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XXXIII/192/2009
z dnia 26 czerwca 2009 r
Rady Gminy Sońsk

STATUT

GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W SOŃSKU

ROZDZIAŁ II

PRZEPISY OGÓLNE

§ 1

Gminny Ośrodek Kultury w Sońsku, zwany dalej „GOK" działa na podstawie:

1. Ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.).
2. Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 

(Dz. U. z 2001 r. Nr 13 poz. 123 ze zm.).
3. Niniejszego Statutu.

§ 2

Siedzibą GOK jest Sońsk, ul. Ciechanowska 27, a terenem działania gmina Sońsk.

§ 3

GOK wyposaża się w mienie określone wg księgi inwentaryzacyjnej.

§ 4

GOK używa pieczęci podłużnej o pełnym brzmieniu z adresem siedziby.

ROZDZIAŁ II

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

§ 5

Do zakresu działalności GOK należy:
1. Edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę.
2. Tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą 

i sztuką.
3. Gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury.
4. Tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego.



5. Rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych.
ROZDZIAŁ III

ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA

§ 6

1. Na czele GOK stoi Dyrektor, który kieruje jego działalnością i reprezentuje GOK na zewnątrz.
2. Dyrektor jest odpowiedzialny za realizację budżetu i majątek GOK.
3.  Dyrektor  nadaje  Regulamin  Organizacyjny  określający  organizację  wewnętrzną  GOK,  ustala 

strukturę zatrudnienia, program działania i inne wewnętrzne akty normatywne.
4. Dyrektora powołuje i odwołuje Wójt Gminy.

§ 7 

Realizację  zadań  GOK  prowadzi  we  współpracy  z  innymi  jednostkami  działającymi  na  terenie 
gminy:  szkołami,  przedszkolami,  bibliotekami,  klubami  sportowymi,  kołami  zainteresowań, 
zespołami artystycznymi, organizacjami społecznymi i innymi.

§ 8

Pracowników zatrudnia, zwalnia oraz ustala ich wynagrodzenie Dyrektor GOK.

ROZDZIAŁ IV

MAJĄTEK I FINANSE 

§ 9

Działalność GOK jest finansowana ze środków budżetu Gminy, dotacji przekazanych z innych źródeł 
oraz środków własnych wypracowanych przez GOK w ramach działalności statutowej.

§ 10

GOK  prowadzi  gospodarkę  finansową  na  zasadach  określonych  w  ustawie  o  organizowaniu  
i prowadzeniu działalności kulturalnej.

§ 11

1.  GOK  gospodaruje  powierzonym  mieniem  oraz  prowadzi  samodzielną  gospodarkę  w  ramach 
posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.

2.  Podstawą gospodarki finansowej GOK jest plan działania.



ROZDZIAŁ V

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 12

1. Z chwilą uchwalenia Statutu GOK z mocy prawa podlega rejestracji w Rejestrze Instytucji Kultury 
prowadzonym w Urzędzie Gminy Sońsk.

2. Zmiany statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego ustalenia.


	POSTANOWIENIA KOŃCOWE

