UCHWAŁA NR XXIII/134/13
RADY GMINY RACZKI
z dnia 27 lutego 2013 r.
w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Raczkach
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (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,
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, 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 106, poz.
675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281;
z 2012 r. poz. 567; z 2013 r. poz. 153), art. 14 i art. 16 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152,
poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234,
poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548) oraz art. 13 ust.
2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U.
z 2012 r. poz. 404) uchwala się, co następuje:
§ 1. Nadaje się statut Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Raczkach w brzmieniu określonym w załączniku
do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raczki.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XXIX/185/01 Rady Gminy Raczki z dnia 16 listopada 2001 r. w sprawie
przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Raczkach.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Mirosław Sewastynowicz
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/134/13
Rady Gminy Raczki
z dnia 27 lutego 2013 r.
STATUT
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W RACZKACH
Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. Gminny Ośrodek Kultury w Raczkach, zwany dalej "GOK" jest samorządową instytucją
kultury działającą na podstawie:
1) uchwały Nr 64 Gminnej Rady Narodowej w Raczkach z dnia 30 grudnia 1976 r. w sprawie utworzenia
Gminnego Ośrodka Kultury w Raczkach;
2) uchwały Nr XXIX/185/01 Rady Gminy Raczki z dnia 16 listopada 2001 r. w sprawie przyjęcia Statutu
Gminnego Ośrodka Kultury w Raczkach;
3) ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U.
z 2012 r. poz. 406);
4) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.);
5) ustawy z dnia 29 września 1998r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009r. Nr 852, poz. 2223, z późn. zm.);
6) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240, z późn. zm.);
7) postanowień niniejszego statutu.
§ 2. 1. Nadzór nad organizacją i funkcjonowaniem GOK sprawuje Wójt Gminy Raczki.
2. GOK posiada osobowość prawną i jest wpisany do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez
Organizatora, którym jest Gmina Raczki.
3. Organizator zapewnia warunki działalności i rozwoju GOK, odpowiadające jego zadaniom.
4. Siedziba GOK mieści się w Raczkach, ul Plac Kościuszki 15, a terenem działania jest gmina Raczki.
5. GOK używa pieczęci podłużnej o następującej treści: Gminny Ośrodek Kultury Plac Kościuszki 15,
16 – 420 Raczki, tel. (87) 568-51-40, NIP 844-20-50-499.
§ 3. GOK jest pracodawcą w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy.
Rozdział 2.
CELE I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI GOK
§ 4. Podstawowymi celami GOK są:
1) pozyskanie i przygotowanie środowiska do aktywnego uczestnictwa w kulturze;
2) współtworzenie wartości kulturalnych oraz udział w promocji gminy;
3) prowadzenie działalności rozwijającej i zaspakajającej potrzeby kulturowe mieszkańców;
4) organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę;
5) kreowanie postaw szacunku i otwartości wobec innych kultur;
6) kształtowanie wzorów aktywnego uczestnictwa w kulturze.
§ 5. Do podstawowych zadań GOK w zakresie upowszechniania kultury należy w szczególności:
1) edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę;
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2) tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą
i sztuką;
3) organizowanie i prowadzenie grup artystycznych, jako warsztatowych form pracy;
4) rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych;
5) gromadzenie, dokumentowanie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury związanych z gminą Raczki;
6) kształtowanie ideowych, moralnych i patriotycznych postaw, a także integracja środowiska lokalnego;
7) współdziałanie z innymi instytucjami kultury, placówkami oświatowymi, organizacjami pozarządowymi,
organizacjami pożytku publicznego, stowarzyszeniami regionalnymi, fundacjami w zakresie zaspokajania
potrzeb kulturalnych społeczności lokalnej;
8) prowadzenie działalności wystawienniczej, wydawniczej;
9) dokumentowanie przedsięwzięć artystycznych istotnych dla gminy.
§ 6. Do podstawowych zadań GOK w ramach realizacji zadań w zakresie ochrony dziedzictwa
narodowego należy:
1) gromadzenie i zbieranie przedmiotów i dokumentów związanych z historią gminy i kraju,
2) podtrzymywanie tradycji lokalnych i narodowych,
3) tworzenie warunków do
artystycznego i ludowego.

podtrzymywania

tradycji

folklorystycznych

i rozwijania

rękodzieła

§ 7. Do podstawowych zadań GOK w ramach realizacji zadań promocyjnych należy:
1) organizowanie i prowadzenie działań promocyjnych,
2) administrowanie i bieżąca aktualizacja strony internatowej GOK,
3) utrzymywanie kontaktów ze środkami masowego przekazu,
4) udział w imprezach promocyjnych odbywających się poza terenem gminy.
§ 8. Zadania statutowe GOK realizuje poprzez:
1) prowadzenie edukacji kulturalnej i społecznej dzieci, młodzieży i dorosłych,
2) popularyzację i promocję twórczości artystycznej ze wszystkich dziedzin sztuki,
3) organizowanie zespołowego uczestnictwa w kulturze,
4) organizowanie różnorodnych form indywidualnej aktywności twórczej, poprzez prowadzenie kół
zainteresowań, zespołów artystycznych, klubów,
5) organizowanie imprez kulturalnych o charakterze edukacyjnym, artystycznym i rozrywkowym
(konkursy, spektakle, wieczornice, spotkania literackie i autorskie, wystawy, koncerty, festiwale,
przeglądy oraz imprezy plenerowe o charakterze kulturalnym, rozrywkowym, rekreacyjnym,
promocyjnym),
6) organizowanie warsztatów, seminariów, konferencji, odczytów związanych z przedmiotem działań
statutowych,
7) organizację nauki języków obcych,
8) prowadzenie pracowni komputerowo – internetowej,
9) aktualizowanie przedsięwzięć artystycznych istotnych dla gminy na stronie internetowej GOK,
10) rozwój i opiekę nad Raczkowskim Domem Regionalnym.
§ 9. W miarę możliwościGOK może wspomagać organizacyjnie, merytorycznie i finansowo inicjatywy
społeczne oraz środowiskowe, nawiązujące w swych założeniach do zadań statutowych GOK.
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Rozdział 3.
ZARZĄDZANIE GOK I JEGO ORGANIZACJA
§ 10. 1. Na czele GOK stoi Dyrektor, który zarządza jego działalnością i reprezentuje GOK na zewnątrz.
2. Dyrektora powołuje i odwołuje Wójt Gminy na zasadach i w trybie określonym w odrębnych
przepisach. Kandydata na stanowisko Dyrektora można wyłonić w drodze konkursu. Na czas nieobecności
Dyrektor wyznacza swojego zastępcę informując o powyższym Wójta.
3. Pracowników GOK - merytorycznych i obsługi - zatrudnia i zwalnia Dyrektor GOK
4. GOK opracowuje corocznie plany działalności, zatwierdzane przez Dyrektora.
§ 11. Organizację wewnętrzną GOK określa Regulamin Organizacyjny GOK nadany przez Dyrektora, po
zasięgnięciu opinii Wójta.
§ 12. Zasady wynagradzania pracowników GOK określone są na podstawie Regulaminu Wynagradzania
opracowanego przez Dyrektora GOK, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
Rozdział 4.
ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ
§ 13. 1. GOK jest instytucją kultury prowadzącą samodzielnie gospodarkę finansową na zasadach
dotyczących samorządowych instytucji kultury.
2. GOK prowadzi gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami
celowości, rzetelności i efektywności ich wydatkowania.
3. GOK samodzielnie gospodaruje przydzieloną i nabytą częścią mienia.
4. Obsługę księgo – finansową GOK prowadzi Księgowy GOK.
§ 14. 1. Działalność GOK jest finansowana z dotacji Organizatora, który zapewnia instytucji kultury
środki niezbędne do prowadzenia działalności oraz utrzymania obiektów, w których ta działalność jest
prowadzona, innych dotacji, wpływów z prowadzonej działalności statutowej i gospodarczej, odsetek z lokat
bankowych, środków otrzymywanych od osób fizycznych i prawnych oraz innych źródeł dozwolonych
prawem.
2. GOK dodatkowo może prowadzić działalność gospodarczą, w zakresie:
1) wynajmu pomieszczeń i innych składników majątkowych;
2) sprzedaży wydawnictw i publikacji, wyrobów sztuki ludowej i amatorskiej twórczości plastycznej;
3) wypożyczanie sprzętu technicznego;
4) współorganizowania imprez masowych oraz wykonywania innych zleceń i zamówień podmiotów
zewnętrznych;
5) środki uzyskane z działalności gospodarczej mogą być wykorzystane wyłącznie w celu finansowania
działalności statutowej GOK;
6) działalność gospodarcza prowadzona jest na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów
prawa;
7) GOK może użyczać bezpłatnie pomieszczeń i rekwizytów na cele, w szczególności edukacyjne.
§ 15. 1. Podstawą gospodarki finansowej GOK jest roczny plan finansowy, sporządzony przez Dyrektora
z uwzględnieniem i zachowaniem wysokości rocznej dotacji Organizatora.
2. Wysokość rocznej dotacji na działalność GOK ustala Rada Gminy na wniosek Wójta Gminy.
3. GOK prowadzi rozliczenia
upowszechniania kultury.

finansowe
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4. Roczne sprawozdania z działalności merytoryczno - finansowej GOK podlegają zatwierdzeniu przez
Wójta Gminy.
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§ 16. GOK tworzy Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na zasadach określonych w odrębnych
przepisach.
Rozdział 5.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 17. 1. Połączenia, podziału lub likwidacji GOK w Raczkach może dokonać Rada Gminy w Raczkach na
warunkach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.
2. W sprawach nie uregulowanych w Statucie zastosowanie mają przepisy ustawy o organizowaniu
i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz innych ustaw.
3. Statut nadaje i wprowadza do niego zmiany Rada Gminy Raczki w drodze uchwały.
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