
zał. nr 1 do Uchwały nr XLVIII/310/2014                        
Rady Gminy Łuków z dnia 28 marca 2014 r. 

 

STATUT GMINNEGO OŚRODKA KULTURY 

W ŁUKOWIE 

 

Rozdział I 

Postanowienia  ogólne 

§1 

1.Gminny Ośrodek Kultury w Łukowie, zwany dalej GOK został utworzony na mocy 
Uchwały nr XIX/81/87 Gminnej Rady Narodowej w Łukowie z dnia 29 października 1987 
roku zwanej dalej Organizatorem  i działa  na podstawie :   

‐ Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności 
kulturalnej (jt. Dz.U. 2012 poz. 406)                                                                                                   
-Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2013 poz.594 z 
późn.zm.) 
-niniejszego statutu. 
 

2.Siedzibą GOK jest budynek Urzędu Gminy w Łukowie ul. Świderska 12, a terenem 
działania  obszar Gminy Łuków. 

3.GOK posiada osobowość prawną i jest wpisany do rejestru instytucji kultury prowadzonego 
przez Organizatora pod nr SA.4041-1/94. 

4. Rejestr instytucji kultury GOK zgodnie z wymogiem Rozporządzenia Ministra Kultury              
i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26.01.2012 w sprawie sposobu prowadzenia i 
udostępniania rejestru instytucji kultury( Dz.U. 2012 poz.189) dostępny jest w formie 
informatycznej na stronie internetowej www.lukow.ug.gov.pl  

5.GOK używa pieczęci podłużnej z nazwą Gminny Ośrodek Kultury w Łukowie. 

Rozdział II 

Cele i zadania GOK 

§2 

1.Podstawowym celem GOK jest organizowanie i koordynowanie działalności kulturalnej na 
terenie Gminy Łuków ,która nie stanowi działalności gospodarczej w rozumieniu odrębnych 
przepisów i nie jest nastawiona na osiąganie zysku. 

http://www.lukow.ug.gov.pl/


2. Do podstawowych zadań GOK należy w szczególności: 
1)Upowszechnianie kultury i wszechstronnego organizowania czasu wolnego dzieci, 
młodzieży i dorosłych; 
2)Współpraca z instytucjami kultury ,oświaty i wychowania , organizacjami oraz 
stowarzyszeniami i sołectwami w zakresie działalności statutowej; 
3) Organizowanie zajęć i imprez kulturalnych, rekreacyjno-relaksacyjnych , krajoznawczo-
turystycznych i wyjazdowych . 
4)Tworzenie warunków dla rozwoju folkloru ludowego, rękodzieła artystycznego                           
i kultywowania lokalnej tradycji, obrzędu i historii. 
5)Pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych poprzez aplikowanie  wniosków                  
w różnych programach  i projektach w sferze kultury . 
3)GOK może podejmować także inne działania, wynikające z potrzeb środowiska Gminy 
Łuków i tworzy porozumienie partnerskie z wszystkimi gminnymi podmiotami 
organizacyjnymi w sferze kultury , oświaty i wychowania oraz podejmuje z nimi współpracę  
w rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb i aspiracji kulturalnych mieszkańców Gminy Łuków.    

Rozdział  III 
Zarządzanie i organizacja 

§3 

1.Organem sprawującym nadzór nad GOK jest  Wójt Gminy Łuków zwany dalej Wójtem.                       
2.Wójt wykonuje wobec Dyrektora GOK  czynności z zakresu prawa pracy  i jest jego 
zwierzchnikiem służbowym. 

3.Dyrektora powołuje i odwołuje Wójt na zasadach określonych w ustawie z dnia 25 
października 1991 r.o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (jt.Dz. U. 2012 
poz. 406)  

 

§4 

1.Dyrektor jest organem zarządzającym GOK ,reprezentuje go na zewnątrz i ponosi 
odpowiedzialność za całokształt działalności GOK. 
2. Pracowników GOK zatrudnia i zwalnia Dyrektor GOK 
3. Dyrektor GOK samodzielnie opracowuje regulamin wynagradzania pracowników GOK 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie 
wynagradzania pracowników instytucji kultury z uwzględnieniem przyznanej dotacji 
podmiotowej . 
 

§5 

W razie potrzeby w GOK można zatrudniać osoby do obsługi gospodarczo-porządkowej jak 
również specjalistów z różnych dziedzin, związanych z działalnością statutową GOK. 

§6 

Organizację wewnętrzną GOK oraz zakres zadań pracowników ustala Dyrektor GOK                      
w Regulaminie Organizacyjnym. 

 

 



§7 

GOK opracowuje roczny program działalności kulturalnej uwzględniający potrzeby                           
i aspiracje kulturalne podmiotów współpracujących z GOK w zakresie  kultury w ramach 
porozumienia partnerskiego w upowszechnianiu i rozwijaniu  kultury  w lokalnym 
środowisku, z zachowaniem przyznanej dotacji podmiotowej. 

§8 

Przy GOK  mogą działać  związki zawodowe, stowarzyszenia i fundacje, zgodnie                         
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 

 

Rozdział IV 
Gospodarka finansowa 

§9 

1.GOK gospodaruje przydzieloną i nabytą częścią mienia i prowadzi samodzielną gospodarkę 
w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania. 

2.GOK jest finansowany z dotacji budżetu Gminy Łuków oraz dochodów własnych i innych 
źródeł tj:                                                                                                                                              
-z wpływów z własnej działalności pochodzących z najmu lokali,                                                  
-z zapisów i darowizn od osób prawnych i fizycznych                                                                                  
-sponsoringu i usług reklamowo-promocyjnych                                                                                   
-z dotacji i dofinansowań w ramach  składanych wniosków aplikacyjnych do projektów                    
i programów pomocowych                                                                                                                              
-z organizacji koncertów, występów artystycznych, przedstawień, kursów, szkoleń i innych, 
których organizacja nie może przekraczać rzeczywistych kosztów poniesionych na 
zorganizowanie takich przedsięwzięć i wydarzeń kulturalnych .  

§10 

1.Dyrektor GOK przedstawia Wójtowi roczne sprawozdanie finansowe  i sprawozdanie 
merytoryczne z działalności GOK w terminie do 31 marca roku następującego po roku 
sprawozdawczym.  
2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, podlega zatwierdzeniu przez Organizatora                      
w terminie do 30 czerwca roku następującego po roku sprawozdawczym. 
3. Dyrektor GOK przedstawia Wójtowi informację o przebiegu wykonania planu finansowego 
za I półrocze, uwzględniającą w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym 
wymagalnych – w terminie do 31 lipca danego roku. 
4. Dyrektor GOK przedstawia Wójtowi sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego 
w szczegółowości nie mniejszej niż w planie finansowym – w terminie do 28 lutego roku 
następującego po roku sprawozdawczym. 
    

Rozdział V 
Przepisy końcowe 

§11 

1. Zmiany w Statucie GOK mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego nadania na 
mocy uchwały Organizatora zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 
 

 


