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Załącznkdo UchwaĘ Rady Gminy w Birczy
NrXl23l2011 z dnia 19 kwietnia Z0tt t.

STATUT
Gminnego ośrodka Kultury, Spońu i Turystyki w Birczy

Rozdział I.

PosTANowIEMA oGÓLNE

Gminny ośrodek Kultury, Sportu

i

$1.
TuryJtyki

w Birczy rwarry óalej ,,GoK,SiT''

jest

samorządowąinstytucjąkulturydziałającąaapodstawie:
ustawy ,i*"25pńdńenttkal99lr. o organizowaniuiprowadzeniudziałalności
kuituralnej (Dz' U- zŻ}ffi r. Nr 13, poz' I23 zpóźn' zm')'
2. ustawy ,d*u8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z2001r. Nr 142,
poz.t59l zpóźn. zm-).
3. ustawy z dnta}9 wtześnia1998 t. o rachunkowości (Dz.U. z2002 r. Nr 76, poz.
694 zpóźn.zm.).
4. ustawy z dttta 27 sierPnta 2049 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157

i.

poz.I240).

ustawa

6.

niniejszego Statutu.

1.

2.

4.

zn.)

z drna27

F^^

czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. ttt 85197 poz- 539 zpoźn.

5.

$2.
Nadzór nad organizacją i funkcjonowaniem GoK,SiT sprawuje wój] G1iny
Bbcza. GoK,SiT jesi wpisany do Ęestru samorządowych instytucji kultury
prowadzonegoptzezotgarltzatorąktórl'rnjestgminaBkcząposiadaosobowośó
prawną i samodzielnie prowadzi gospodarkę fi nansową'
śi"łiuąGoKSiT 3esi luaynek połozony na dziaŁce ewidencyjnej nr 503/1 KW
gminy
PR1P/0d06Ż79Il3 wmiejscowości Bircza. GoK,SiT działa na obszatze
Bireza.
GoK,siT firrya pieczęci podłuznej o następującej treści:Gminny ośrodek
KdŃ' Sportu i Turystyki' 37-74O Bitcza, tel. (i6) 672-50-78, NIP 795-23-31038, REGON 651553150, powiat przemyski'
w sr<łaa GoK,SiT wchódzi gibtioteka Publiczna w Birczy wraz z Filiami
w KuŹminie i w Leszczavłie Dolnej'
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Rozdział II.

ZAKRES DZIAŁALNoŚct GoĘsiT
$3.

Podstawowymi celami GoĘSiT są
zaspokĄąącej
1. prowadzenie wielokierunkowej działabnościtozvł4ającej
pottzeby kulturowe mies zkańców;
2. uPowszechnianie kulturY;
3. otgailzowanie różnorodnych form edukacji kulturalĘ wychowanie ptzez
szrukę;
zagrantcą 7'ę szczegóLnym
podejmowanie współpracy
4. inicjowanie
uwźględnieniem panstw przygrantóznych orut członków Unii Europejskiej
w zakresie Promocji kultury.

i

i

z

i

Do

podstawowych zadań

GoK,SiT

s4.
zakresie upowszechniania kultury na|eĘ

w

w szczególności:
Ó edukacja kulturalna i wychowanie przezsztrrkę;
tvłorzente warunków dta rozwoju amatorskiego
zainteresowani e wiedząi szfi lką

2j

ruchu arĘstycntego oraz

trvorzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także
rękodzieła artystyćznego i ludowego z uwzględnieniem potrzeb mniejszoŚci

3)
' kultywowanie tradycji

i

narodowych;
4) rozwijanie kultury pracy, wypoczynku i zycia codziennego;
jej tworzeniu;
s) ffiońnie nawvt<o* do korzystaniaz dóbr kultury iudziałw
jako warsztatowych form PteY,
6) organizowanie i prowadzenie grup arĘsĘcznych
zaspokajanie potrze}- otaz zainteresowań
rcźpoznavłanle, rozbldzatie
kulituralnych i rekreacyjno-sportowych, dbałośóo rozwój ftzycnry społeczeństwą

i

zeszczegó|nymuwzględnieniemdzieciirriodzieĘ;

dóbr ku}tury;
7) gromadieni.' aomrn"ntowanie, tworzenie, ochrona-i udo.stpnianie
cza;
gminę
Bfu
8) irzygotowywani e, realizacjaproj ektów promuj ących
e)

i.'xułto**ie ideowych, moralnych i patriotycznych postaw, atakże umiejętności

współzycia w grupie;
tecznĄ ;
1 0) prowadz elte działabno ścibiblio
1 1 ) prowadzenie działalnościwydawniczej ;
rpanstwowymi i samorządowyni instytucj ami kultury, placówkami
1 2) współp
pozytku
oświatowymi, rurraacjami, otgalizacjarn7pozatządowymi, organizacjami
publicznego' w t)rm mniej szościaminarodowymi,

rń

$s.

rea|izlĄe ptzede wszystkim ptzez organizowanie:

Zadantastatutowe GoK,SiT
1) imprez kulturalnYch;
2) impiez sportowo - rekreacyjnych;

3)staĘchkółzantqesowańorazzęspołówartystycznych;

4)

l.

różnorodnych form zespołowego uczestnictwa w kulturze.

GoK,SiT

$6.

inoŻn ptowadziÓ swojądziałalnośćpoptzęz:

*

ł

st,

$

występów, festiwali, przeglądów, wystaw
1)
' organizowanie spektakli, koncertów,
o chankterze kulturalnym,
plenerowych
or- spotkań tóatralnych, tmprez

rozrywkowym, sportowym, turystycznym, promocyjnym;
2) prowadzsnie zespołów,kółzainteresowań,warsztatów arĘsĘcznych" szkoleń;
3j prowadznue dziaŁahności wydawniczej i promocyjnej, usług reklamowych;
4) świadczenieusług w zakresie wynajmu lokali i sprzętu;
5) organizowanie imprez zlecorrych;
6) prówadzenie innej dziaŁa1ności wynikającej zpotrzeb środowiska;
7') sptzedażwydawnictw.

Rozdział IIL

oRGAI\IY LAp.ZĄDaAJĄCE I SPosoB IcH

PowoŁYwANIA

s7.

t. DyrektorGoKSiTzarządzainsff rucjąireprezentuje jąnazevłnątrz.
2. Dyrektora GoK,SiT powohrje rLa czas określony lub nieokreślonyi odwołuje Wójt
c*i"y .Btrcza. I<andydata na stanowisko Dyrektora możlrra wyłonić w drodze
konkursu ptzeprowaózonego ptzez orgatizatota. Na czas nieobecności Dyrektor
Wójta Gminy Bkcza'
wznaczaswojego zastępcęinformując pisemnie o powyżsą'm
a
Dy,rektor zobówtązarry jest do przedstawiełia rocznego harmonoglamu dzialanta
wcelu zatwietdzęnta go ptzez Komisję Kultury, Sportu, opieki Społeczrej i Rodziny
Rady Gminy w Birczy orazWoitaGminy Bitcza.

s8.

oryanlzaqę wewnętrzną określa Regulamin organtzacyjny
Dyrektorą po zasięgnięciu opinii otgalizatora.

GoK'SiT nadany

ptzez

Rozdział IV.

ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ
$e.

samorządową instytucją kultury prowadzącą gospodarkę finansową na
zasalach doĘ czryy ch samorządowych instytucj i kultury'
2. Prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków,
kierująp się zasadami ich efektywnego wykorzystania'
J. obsfugę księgowo-finansową GoK'SiT prowadzi Główny Księgowy GoK'SiT.
1.

GoKSiT jest

1.

Działa]nośćGoĘsiT jest

s 10.
finansowana z dotacji orgałizatotą który zapewnia
samorządowej insĘrtucji kultury środkiniezbędne do prowadzemadziałalności oraz do
utrzymania óui"ń, w którym ta działalnośćjest prowadzoną innych dotacji,
wpływów zptowadzonej działalnościstatutowej i gospodarczej, odsetek z Lokat

bl

ffi

*
f

{

bankowych, środków otrzqywarlych od osób fizycznych i prawnych oraz innych
źró deł dozłvolonych prawem.
Ż. GOK,S iT dodatkowo moŻe ptow adzić, działaLnośćgo spodarczą w zakresie :
i) wynajmu i dzierŻawy pomieszczrńi innych składników majątkowych;
rek|amowych, fotograftcznych, filmowych, video, elektroakustyczttych,
z1
"'łog
plasĘcznych,wydavłntcrych;
3) usług ksero gr afi czny ch' komputerowych;
i publikacji, wyrobów sztuki ludowej i amatorskiej,
4)
'pńauzyrvyau*oi"t'"
twórczościpLasĘcznej;
5) usług dydakłycznych i szkoleniowych;
o1 współorgałizowalia inprez masowych oraz wykonywania innych zleceń
i z,anóvńeń podmiotów zewnętt zny ch.
dnała\nościgospodarczej mogą być wykorzystane wyŁączrne
J. Środki rrzyskane
w celu finansowani a dziaŁa|ności statutowej Go K, S iT.
4. Dziatrahność gospodarcza ptowadzona jest na podstawie obowią_zująpych w t1łn
zakresie przepisów prawa.

z

$ 11.

1.

Ż.
3.

Podstawą gospodarki finansowej GoĘsiT jest roczny plan finansowy' sporządzony
ptzez Dyróktora z uwzględnięniem wysokości rocznej dotacji zatwierdzony pruez
wójta Gminy Btrcza.
przepisami o finansach
Insiytuc3a kultury spotządza plan finansowy zgodnie
publicznych.
Plan finansowy zawiera: plan usług, plan przychodów, plan kosztów oraz opracowany
w miarę potrzeb plan remontów i konserwacji środków trwałych i plan inwestycji.

i

z

$ 12.
i gospodarki finansowej określająodrębne
rachunkowości
Szczeg1łowe zasady prowadzenia
przepisy.

s

13.

działa\nościmerytotyczno _ finansowej GoK,SiT sporządzone
Roczre sprawozdanię
w oparciu o przepisy Ustawy o rachunkowości podlega zatvńetdzetia przez Radę Gminy
w Birczy.

z

Rozdział V.

PoSTANoWIENIA KoŃcowE
s 14.

Zmtany statutu mog ąbyÓ przeprowadzone w trybie

właściĘ'mdo jego nadania'

