
UCHWAŁA NR XX/153/2016
RADY GMINY SIEDLCE

z dnia 25 lutego 2016 r.

w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Siedlcach z siedzibą w Chodowie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) i art. 13 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i 
prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.), Rada Gminy Siedlce 
postanawia, co następuje:

§ 1. 
Nadaje się Statut samorządowej instytucji kultury występującej pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury w Siedlcach 
z siedzibą w Chodowie, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. 
Traci moc Uchwała Nr XXXIII/293/2013 Rady Gminy Siedlce z dnia 29 sierpnia 2013 r.
w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Siedlcach z siedzibą  w Chodowie.

§ 3. 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siedlce.

§ 4. 
Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego wchodzi w życie po 
upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 
Przewodnicząca Rady

Elżbieta Łęczycka
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Załącznik do Uchwały Nr XX/153/2016
Rady Gminy Siedlce
z dnia 25 lutego 2016 r.

STATUT GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W SIEDLCACH Z SIEDZIBĄ W CHODOWIE

Rozdział 1.

Nazwa, teren działania i siedziba instytucji kultury

§ 1. 
1. Gminny Ośrodek Kultury w Siedlcach, zwany dalej GOK, jest samorządową instytucją kultury.
2. GOK prowadzi działalność na terenie Gminy Siedlce.
3. GOK może prowadzić działalność poza terenem Gminy Siedlce, na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
4. GOK prowadzi działalność kulturalną na bazie świetlic i jednostek wymienionychw Załączniku Nr 1 do 

niniejszego Statutu.
5. GOK prowadzi działalność kulturalną  i działalność inną niż kulturalna na bazie budynku GOK znajdującego 

się w Chodowie przy ul. Sokołowskiej 75, 08-119 Siedlce.
6. Siedzibą GOK jest miejscowość Chodów.

Rozdział 2.
Zakres działalności i postanowienia dotyczące prowadzenia działalności innej niż kulturalna

§ 2. 
1. Celem działania GOK jest szerokie włączenie społeczności gminy Siedlce w aktywne uczestniczenie

w życiu kulturalnym oraz pomnażanie i ochrona trwałych wartości kultury.
2. Podstawowym celem statutowym GOK jest prowadzenie działalności kulturalnej.
3. Do zadań GOK należy:

1) rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb i aspiracji mieszkańców gminy w zakresie 
uczestnictwa w kulturze

2) edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę
3) tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego w postaci zespołów artystycznych 

oraz zainteresowania wiedzą  i sztuką
4) integracja miejscowych środowisk w celu współtworzenia  i uczestniczenia w działalności kulturalnej
5) tworzenie warunków do rozwoju folkloru i rękodzieła ludowego
6) ochrona dziedzictwa kulturowego gminy
7) wspieranie miejscowych tradycji i inicjatyw kulturalnych
8) współdziałanie z innymi instytucjami kultury, szkołami, przedszkolami, organizacjami pozarządowymi 

oraz innymi podmiotami w celu upowszechniania kultury
9) promocja walorów kulturowych gminy
10) współpraca z ośrodkami kultury  w innych gminach w celu wymiany kulturalnej
11) koordynowanie działalności placówek kultury na terenie gminy (biblioteki, świetlice) i współpraca z 

innymi podmiotami w zakresie działalności kulturalnej.
4.  W celu realizacji zadań wymienionych w ust. 2, GOK jest zobowiązany do:

1) prowadzenia stałych form działalności w postaci kółek zainteresowań
2) organizacji imprez kulturalnych
3) organizacji konkursów, przeglądów i festiwali z różnych dziedzin sztuki
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4) organizacji konkursów, przeglądów i festiwali muzycznych
5) organizacji wystaw sztuki profesjonalnej i amatorskiej
6) dokumentowania własnej działalności statutowej i działalności amatorskiego ruchu artystycznego oraz 

wydarzeń kulturalnych w gminie;
7) udzielania pomocy sołectwom w organizacji lokalnych inicjatyw kulturalnych.

5.  GOK może prowadzić działalność inną niż kulturalna w zakresie określonym   w ust. 6.
6.  GOK może prowadzić odpłatną działalność w zakresie:

1) organizowania zleconych przedsięwzięć o charakterze kulturalnym
2) organizowania uroczystości rodzinnych i okolicznościowych
3) organizowania konferencji, kursów i szkoleń
4) wynajmowania pomieszczeń i sprzętu

7.  Środki uzyskane z prowadzonej działalności dodatkowej wykorzystuje się  w celu finansowania działalności 
statutowej Gminnego Ośrodka Kultury w Siedlcach.

Rozdział 3.
Organy zarządzające i doradcze oraz sposób ich powoływania

§ 3. 
1. GOK zarządza i reprezentuje na zewnątrz Dyrektor.
2. Dyrektora GOK powołuje Wójt Gminy Siedlce na 5 lat.
3. Powołanie dyrektora GOK następuje po zasięgnięciu opinii związków zawodowych działających w GOK oraz 

stowarzyszeń zawodowych i twórczych właściwych ze względu na rodzaj działalności prowadzonej przez 
GOK.

4. Wójt Gminy Siedlce przed powołaniem dyrektora zawiera z nim odrębną umowę w formie pisemnej, w której 
strony określają warunki organizacyjno-finansowe działalności GOK oraz program jego działania. Umowa 
wchodzi w życie z dniem powołania dyrektora. Odmowa zawarcia umowy przez kandydata na stanowisko 
dyrektora powoduje jego niepowołanie na to stanowisko.

5. Organem doradczym GOK jest Rada Kultury.
6. Rada Kultury składa się z 7 członków powoływanych przez Wójta Gminy Siedlce na okres 5 lat.
7. Rada Kultury składa się z 7 członków, z czego 4 członków powołuje Rada Gminy Siedlce, 3 członków 

powołuje Wójt Gminy Siedlce na okres 5 lat. Rada Gminy Siedlce powołuje 3 członków spośród radnych, 1 
członka spośród sołtysów. Wójt Gminy Siedlce powołuje 1 członka spośród pracowników Gminy Siedlce, 1 
członka spośród stowarzyszeń, 1 członka jako osobę przez siebie wskazaną.

8. Zmiany w składzie osobowym dokonywane są w trybie powołania.
9. Rada Kultury na wniosek dyrektora GOK przedstawia opinie i rekomendacje w zakresie prowadzonej przez 

GOK działalności kulturalnej.
10. Rada Kultury z własnej inicjatywy może przedstawiać opinie i  rekomendacje do dyrektora GOK w zakresie 

prowadzonej przez GOK działalności kulturalnej.
11. Każdy z członków Rady Kultury może złożyć wniosek do dyrektora GOK w zakresie prowadzonej przez 

GOK działalności kulturalnej.
12. Rada Kultury wybiera ze swojego grona Przewodniczącego.
13. Przewodniczący kieruje pracami Rady Kultury.
14. Posiedzenie Rady Kultury zwołuje jej Przewodniczący z inicjatywy własnej lub na wniosek dyrektora GOK.
15. Wydanie opinii i rekomendacji o których mowa w pkt.  8 i 9 następuje po uzyskaniu większości w obecności 

co najmniej połowy statutowego składu Rady Kultury.
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Rozdział 4.
Określenie źródeł finansowania

§ 4. 
1. Źródłami finansowania GOK są:

1) dotacje podmiotowe i celowe z budżetu gminy
2) dotacje celowe z budżetu państwa
3) przychody z prowadzonej działalności
4) przychody z wynajmowania pomieszczeń i sprzętu
5) środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych
6) inne źródła, w tym fundusze Unii Europejskiej.

Rozdział 5.
Zasady dokonywania zmian statutowych

§ 5. 
Wszelkie zmiany w statucie mogą być dokonane w trybie jego nadania.

 
Przewodnicząca Rady

Elżbieta Łęczycka
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