DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
Gorzów Wielkopolski, dnia 4 lipca 2013 r.

Elektronicznie podpisany przez:
Anna Zacharia; LUW

Poz. 1686

Data: 2013-07-04 15:14:43

OBWIESZCZENIE NR 4.2013
RADY GMINY ZWIERZYN
z dnia 26 czerwca 2013r.
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Kultury
„Jutrzenka” w Zwierzynie
1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych
innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 197, poz. 1172) ogłasza się w załączniku tekst jednolity
uchwały Nr XXX/235/2005 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie nadania Statutu
Gminnego Ośrodka Kultury „Jutrzenka” w Zwierzynie (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2006r. Nr 7, poz. 151),
z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:
1) uchwałą Nr IX/46/2007 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 27 czerwca 2007r. w sprawie zmiany uchwały
Nr XXX/235/2005 z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Kultury
„Jutrzenka” w Zwierzynie.
2) uchwałą Nr XIX/90/2012 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 28 marca 2012r. zmieniającą uchwałę w sprawie
nadania Statutu Gminnego Ośrodka Kultury „Jutrzenka” w Zwierzynie.
2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały nie obejmuje:
1) § 3 uchwały Nr IX/46/2007 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 27 czerwca 2007r. w sprawie zmiany uchwały
Nr XXX/235/2005 z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Kultury
„Jutrzenka” w Zwierzynie (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2007r. Nr 74, poz. 1052)
2) § 3 uchwały Nr XIX/90/2012 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 28 marca 2012r. zmieniającą uchwałę
w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Kultury „Jutrzenka” w Zwierzynie. (Dz. Urz. Woj.
Lubuskiego z 2012r. poz. 813),
- które stanowią:
„§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.”.
Przewodnicząca Rady
Stefania Sierocińska
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Załącznik Nr 1
do Obwieszczenia Nr 4.2013
Rady Gminy Zwierzyn
z dnia 26 czerwca 2013r.
Uchwała Nr XXX/235/2005
Rady Gminy Zwierzyn
z dnia 29 grudnia 2005r.
w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Kultury „Jutrzenka” w Zwierzynie
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9, art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 9 ust. 1 i 2,
art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
(Dz. U. Z 2001r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.) - Rada Gminy uchwala
Statut Gminnego Ośrodka Kultury „Jutrzenka” w Zwierzynie
I. Postanowienia ogólne
§ 1. 1 Gminny Ośrodek Kultury „Jutrzenka” w Zwierzynie zwany dalej „GOK” został utworzony na mocy
Uchwały Rady Gminy w Zwierzynie Nr IX/33/91 z dnia 21 marca 1991r. w sprawie utworzenia Gminnego
Ośrodka Kultury w Zwierzynie.
§ 1. 2 GOK działa na podstawie:
- ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U
z 2001 roku Nr 13, poz. 123 z późn. zm.);
- ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn.
zm.);
- uchwały Rady Gminy Nr IX/33/91 z dnia 21 marca 1991 roku w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka
Kultury w Zwierzynie;
- niniejszego Statutu.
§ 2. Gminny Ośrodek Kultury jest samorządową instytucją kultury.
§ 3. Nadzór nad Gminnym Ośrodkiem Kultury w imieniu organizatora sprawuje Wójt Gminy Zwierzyn.
§ 4. Gminny Ośrodek Kultury posiada osobowość prawną i jest wpisany do rejestru instytucji kultury
prowadzonego przez gminę.
§ 5. Siedzibą Gminnego Ośrodka Kultury jest Zwierzyn, terenem działania jest obszar Gminy Zwierzyn.
§ 6. GOK używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby.
II. Cele i zadania
§ 7. 1. Gminny Ośrodek Kultury realizuje zadania w zakresie tworzenia, upowszechniania i ochrony
kultury.
2. Gminny Ośrodek Kultury prowadzi wielokierunkową działalność na podstawie własnego społecznie
zaakceptowanego programu.
§ 8. Do podstawowych zadań Gminnego Ośrodka Kultury należy:
1) rozbudzanie zainteresowań i potrzeb kulturalnych;
2) opracowanie i prowadzenie form pracy służących popularyzowaniu sztuki oraz upowszechnianiu dorobku
kulturalnego;
3) kształcenie wzorów i nawyków aktywnego uczestnictwa w kulturze;
4) tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego;
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5) tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, rękodzieła ludowego i artystycznego;
6) współdziałanie z instytucjami, stowarzyszeniami i organizacjami w zakresie zaspokajania potrzeb
kulturalnych społeczności lokalnej;
7) gromadzenie, dokumentowanie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury, ze szczególnym uwzględnieniem
własnego regionu;
8) organizowanie spektakli, koncertów, wystaw dzieł sztuki i odczytów;
9) prowadzenie sekcji, kół zainteresowań i ognisk artystycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych do których
należy co najmniej 15 osób;
10) organizowanie imprez rozrywkowych (zabawy, dyskoteki, festyny);
11) organizowanie imprez literackich, historycznych, artystycznych, rozrywkowych, kabaretowych, popularno
– naukowych, pogawędek, apeli, spotkań autorskich, oraz wszelkiego rodzaju konkursów, przeglądów
i festiwali;
12) prowadzenie działalności wydawniczej;
13) zapewnienie oprawy organizacyjno – technicznej uroczystości lokalnych i świąt państwowych;
14) udzielanie pomocy merytorycznej, doradztwa programowego i organizacyjnego na rzecz klubów i świetlic
wiejskich;
15) nadzór merytoryczny nad działalnością klubów i świetlic wiejskich w gminie Zwierzyn.
16) współpracę z Gminną Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie funkcjonowania
świetlic środowiskowych,
17) współpracę z radami sołeckimi w zakresie
z uwzględnieniem miejscowych potrzeb.

prowadzenia

i funkcjonowania

świetlic

wiejskich

§ 9. Zadania wymienione w §8 Gminny Ośrodek Kultury realizuje poprzez:
1) organizowanie zespołowego uczestnictwa w kulturze i upowszechnianie różnych dziedzin kultury i sztuki;
2) prowadzenie innych form działalności na zasadach określonych w odrębnych przepisach;
3) współpracę i pomoc instruktażowo – metodyczną zespołom amatorskiego ruchu artystycznego;
4) gromadzenie dokumentacji wydarzeń życia społecznego i kulturalnego regionu..
§ 10. Gminny Ośrodek Kultury może podejmować inne działania dla zaspokojenia potrzeb środowiska
lokalnego.
§ 11. Gminny Ośrodek Kultury może prowadzić działalność gospodarczą, w zakresie:
1) usług poligraficznych, fotograficznych, filmowych, fonograficznych oraz innych z zakresu kultury;
2) impresariatu artystycznego;
3) wypożyczenia sprzętu technicznego i innego;
4) sprzedaży giełdowej, komisowej, antykwarycznej artykułów użytku kulturalnego i dzieł sztuki;
5) prowadzenia wynajmu pomieszczeń;
6) organizowanie imprez zleconych (okolicznościowe, rodzinne, obrzędowe, turystyczne);
7) nauki języków obcych;
8) innej działalności gospodarczej w zależności od możliwości i zapotrzebowania społecznego, zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.
§ 12. 1 Działalność gospodarcza określona w §11 powinna być rentowna.
2. Środki finansowe uzyskane z działalności gospodarczej przeznacza się na finansowanie działalności
statutowej.
3. Gminny Ośrodek Kultury może organizować świetlice, kluby lub inne formy działalności kulturalnej.
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III. Organy zarządzające i doradcze oraz sposób ich powoływania.
§ 13. 1. Gminnym Ośrodkiem Kultury kieruje wyłoniony w drodze konkursu dyrektor i jest on
odpowiedzialny za jego działalność.
2. Dyrektora wybiera się w drodze konkursu na okres 5 lat.
3. Dyrektora zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy.
4. Dyrektor zarządza Gminnym Ośrodkiem Kultury i reprezentuje go na zewnątrz.
§ 14. (skreślony)1)
§ 15. 1. Organizację wewnętrzną Gminnego Ośrodka Kultury określa Regulamin Organizacyjny nadawany
przez Dyrektora, po zasięgnięciu opinii Wójta Gminy.
2. Pracowników Gminnego Ośrodka Kultury zatrudnia, awansuje, zwalnia Dyrektor GOK, który dokonuje
również wszystkich czynności wynikających ze stosunku pracy.
§ 16. 1. Przy Dyrektorze GOK może działać Rada ds. Kultury jako organ doradczy w sprawach
zarządzania, finansowania oraz polityki kulturalnej.
2. Członków Rady, o której mowa w ust.1 powołuje Dyrektor GOK, na zasadach określonych w pkt 3 – 7.
Rada wybiera ze swojego grona przewodniczącego, który kieruje jej pracami.
3. W skład Rady powinni wchodzić działacze: samorządowi, kulturalno – oświatowi, organizacji
społecznych, młodzieżowych, stowarzyszeń, przedstawiciele zespołów, kół zainteresowań działających przy
GOK oraz inni mieszkańcy gminy.
4. W skład Rady wchodzi od 5 – 11 członków, w tym jeden delegowany przez Wójta Gminy.
5. Kadencja rady trwa 3 lata.
6. Członkowie rady za udział w jej pracach nie otrzymują wynagrodzenia.
7. Rada działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.
IV. Gospodarka finansowa Gminnego Ośrodka Kultury
§ 17. Gminny Ośrodek Kultury prowadzi gospodarkę finansową i rozlicza się z budżetem gminy, zgodnie
z ustawą o finansach publicznych.
§ 18. Gminny Ośrodek Kultury pozyskuje środki finansowe na pokrycie kosztów bieżącej działalności
i zobowiązań z:
- dotacji otrzymanych z budżetu gminy,
- dochodów uzyskiwanych z własnej działalności,
- darowizn i innych źródeł,
§ 19. Gminny Ośrodek Kultury prowadzi samodzielną działalność gospodarczą na podstawie planu
działalności finansowej zawierającego planowanie usług, przychodów, kosztów, remontów, konserwacji
środków trwałych oraz inwestycji.
§ 20. Gminny Ośrodek Kultury może prowadzić działalność w granicach określonych prawem, a środki
uzyskane w wyniku tej działalności ma obowiązek przeznaczyć na działalność statutową.
§ 21. Podstawą gospodarki finansowej GOK jest roczny plan finansowy działalności instytucji,
samodzielnie przez nią sporządzony z uwzględnieniem przyznanej dotacji. Stanowi on podstawę do rozliczenia
działalności z budżetem gminy.
§ 211. Dyrektor GOK po uzgodnieniu z Wójtem Gminy Zwierzyn może zlecić prowadzenie spraw
związanych z administracją mienia GOK i księgowaniem wyspecjalizowanej jednostce zewnętrznej2).
§ 22. Gminny Ośrodek Kultury może w granicach obowiązujących przepisów pobierać opłaty za swoje
usługi, a wpływy przeznaczyć na cele statutowe.
V. Postanowienia końcowe
§ 23. Statut Gminnego Ośrodka Kultury nadaje Rada Gminy Zwierzyn.
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§ 24. Zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.
§ 25. Traci moc uchwała Nr XIX/59/92 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 18.12.1992r. w sprawie zmiany
Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Zwierzynie.
§ 26. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 27. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Lubuskiego.
1)

przez §1 uchwały Nr XIX/90/2012r. zmieniającej uchwałę w sprawie nadania "Statutu Gminnego Ośrodka Kultury"
w Zwierzynie (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2012r. poz. 813), która weszła w życie w dniu 18 kwietnia 2012r.
2)
dodany przez §1 uchwały Nr IX/46/2007 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 27 czerwca 2007r. w sprawie zmiany uchwały
Nr XXX/235/2005 z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Kultury „Jutrzenka”
w Zwierzynie (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2007r. Nr 74, poz. 1052), która weszła w życie 2 sierpnia 2007r.

