
RADA GMINY 
HAŻLACH 

Załącznik do Uchwały Nr XXXVI/3 11110 

Rady Gminy Hażlach 

z dn ia 2 września 20 lOr. 

STATUT GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W HAŻLACHU 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 

§ 1. Gminny Ośrodek Kultury w Hażlachu, zwany dalej "GOK" jest samorządową instytucją kultury działającą 

na podstawie obowiązujących przep isów prawa, a w szczególności 

l . Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (D z.U. 
13/011123 z p óźn . zm.) . 

2. Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 142/01/1591 z p óźn .zm .) 

3. Niniejszego statutu .
 

§ 2. 1. S iedzibą GOKjest Gmina Haźlach ul. Główna 37 w Hażlachu.
 

2. GOK prowadzi działalność na terenie Rzeczypospol itej Polskiej .
 

§ 3. l. Organizatorem GOKjest Gmina Hażlach.
 

2. GOK posiada osob o wość prawną i j est wpisany do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez 
Organizatora pod nr 2/03. 

3. Organem nadzorującym działalność GOKjest Gmina Hażlach. 

II. ZAKRES DZIAŁANIA GOK. 

§ 4. l. GOK prowadzi działalność w zakresie upowszechniania kultury, rozpoznając, rozw ijaj ąc oraz 
zaspakajając potrzeby oraz zainteresowania kulturalne przede . wszystkim mieszkańców Gm iny Hażlach , 
org anizując zajęcia służące edukacji kulturalnej i wychowaniu przez sztukę, tworząc warunki dla rozwoju 
amatorskiego ruchu artystycznego a także udzielając merytorycznej i organizacyjnej pomocy inicjatywom 
mieszkańców Gminy Hażlach w zakresie kultury. 

2. GOK może prowadzić działalność gospodarczą w oparciu o obowiązujące w tej dziedzinie przepisy.
 

ID. ORGANIZACJA GOK.
 

§ 5. l. GOK.-iem zarządza i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor powoływany i o d woływany przez Wójta
 
,J miny .
 

2. Do zadań Dyrektora należy w szczególno ści:
 

I)Prowadzenie działalności GOK zgodnie z postanowieniami statutu i obow iązuj ącymi przepisami prawa.
 

2)Dbanie O mienie i właściwą gospodarkę GOK, w tym gospodarkę mieniem i środkami fmansowymi .
 

3)Zatwierdzania planu działalności GOK.
 

4)Zawieranie i rozwiązywanie umów z pracownikami oraz zawieranie innych umów cywilno- prawnych.
 

3. Dyrektor przedstawia Organizatorowi: 

I)Roczny plan działalności GOK w terminie określonym przez Organizatora. 

) Sprawozdan ie z działalno ści GOK za poprzedni rok w terminie wyznaczonym przez Organizatora. 

3)Sprawozdanie z wykorzystania dotacji z budżetu Gminy w terminach określonych w przepisach szczegółowych 
dotyczących sprawozdawczości. 

§ 6. Do składania oświadczeń woli w imieniu GOK w Hażlachu w zakresie praw i zobowiązań majątkowych 
jest uprawniony Dyrektor GOK. 

§ 7. GOK posiada filie: WOJTGMłNY 
z up OJta 
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l . Filia w Kończycach Wielkich. 

2. Filia w Pogwizdowie. 

3. Filia w Zamarskach.
 

§ 8. Organizację wewnętrzną GOK określa regulamin organizacyjny ustalony przez Dyrektora.
 

IV. GOSPODARKA FINANSOWA. 

§ 9. I . GOK gospodaruje samodzielnie przydzieloną CZęSClą mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę 

finansową w ramach posiadanych środków, kierując się zasadą efektywności ich wykorzystania. 

2. Podstawą gospodarki finansowej jest plan finansowy zatwierdzony przez Dyrektora. 

3. Przychodami GOK są:
 

l )dotacja Organizatora,
 

2)wpływy z prowadzonej działalności,
 

3)darowizny i zapisy osób fizycznych i osób prawnych,
 

4)środki otrzymywane z innych źródeł.
 

4. GOK prowadzi rachunkowość zgodnie z zasadami określonymi odrębnymi przepisami. 

5. Oświadczenia woli składane w imieniu GOK mogące spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych 

wymagają podpisu głównego księgowego. 

§ 10. I. GOK może prowadzić działalność gospodarczą w dziedzinie: organizacji imprez, impresariatu, 
wydawniczej, szkoleniowej, usług reklamowych i promocyjnych, wynajmu pomieszczeń i sprzętu , 

gastronomicznej. 

2. Dochód z działalności gospodarczej GOK przeznaczony jest na realizację Jego celów statutowych. 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE. 

§ 11. Wszelkie zmiany statutu wymagają formy przewidywanej dla jego uchwalenia. 

W6JTGMJNY 
Haiłach 

za zgodność kaerokopfł z up . Wójta 
z OfY9klałem 

HettDetl. dnlQ2D1L,JJ9.~ 26 ~Wal} a Sojka 
Sekre arz Gminy 

Id: SRLUG-QZIPL-KIXPM-BWIMK-ZXPKT. Podpisany Strona 2 


