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STATUT
Gminnego Ośrodka Kultury, Spońu i TurysĘki w Birczy
Rozdział I.

PosTANowIENIA oGÓLNE
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s1.

w Birczy zwany dalej ,,GoK,SiT'' jest
samorządową insĘrtucj ą kultury działając ą na po d stawi e :
1. ustawy z dnia25 puździernika 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej (Dz.U. z200I r. Nr 13' poz.I23 zpóźn. zm.).
2. ustawy zdnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z2O}Ir.Nr 142,
poz.l59l zpóźn. zrn.).
3. ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości tj. (Dz. |J. z Ż009 r. Nr 152'
poz.IŻŻ3 zpóźn. zm.).
4. ustawy z dnia27 sierpnia2}}9 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 po2.1240
zpoźn. zm).
5. ustawa z dnia 27 czerwca 1997 t o bibliotekach (Dz. U. nr 85 poz. 539 z późn.
złn.)
6. niniejszego Statutu.
Gminny ośrodekKultury, Sportu

1.

2.

J.

4.

Turystyki

s2.

Nadzór nad organizacją i funkcjonowaniem GoK,SiT sprawuje Wójt Gminy
Bircza. GoK,siT jest wpisany do Ęestru samorządowych instyrucji kultury
prowadzonego przez otgarttzatora. którym jest gmina Bttcza, posiada osobowość
prawną i samodzielnie prowadzi gospodarkę f,rnansową.
Siedzibą GoK'SiT jest budynek położony na działce ewidencyjnej nr 503/1 KW
PR1P/0006279ll3 w miejscowości Bircza. GoK,SiT działa na obszarze gminy
Bircza.
GoK,SiT lŻywa pieczęci podłuznej o następującej treści:Gminny ośrodek
Kultury, Sportu i rurystyki,3T-740 Bircza, tel. (16) 672-50-79, NIp 795-23-31038, REGON 651553150, powiat przemyski.
W skład GoK,SiT wchodzi Biblioteka Publiczna w Birczy wraz z Filiami
w KuŹminie i

w Leszczavńe Dolnej.

Rozdział II.

ZAKRES DZIAŁ ALNoŚCI GoK,siT
s3.

Podstawowymi celami GoK'SiT są
l ' prowadzenie wielokierunkowej działalnośc
i rczwijającej i zaspak ajającej potrzeby
kulturowe mieszkńców;
2. upowszechnianie kultury;
3' organizowanie róznorodnych form edukacji kulturalnej
wychowan ie przez

i

sztukę;

4. inicjowanie i podejmowanie współpracy
z zagtanlcą' Ze szczegóInym
uwzględnieniem panstw przagranic'z.tr-ych oraz
członków Unii Europejskiej
w zakresie promocji kultury.
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zadan GoK,SiT

s4.
w zakresie upowszechniania kultury należy

1) edukacja kulturalna i wychowanie ptzezsŹukę;

2) tworzenie waruŃów dla .o'*ó;., amatońkiego
ruchu artystycznego otaz
zainteresowanie wiedzą i sztuką
3) kultywowanie tradycji i tworzenie warunków dla
rozwoju folkloru, a także
rękodzieła artystycznego

i

,

ludoweg o
,*rględnieniem potrzeb mniejszości
'
narodowych;
4) rozwij anie kultury pr
?cy, wypoczynk u i zy ciacodziennego ;
s) tworzenie nawyków do
korzystaniaz dóbrkultury i ua'iii*;ej tworzeniu;
6) organizowanie i prowadzenie grup artystyczny"ń
warsztatowych form pracy,
3*o
"
rozpoznawanie, rozbudzanie
zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań
kulturalnych i rekreacyjno-sportowych'_dbaiose
zyczny społeczeństwa,
ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieŻy;
"
7) gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie'
o.t''o''ui udostępnianie dóbr kultury;
8) przygotowywani e, realizacja proj ektów promującyctr
gmini'ńirczą
e) kształtowanie ideowych, moralnych i patrioty;;i"';;
ał, ataxzeumiejętności
współżycia w grupie;
1 0) prowad zenie działalno
ścibibliotecznej ;
1 1 ) prowad zenie działalności
wydawnicze; ;
12)współptaca7'^państwowymi i samorząóowymi
insĘrtucjami kultury, placówkami
oświatowymi'fu ndacjami,orgamzacjamipozarządod*i,iiJiźkr^ipozytku
publicznego, w tym mniej szościaminarodolvymi.
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zadania stafutowe GoK,siT realizuj e przedewszystkim
przezorganizowanie:
1) imprez kulturalnych;
?) imprez sportowo - rekreacyjnych;
3) staĘch koŁ zainteresowań oraz zespołów artystyc znych;
4) różmorcdnych form zespołowego uczestnictwa w kulturze.

1. GoK,SiT

s6.

moŻeprowadzić swoją działaliośÓ poptzez:

1) organizowanie spektakli, koncertów, występów, festiwali, przeglądów, wystaw
oraz spotkan teatralnych, imprez plenerowych o charakterze kulturainym,

2)
3)
4)
5)
6)
7)

rozrywkowym, sportowym, turystyc zftym, promocyjnym;
prowadzenie zespołów' kół zainteresowań, warsztatów artystyc znych, szkoleń;
prowadzenie działalnościwydawniczej i promocyjnej, usług reklamowych;
świadczenie usług w zakresie wynajmu lokali i sprzętu;
organizowanie imprez zleconych;
prowadzenie innej działalnościwynikającej zpotrzeb środowiska;
sprzedaŻwydawnictw.

Rozdział III.

oRGAll_Y ZARZĄDZAJĄCE I sPosÓB ICH PowoŁYwANIA
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s7.

Dyrektor GoK, S iT zaruądza instytucj ą i reprezenĘ e j ą na zewnąttz.
2. Dyrektora GoK,SiT powołuje na czas określonylub nieokreślonyi odwołuje Wójt
Gminy Bkcza. Kandydata na stanowisko Dyrektora można wyłonić w_ drodze
konkursu przeprowadzonego przez organizatora. Na czas nieobecności Dyrektor
wznacza swojego zastępcę informując pisemnie o powyższym wójta Gminy Bircza.
J. Dyrektor zobowiryany jest do przedstawienia rocznego harmonogramu działaria
w celu zatwierdzenia go przez Komisję Kultury, Sportu, opieki Społecznej i Rodziny
Rady Gminy w Birczy orazWójtaGminy Bircza.
1.

s8.
organizację wewnętrzną określa Regulamin organizacyjny GoK,SiT nadany ptzez

Dyrektora, po zasięgnięciu opinii or gartizatora.

v

Rozdział IV.

ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ

1.

$e.
GoK,SiT jest samorządową instytucją kultury prowadzącą gospodarkę finansową na

2.

Prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową

zasadach doty czący ch samorządowych insĘrtucj i kultury.

-).

w ramach posiadanych środków,
kierując się zasadami ich efektywnego wykorzystania.
obsługę księgowo-finansową GoK,SiT prowadzi Główny Księgowy GoK,SiT.
s 10.

z dotacji organizatora, który zapewnia
samorządowej instytucji kultury środki niezbędne do prowadzeniadziałalności oraz do
ltrzymania obiektu, w którym ta działalnośćjest prowadzona, innych dotacji,
wpływów zprowadzonej działalnościstatutowej i gospodarczej, odsetek z |okat

1. DziałalnośóGoK,SiT jest finansowana

Ł*1H:*"i:li'til;*:ymywanych

2.

od osób fizycznych

i

prawnych oraz innych

GoK,SiT dodatkowo może prowadzić dztałalnośćgospodarczą
w zakresie
1) wynajmui dzierŻawy pomieszczeń i innych
sr.ń"ir.o* majątkowych;
2) usług reklamowych' fotograficznych, n1'""*v"t''
:

video, elektroakustycznych,
plastycznych, wydawn iczy ch;
3) usług kserografic znych,kómputerowych;
4) sptzeduŻy wydawnictw i puutit<acji, wyrobów
sztuki ludowej i amatorskiej,
twórczości plastycznej ;
|) usłus dydaktycznych i szkoleniowych;
6) współorganizowania imprez masowych oraz
wykonywania innych zleceń
i zamówień podmiotów źewnętrznych.
J. Środki uzyskane
1'14u1"osJ goipoail::"1 y:94 bye
-' ' wykorzystane wyłącznie
w celu finansowania działalności
st-atńowej cór,sń.
4. Działalnośćgospodarcza ptowadzona jeśt
na |oJstawie obowiąujących w tym
zakresie przepisów prawa.

i

V
l. Podstawą gospodarki fi'P:o.*.j
roczny nlan finansowy' sporz
przez Dyrektora z uwzględnieniem
"&ł:,rst
wysokości ,r"rnćiiotuc;i i zatwierdzoiy ądzony
przez
Wójta Gminy Bircza.
2. Instytucja kultury sporządza plan
finansowy zgodn ie z przepisami o finansach
J.

publicznych.
Plan finansowy zawiera: plan usług, planprzychodów,
plan kosaó w orazopracowany
w miarę potrzeb plan remontów i konserwacji
sroakowirwałych i plan inwestycji.

s
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12.

zasady prowadzenia rachunkowości i gospodarki
finansowej określająodrębne

s 13.
Roczne sprawozdanie z działalnościmerytoryczno
- finansowej GoK,SiT sporządzone
w oparciu o przepisy Ustawy o rachunkowości
poJl.gu zatwierdzeniu ptzez Radę Gminy
w Birczy.

Rozdzial V.

PosTANowIENIA KoŃCowE
$ 14.

Zmiany statutu mogą byó przeptowadzone w
trybie właściwymdo jego nadania.

