
Załącznik do uchwały Nr XVII/147/2015 
Rady Gminy Masłów z dnia 29 grudnia 2015 roku

STATUT

GMINNEGO OŚRODKA KULTURY i SPORTU W MASŁOWIE

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Masłowie zwany dalej GOKiS działa na podstawie:
1) Ustawy  z  dnia  25  października  1991  roku  o  organizowaniu  i  prowadzeniu

działalności kulturalnej tj.  z 26 marca 2012 (Dz. U. z 2012 r. poz. 406)
2) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym tj. z 17 września 2015

(Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 )
3) ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie tj. z 5 marca 2014 (Dz. U. z 2014 r.

poz. 715)
4)  ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych tj. z dnia 10 stycznia

2014 r (Dz. U. z 2014 r poz. 196 )
5) przepisów prawnych  dotyczących  zasad  gospodarki  finansowej  ustalonych  dla

instytucji kultury 

§ 2

GOKiS  jest  samorządową  instytucją  kultury  utworzoną  Uchwałą  Rady  Gminy  w
Masłowie.

§ 3

1. GOKiS posiada osobowość prawną i samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową.
2. GOKiS  podlega  wpisowi  do  rejestru  instytucji  kultury  prowadzonego  przez

organizatora.
3. GOKiS używa pieczęci podłużnej z nazwą ośrodka kultury w pełnym brzmieniu oraz

adresem jego siedziby

§ 4

1. GOKiS ma siedzibę w Masłowie Pierwszym, ul. ks. Józefa Marszałka 30 26-001
Masłów i obejmuje zasięgiem swojego działania gminę Masłów.
2. GOKiS może również działać na terenie kraju a także poza jego granicami. 
3. W skład struktury organizacyjnej GOKiS wchodzą:
a) Centrum Edukacyjne Szklany Dom – Dworek Stefana Żeromskiego,
b) Świetlica Samorządowa w Barczy,
c) Świetlica Samorządowa w Ciekotach – Izba Dobrego Smaku
d) Świetlica Samorządowa w Dolinie Marczakowej
e) Świetlica Samorządowa w Wiśniówce
f) Hostel „Lubrzanka” w Mąchocicach Kapitulnych
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§ 5

Organizatorem GOKiS jest Gmina Maslów

 Nadzór nad GOKiS sprawuje Wójt Gminy Masłów.

Rozdział II

Cel i zakres działania

§ 6

1. Celem działania GOKiS jest zapewnienie rozwoju oraz kształtowanie potrzeb i
aspiracji kulturalnych i sportowych drogą powszechnego i aktywnego uczestnictwa w
kulturze i sporcie mieszkańców gminy poprzez:

a)  programowanie,  metodykę  i  organizację  działalności  społecznej,  turystycznej,
kulturalnej i sportowej,
b) stworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego,
c)  upowszechnianie i promocję kultury lokalnej,

      d)  spieranie inicjatyw kulturalnych i sportowych,
e) zintegrowanie osób i organizacji związanych ze środowiskiem artystycznym,
f) organizowanie wydarzeń kulturalnych

g) wykształcenie nawyków do korzystania z dziedzictwa i dóbr kultury,

§ 7

Do głównych zadań GOKiS należy w szczególności: 
1. Prowadzenie pracy środowiskowej w gminie, organizowanie różnorodnych imprez
kulturalnych rozwijających zainteresowania artystyczne, oświatowe oraz podnoszące
kulturę życia rodzinnego poprzez spektakle, koncerty, przeglądy, festiwale, wystawy
itp.,
2. W  zakresie  działalności  merytorycznej  i  metodycznej  GOKiS  współpracuje
z innymi instytucjami kultury i organizacjami pozarządowymi,
3. Prowadzenie współpracy kulturalnej z zagranicą
4. Udzielenie  pomocy  instruktorsko  –  metodycznej  placówkom  kulturalnym  oraz
społecznemu ruchowi kulturalnemu,
5. Udostępnianie  posiadanych  obiektów  dla  organizacji  wydarzeń  kulturalnych,
turystycznych i celów noclegowych,
6. Stworzenie  warunków działania  dla  amatorskiego  ruchu  artystycznego  poprzez
koła, kluby, zespoły zainteresowań itp.,
7. Prowadzenie badań w zakresie historii regionu,
8. Gromadzenie,  zabezpieczanie  i  udostępnianie  zbiorów  muzealnych  oraz
prowadzenie  szeroko  pojętej  edukacji  dotyczącej   życia  i  twórczości  Stefana
Żeromskiego,
9. Tworzenie  warunków  dla  rozwoju  folkloru,  a  także  rękodzieła  ludowego  i
artystycznego oraz sprawowanie opieki nad folklorem i sztuką ludową,
10. Prowadzenie Punktu Informacji Turystycznej
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11. Organizowanie imprez turystycznych
12. W zakresie  kultury  fizycznej,  sportu  i  rekreacji  jest  prowadzenie  działalności
upowszechniającej  kulturę  fizyczną  ze  szczególnym  uwzględnieniem  rekreacji
fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez:
1. udostępnianie obiektów dla organizacji imprez sportowych  i rekreacyjnych
2. organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych (umożliwiających podnoszenie

sprawności fizycznej, rozwijanie i kształtowanie nawyków czynnego wypoczynku
oraz prowadzenie zajęć sprzyjających rozwojowi fizycznemu uczestników).

13. GOKiS  może  podejmować  również  inne  działania  wynikające  z  potrzeb
mieszkańców Gminy Masłów i instytucji działających na jego terenie.

§ 8

1. GOKiS może  prowadzić  działalność  gospodarczą,  z  której  przychody
przeznaczone są na realizację celów statutowych i pokrywanie kosztów działalności
bieżącej, w szczególności polegającą na:
a) wynajmowaniu pomieszczeń i sprzętu na cele kulturalne, handlowe, turystyczne i

noclegowe,
b) prowadzeniu małej gastronomii, z wyłączeniem napojów alkoholowych,
c) prowadzeniu drobnego handlu, z wyłączeniem napojów alkoholowych,
d) prowadzeniu galerii sprzedaży dzieł sztuki,
e) sprzedaży komisowej dzieł sztuki, rękodzieła, pamiątek i wydawnictw,
f) prowadzeniu szkoleń, warsztatów i zajęć edukacyjnych,
g) działalności wydawniczej,
h) usługach przewodnickich,
i) sprzedaży biletów wstępu, 
j) działalności promocyjnej i reklamowej
1. Działalność gospodarcza, o której mowa w ust. 1 nie może kolidować z realizacją
zadań statutowych.

Rozdział III

Zarządzanie, organizacja i nadzór

§ 9

1. GOKiS w Masłowie kieruje Dyrektor, 
2. Wójt Gminy sprawuje nad GOKiS nadzór administracyjno – finansowy,
3. Dyrektora GOKiS Masłów powołuje i odwołuje Wójt Gminy Masłów.
4. Wójt  Gminy może powołać Społeczną Radę Programową jako organ doradczy
Dyrektora, określając jednocześnie zasady jej działania.
5. Pozostałych pracowników zatrudnia Dyrektor GOKiS.
6. Do  dokonywania  czynności  prawnych  w  imieniu  GOKiS  upoważniony  jest
samodzielnie Dyrektor,  lub jego pełnomocnik działający w granicach udzielonego
pełnomocnictwa.
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§ 10

1. Dyrektor GOKiS zarządza jednostką i reprezentuje ją na zewnątrz,
2. Do zakresu działania dyrektora należy w szczególności:

1. zarządzanie majątkiem GOKiS,
2. zatrudnianie,  zaszeregowanie,  awansowanie  i  zwalnianie  pracowników
GOKiS,
3. ustanawianie i odwoływanie pełnomocników,
4. wydawanie zarządzeń, instrukcji i poleceń służbowych,

5. prowadzenie efektywnej gospodarki mieniem i środkami finansowymi,
6. przedstawianie  organizatorowi  i  właściwym  instytucjom  planów  i
sprawozdań określonych odrębnymi przepisami.

§ 11

Zadania i organizację wewnętrzną GOKiS określa regulamin organizacyjny nadany przez
Dyrektora po zasięgnięciu opinii organizatora.

§ 12

1. Dyrektor GOKiS działa zgodnie z przepisami prawa i interesem społecznym,
2. Przy wykonywaniu przypisanych zadań dla GOKiS,  Dyrektor działa w imieniu
własnym i na własną odpowiedzialność,

Rozdział IV

Gospodarka finansowa i majątek GOKiS

§ 13

1. GOKiS prowadzi  gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o
organizowaniu  i  prowadzeniu  działalności  kulturalnej,  o  usługach  turystycznych,
ustawie  o  kulturze  fizycznej,  ustawie  o  rachunkowości  oraz  ustawie  o  finansach
publicznych. 
2. Organizator  przekazuje  GOKiS  majątek  na  zasadach  określonych  w
podejmowanych uchwałach.
3. Podstawowymi źródłami finansowania GOKiS są:
a) dotacje  podmiotowe  na  dofinansowanie  działalności  bieżącej,  w  tym  na
utrzymanie i remonty obiektów,
b) dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji,
c) dotacje celowe na realizację wskazanych zadań i programów
d) wpływy z działalności statutowej i gospodarczej,
e) dobrowolne wpłaty, darowizny, spadki i zapisy osób fizycznych i prawnych oraz
środki przekazane przez fundacje, 
f) usługi reklamowe,
g) inne dozwolone prawem.
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4. Podstawą gospodarki finansowej GOKiS jest roczny plan finansowy opracowany przez
dyrektora z zachowaniem wysokości datacji udzielonej przez organizatora.

§ 14

GOKiS może prowadzić  także inną niż  kulturalna i  sportowa działalność w zakresie
zbieżnym  z  jego  działalnością  podstawową,  a  środki  uzyskane  z  tej  działalności
wykorzystywać na cele statutowe.

§ 15

Sprawy finansowe prowadzi główny księgowy zatrudniony przez dyrektora.
Nadzór nad finansami sprawuje dyrektor.

§ 16

1. GOKiS  gospodaruje  samodzielnie  przekazanymi  w  nieodpłatne  użytkowanie
nieruchomościami, majątkiem komunalnym i majątkiem własnym.

2. Zbycie, wydzierżawienie, wynajęcie lub inne przekazanie majątku trwałego wymaga
zgody Rady Gminy.

§ 17

Majątek GOKiS stanowi własność Gminy Masłów.

Rozdział V

Postanowienia końcowe

§ 18

Wszelkie zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie jego nadania.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem maja  zastosowanie  obowiązujące
przepisy.
W przypadku połączenia,  podziału lub likwidacji  GOKiS mają zastosowanie przepisy
ustawy z 25 października 1991 o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
t.j. z 26 marca 2012 ( Dz.U. z 2012 r. poz. 406)

Przewodniczący Rady Gminy Masłów
/-/ Sylwester Wojtyna
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