STATUT
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY w CZEREMSZE
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
Gminny Ośrodek Kultury w Czeremsze zwany dalej w skrócie GOK jest samorządową,
wielofunkcyjną instytucją kultury działającą na podstawie:
 Ustawy z dn.25 października 1991r o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej (Dz. U. z 2001r. Nr 13 poz.123)
 Ustawy z dn. 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1990r. Nr 13, poz.74 z
późniejszymi zmianami)
 Ustawy z dn.22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 21, poz.
124 z późniejszymi zmianami)
 Postanowień niniejszego statutu
§2
1.Gminny Ośrodek Kultury z urzędu podlega wpisowi do rejestru instytucji kultury
prowadzonego przez organizatora tj. Gminę Czeremcha,
2.Z chwilą wpisu do rejestru GOK uzyskuje osobowość prawną,
§3
Terenem działania GOK jest obszar Gminy Czeremcha.
§4
Siedziba GOK znajduje się w Osadzie Czeremcha przy ulicy 1-go Maja 77.
§5
Nadzór nad działalnością GOK sprawuje Zarząd Gminy w Czeremsze w granicach określonych
przez ustawę z dn. 25 października 1991r o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej, wyżej powołaną.
§6
GOK korzysta z pomocy merytorycznej Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w
Białymstoku oraz Książnicy Podlaskiej w Białymstoku.

Rozdział II
Cele i zakres działalności
§7
Podstawowe zadania GOK
 tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego
 edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę
 rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych
społeczeństwa
 prowadzenie działalności impresaryjnej
 gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, udostępnianie i ochrona dóbr kultury
 organizowanie koncertów, przeglądów, konkursów i warsztatów twórczych
 prowadzenie zespołów i kół zainteresowań
 promocja twórców i artystów z regionu
 propagowanie sztuki filmowej
§8
GOK prowadzi w szczególności działalność w zakresie upowszechniania kultury i współpracuje
ze społecznym ruchem kulturalnym.

Rozdział III
Organy zarządzające, doradcze i nadzorcze
§9
Dyrektor zarządza pracą i majątkiem GOK oraz reprezentuje go na zewnątrz.
§10
1. Dyrektora powołuje i odwołuje Zarząd Gminy w Czeremsze.
2. .Powołanie dyrektora może nastąpić w wyniku konkursu przeprowadzonego przez
Zarząd Gminy Czeremcha w oparciu o zasady określone w regulaminie konkursu
uchwalonego przez Radę Gminy.
3. Pracowników zatrudnia i zwalnia Dyrektor GOK.
§11
Organizację wewnętrzną GOK oraz zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych
ustala dyrektor w regulaminie organizacyjnym.
§12
Dyrektor oraz pracownicy GOK powinni posiadać odpowiednie do zajmowanych stanowisk
kwalifikacje określone w rozporządzeniu Ministra Kultury i Sztuki z dn. 9 marca 1999 roku w
sprawie wymagań kwalifikacyjnych i trybu stwierdzania kwalifikacji uprawniających do
zajmowania określonych stanowisk w instytucjach kultury, dla których organizatorem jest
administracja rządowa lub jednostka samorządu terytorialnego (Dz. U. z 1999r. Nr 26, poz. 234).
§13

Pracownicy GOK wynagradzani są na podstawie przepisów wykonawczych do ustawy o
pracownikach samorządowych.
§14
Rachunkowość wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości prowadzi Referat finansowy
w Urzędzie Gminy.

Rozdział IV
Sposób pozyskiwania środków finansowych
§15
Podstawą gospodarki finansowej GOK jest roczny plan finansowy ustalony przez dyrektora GOK
i zatwierdzony przez Zarząd Gminy.
§16
Działalność GOK finansowana jest ze środków przekazanych przez organizatora, z wpływów z
prowadzonej działalności w tym najmu i dzierżawy składników majątkowych, ze środków
otrzymywanych od osób fizycznych i prawnych oraz innych źródeł.
§17
1.GOK może prowadzić działalność gospodarczą, z której przychody przeznaczone są na
realizację celów statutowych i pokrywanie działalności bieżącej.
1.Działalność gospodarcza, o której mowa w ust. 1 prowadzona jest w trybie i na zasadach
określonych w ustawie z dn. 19 listopada 1999r. – Prawo o działalności gospodarczej (Dz. U. Nr
101, poz. 1178 z późniejszymi zmianami)
Rozdział V
Postanowienie końcowe
§18
GOK używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby.
§19
W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy Ustaw
powołanych w §1 oraz inne obowiązujące, które mogą znaleźć zastosowanie w niniejszej
sprawie.
§20
Zmiany w statucie mogą być przeprowadzone w trybie właściwym do jego ustalenia.
§21
Statut wchodzi w życie po upływie 14-tu dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podlaskiego.

