznymi,
stowarzyszeniami,  placówkami oświatowymi oraz innymi osobami prawnymi i  fizycznymi zgodnie
z potrzebami społeczności lokalnej.
 

§ 4. 
Zadania wymienione w § 2 GOK realizuje poprzez:
1. organizowanie zespołowego uczestnictwa w kulturze w zakresie organizacji koncertów, występów

estradowych, przedstawień, festynów, przeglądów, konkursów amatorskiego ruchu artystycznego,
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organizowanie  zajęć  i  imprez  dla  dzieci  i  młodzieży  szkolnej  o  charakterze  edukacyjnym,
rozrywkowym, sportowo-rekreacyjnym, konkursów, turniejów tematycznych itp.,

2. organizowanie  indywidualnych  i  grupowych  form aktywności  kulturalnej  w zakresie  tworzenia
i prowadzenia działalności amatorskiego ruchu artystycznego, kół i zespołów zainteresowań,

3. organizowanie imprez o charakterze kulturalnym, sportowo-rekreacyjnym i okolicznościowym, 
4. inicjowanie i  prowadzenie działań z zakresu profilaktyki  uzależnień i  patologii  społecznych,  ze

szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży,
5. prowadzenie  działalności  wydawniczej  (informatory,  foldery  itp.)  informującej  o  działalności

i przedsięwzięciach kulturalno-społecznych,
6. przedsięwzięcia mające na celu promocję gminy Mierzęcice, w tym wydawanie lokalnej gazety,
7. współpracę z mediami.

III. Zarządzanie  i  organizacja

§ 5.
1. Organem zarządzającym GOK jest dyrektor, który kieruje instytucją i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Dyrektora  powołuje  i  odwołuje  Wójt  Gminy  po  zasięgnięciu  opinii  właściwych  związków

zawodowych działających w tej instytucji kultury oraz stowarzyszeń zawodowych i twórczych lub
wyłania się go w drodze konkursu. 

3. Dyrektor GOK działa jednoosobowo, podejmuje decyzje samodzielnie w granicach przewidzianych
przepisami prawa. 

4. W razie nieobecności Dyrektora zastępuje go wyznaczony przez niego pracownik.
5. Organem doradczym jest Rada Programowa. 
6. Rada składa się z 4 członków powoływanych przez Dyrektora na 5 letnią kadencję, spośród osób

dysponujących wiedzą w zakresie działalności  GOK. 
7. Członkowie Rady Programowej pełnią swoje funkcje społecznie i nie otrzymują wynagrodzenia

 z tego tytułu.

IV. Określenie źródeł finansowania

§ 6.
Źródłami finansowania działalności GOK są:
1. dotacja  podmiotowa  od  Organizatora  na  finansowanie  działalności  bieżącej  w  zakresie

realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów,
2. dotacja celowa od Organizatora na realizację wskazanych zadań i programów,
3. dotacja celowa realizację określonych zadań i programów z innych źródeł, 
4. przychody własne z prowadzonej działalności,  
5. środki otrzymywane od osób fizycznych i prawnych,
6. środki pochodzące z funduszy krajowych i zagranicznych.

§ 7.
1. GOK prowadzi na zasadach określonych odrębnymi przepisami działalność gospodarczą, z której

przychody przeznaczone są na realizację celów statutowych.
2. Prowadzona działalność nie może powodować ograniczenia działalności statutowej GOK.
3. Prowadzenie działalności gospodarczej może odbywać się poprzez:

a. wynajmowaniu pomieszczeń oraz rzeczy ruchomych, 
b. organizowanie odpłatnych kursów, szkoleń, warsztatów i wycieczek,
c. prowadzenie działalności wydawniczej i poligraficznej,  
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d. prowadzenie  sprzedaży  artykułów  wydawniczych  (pocztówki,  kalendarze,  foldery  itp.)
związanych tematycznie z terenem działania,

e. organizowaniu innych usług kulturalnych i artystycznych.
f. promocji innych podmiotów na imprezach organizowanych przez GOK.

 

V. Przepisy końcowe

§ 8. 
Zmiany w Statucie GOK mogą być dokonane w trybie właściwym dla jego nadania.
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