UCHWAŁA NR XXX/227/2013
RADY GMINY RABA WYŻNA
z dnia 21 marca 2013 r.
w sprawie: nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Rabie Wyżnej.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.
U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z późniejszymi zmianami) oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991
r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r. Nr 72, poz. 406) - Rada
Gminy Raba Wyżna uchwala, co następuje:
§ 1. Nadaje się statut Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Rabie Wyżnej, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej
uchwały.
§ 2. Traci moc Uchwała Nr XVII/154/2004 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 9 lutego 2004 roku w sprawie:
nadania Statutu dla Gminnego Ośrodka Kultury w Rabie Wyżnej.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raba Wyżna oraz Dyrektorowi Gminnego Ośrodka
Kultury w Rabie Wyżnej.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Raba Wyżna
mgr inż. Krzysztof Stachura
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/227/2013
Rady Gminy Raba Wyżna
z dnia 21 marca 2013 r.

STATUT
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
W RABIE WYŻNEJ
Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. Gminna instytucja kultury o nazwie Gminny Ośrodek Kultury w Rabie Wyżnej jest utworzona na mocy
Uchwały Nr XVII/154/2004 z dnia 9.02.2004r.
§ 2. Gminny Ośrodek Kultury, zwany dalej GOK działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i

prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U.

z 2012 r., poz. 406,) zwanej dalej ustawą,
2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2009r. Nr 157 poz. 1240 z poźn. zm.)
3) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U.z 2009r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.),
4) ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80,
poz. 526 z późn. zm.)
5) niniejszego statutu,
6) innych przepisów prawnych dotyczących zasad gospodarki finansowej ustalonych dla instytucji kultury.
§ 3. 1. GOK jest samorządową instytucją kultury, wyodrębnioną pod względem prawnym i ekonomiczno finansowym, nadzorowaną przez Organizatora, którym jest Gmina Raba Wyżna.
2. Organem nadzoru Organizatora jest Wójt Gminy Raba Wyżna.
3. Siedziba GOK mieści się w Domu Parafialnym w Rabie Wyżnej nr 33.
4. Terenem działania GOK jest obszar Gminy Raba Wyżna.
5. W ramach współpracy i wymiany z innymi podmiotami GOK może działać na terenie całej Polski, a także
poza granicami kraju.
6. GOK posiada osobowość prawną i jest wpisany do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez
Organizatora pod pozycją Nr 1.
7. GOK używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu, adresem, numerem telefonu oraz numerem
NIP i REGON.
8. GOK może posiadać znak graficzny (logo).
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9. GOK może używać nazwy skróconej.
Rozdział 2.
CEL I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI
§ 4. 1. Głównym celem GOK jest wielokierunkowa działalność rozwijająca i zaspokajająca potrzeby kulturalne
mieszkańców Gminy Raba Wyżna oraz pozwalająca na zachowanie, upowszechnianie i promocję lokalnego
dziedzictwa kulturowego w kraju i za granicą w szczególności:
1) organizowanie różnorodnych form edukacji artystycznej, kulturalnej i naukowej skierowanej do odbiorców
wszystkich grup wiekowych,
2) inicjowanie i stwarzanie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, kół zainteresowań, sekcji
i zespołów,
3) rozpoznawanie, rozwijanie i zaspokajanie zainteresowań oraz potrzeb kulturalnych i intelektualnych
mieszkańców Gminy Raba Wyżna , oraz tworzenie warunków do ich zaspokajania,
4) tworzenie ofert i warunków umożliwiających kulturalne wykorzystanie czasu wolnego przezmieszkańców
Gminy Raba Wyżna,
5) tworzenie warunków do podtrzymywania postaw patriotycznych i kultywowania tradycji,
6) gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury,
7) współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz kultury i sztuki,
8) podejmowanie działań integracyjnych w sferze kultury dla osób niepełnosprawnych,
9) promocja walorów turystycznych i historycznych Gminy Raba Wyżna,
10) kształtowanie wzorów i nawyków aktywnego uczestnictwa w kulturze,
11) wspieranie i fachowa pomoc dla inicjatyw kulturalnych mieszkańców,
12) prowadzenie działań z zakresu ekologii,
13) GOK może podejmować inne zobowiązania w zakresie organizowania działalności kulturalnej wynikające
z potrzeb środowiska.
§ 5. 1. GOK może prowadzić, na zasadach określonych odrębnymi przepisami, działalność gospodarczą.
2. Prowadzenie działalności gospodarczej może się odbywać w szczególności poprzez:
1) wynajmowanie pomieszczeń na organizację imprez i uroczystości okolicznościowych,
2) wypożyczanie sprzętu do obsługi przedsięwzięć kulturalnych,
3) prowadzenie warsztatów, szkoleń, kursów i zajęć edukacyjnych,
4) sprzedaż wydawnictw, pamiątek, plastyki obrzędowej,
5) organizację imprez zlecanych przez inne instytucje i osoby fizyczne,
6) promocję przedsiębiorców podczas przedsięwzięć kulturalnych organizowanych przez GOK,
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7) udział w koncertach i występach artystycznych własnych zespołów na zlecenie innych podmiotów,
8) sprzedaż biletów na organizowane imprezy własne,
9) usługi reklamowe,
10) dzierżawę miejsc pod stoiska handlowe,
11) organizowanie dyskotek, zabaw i wieczorków tanecznych,
12) wynajem miejsc noclegowych,
13) organizację obozów, rajdów, wycieczek,
14) innych usług związanych z działalnością statutową GOK.
3. Środki uzyskane z działalności, o której mowa w ust. 1, mogą być wykorzystane wyłącznie na cele statutowe
GOK.
§ 6. 1. GOK ma prawo zrzeszania się w stowarzyszeniach i związkach.
2. GOK może przystąpić do organizacji krajowych i międzynarodowych o ile ich cele działalności są zbieżne
z jego celami działania.
Rozdział 3.
Organy zarządzające i doradcze oraz sposób ich powoływania
§ 7. 1. GOK zarządza Dyrektor, który organizuje działalność instytucji, reprezentuje ją na zewnątrz i ponosi
pełną odpowiedzialność za całokształt jej działalności.
2. Dyrektora powołuje na czas określony i odwołuje Wójt Gminy Raba Wyżna.
3. Dyrektor może być wyłoniony w drodze konkursu zgodnie z ustawą z dnia 25 października 1991 r.
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. O przeprowadzeniu konkursu decyduje Wójt. Regulamin
konkursu ustala Wójt Gminy.
4. Wójt Gminy może powierzyć zarządzanie instytucją osobie fizycznej lub prawnej, zgodnie z ustawą, o której
mowa w ust. 3. Do osoby, której powierzono zarządzanie instytucją stosuje się odpowiednio postanowienia
dotyczące Dyrektora.
5. Wójt wykonuje wobec Dyrektora czynności z zakresu prawa pracy oraz jest jego zwierzchnikiem
służbowym.
6. W strukturze GOK nie przewiduje się utworzenie stanowiska zastępcy dyrektora, a w czasie nieobecności
Dyrektora, instytucją kieruje z upoważnienia Dyrektora inny pracownik GOK, a w przypadku, gdy takiej
możliwości nie ma z uwagi na liczbę pracowników GOK (nie licząc głównego księgowego i pracowników
obsługi), zastępstwo pełni osoba zatrudniona przez Wójta na okres nieobecności Dyrektora.
§ 8. Organizację wewnętrzną GOK określa Regulamin Organizacyjny wydany w drodze zarządzenia przez
Dyrektora.
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§ 9. 1. Dyrektor GOK wykonuje czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do zatrudnionych w GOK
pracowników.
2. Dyrektor jest przełożonym wszystkich pracowników zatrudnionych w GOK.
3. Do zadań Dyrektora należy w szczególności:
1) kierowanie działalnością GOK,
2) reprezentowanie GOK na zewnątrz,
3) zarządzanie i szczególna dbałość o majątek GOK,
4) sporządzanie planu finansowego GOK,
5) sporządzanie i przedkładanie sprawozdania z wykonania planu finansowego,
6) nadawanie regulaminu organizacyjnego GOK z zachowaniem trybu przewidzianego w ustawie,
7) wykonywanie zadań przewidzianych w prawie pracy dla pracodawcy,
8) organizowanie działalności GOK w sposób zgodny z przepisami o bezpieczeństwie i higienie pracy, ochronie
przeciwpożarowej,
9) nadzór nad prowadzoną księgowością GOK,
10) prowadzenie inwentaryzacji mienia GOK w terminie określonym w przepisach prawa.
Rozdział 4.
GOSPODARKA FINANSOWA I OKREŚLENIE ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA
§ 10. 1. Nadzór nad gospodarką finansową GOK sprawuje Wójt Gminy
Ośrodek gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę
finansową na zasadach określonych w ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu
działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 406) oraz w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 159 poz. 1240 z późn. zm.), kierując się zasadami efektywności ich
wykorzystania.
2. GOK pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów.
3. Źródłami finansowania działalności GOK są przychody z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży
składników majątku ruchomego, przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, dotacje podmiotowe
i celowe z budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, środki otrzymane od osób fizycznych
i prawnych oraz z innych źródeł.
4. Podstawą gospodarki finansowej GOK jest roczny plan finansowy opracowany przez Dyrektora
z zachowaniem wysokości dotacji udzielonej przez Organizatora.
5. Dyrektor GOK składa Wójtowi Gminy w terminie do 31 marca roczne sprawozdanie z działalności
merytorycznej i finansowej GOK za rok ubiegły.
6. Roczne sprawozdanie finansowe GOK zatwierdza Wójt Gminy Raba Wyżna.
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7. Sprawy finansowe GOK prowadzi główny księgowy zatrudniony przez Dyrektora.
8. Nadzór nad finansami GOK sprawuje Dyrektor.
Rozdział 5.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 11. 1. Statut GOK nadaje Organizator.
2. Wszelkie zmiany w niniejszym statucie mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego nadania.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy powszechnie
obowiązujące.
§ 12. Statut wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Raba Wyżna
mgr inż. Krzysztof Stachura
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