
 
UCHWAŁA NR ……/……../2017 

RADY GMINY TARNÓW OPOLSKI  
z dnia ……………. 2017 r. 

  
 
 w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowie Opolskim  
 
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15), art. 40 ust. 2 pkt 2) i 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze. zm.1) oraz art. 13 ust. 1 
ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 
(tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 406 ze zm.2), Rada Gminy Tarnów Opolski uchwala co następuje: 
 

§ 1. 
Dokonuje się zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowie Opolskim, nadając mu 
nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały. 

 
§ 2. 

Traci moc Uchwała Nr XXXVI/236/06 Rady Gminy Tarnów Opolski  z dnia 27 marca  2006 r.                     
w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Tarnowie Opolskim. 

 
§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnów Opolski. 
 

§ 4. 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej publikacji w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Opolskiego. 

                                                                                           
                                                                                                   Przewodniczący  

Rady Gminy Tarnów Opolski  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579 i 1948. 
2 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2014 r. poz. 423, Dz. U. z 2015 r. poz. 337 i 1505, Dz. 
U. z 2016 r. poz. 1020. 



Załącznik do Uchwały nr ………../2017 
 Rady Gminy Tarnów Opolski  

                                                                                                              z  dnia ….. 
 
 

STATUT GMINNEGO OŚRODKA KULTURY  
 
 

Rozdział 1 
Postanowienia ogólne 

 
§ 1. 

1. Gminny Ośrodek Kultury (zwany dalej GOK) jest samorządową instytucją kultury Gminy 
Tarnów Opolski, utworzoną na mocy uchwały Nr XVI/113/96 Gminy Tarnów Opolski z dnia 15 
lutego 1996 r. w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Kultury  
2. GOK jest wpisany do rejestru instytucji kultury, prowadzonego przez Gminę Tarnów 
Opolski pod nr 2 i posiada osobowość prawną.  
3. GOK używa pieczęci o treści: Gminny Ośrodek Kultury, Osiedle Zakładowe 7, 46-050 
Tarnów Opolski.  
 

§ 2. 
GOK działa według obowiązujących na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej przepisów prawa, 
a w szczególności:  
1) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności 
kulturalnej (tj. Dz. U.  z 2012 r. poz. 406 ze zm.), 
2) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze 
zm.), 
3) niniejszego statutu.  
 

§ 3. 
1. Obszarem działania Gminnego Ośrodka Kultury jest Gmina Tarnów Opolski.  
2. Siedzibą Gminnego Ośrodka Kultury jest budynek znajdujący się przy Osiedlu Zakładowym 
7 w Tarnowie Opolskim.   
3. W skład GOK wchodzą: 
1) GOK w Tarnowie Opolskim, Osiedle Zakładowe 7; 
2) Filia Kąty Opolskie ul. Odrzańska 9; 
3) Filia Przywory ul. Wiejska 81; 
4) Filia Miedziana ul. Wiejska 68; 
5) Filia Kosorowice ul. Opolska 9A; 
6) Filia Nakło ul. Przedszkolan 1; 
7) Filia Raszowa ul. Ozimska 39; 
8) Filia Walidrogi ul. Opolska 1.  
 

§ 4. 
Nadzór organizacyjny i finansowy nad działalnością GOK sprawuje Wójt Gminy Tarnów 
Opolski. 

 



Rozdział 2  
Cel i przedmiot działania 

 
§ 5. 

Celem działalności Gminnego Ośrodka Kultury jest prowadzenie wielokierunkowej 
działalności kulturalnej rozwijającej i zaspokajającej potrzeby kulturalnej mieszkańców oraz 
upowszechnienie i promocja kultury. 

 
§ 6. 

Do zakresu działania Gminnego Ośrodka Kultury należy w szczególności: 
1) organizowanie czynnego uczestnictwa w życiu kulturalnym mieszkańców w różnorodnych 
formach działalności kulturalno – oświatowej, artystycznej, wychowawczej, rozrywkowej 
i sportowo – turystycznej; 
2) rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb i zainteresowań kulturalnych; 
3) tworzenie warunków do wspierania i rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego; 
4) współpraca z placówkami oświatowymi, instytucjami i organizacjami pozarządowymi 
w zakresie kultury i sztuki; 
5) wspieranie miejscowych tradycji i inicjatyw kulturalnych; 
6) tworzenie warunków do rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego; 
7) doskonalenie form i metod pracy kulturalno –oświatowej; 
8) promocja walorów kulturowych gminy; 
9) sprawowania funkcji koordynatora i nadzorowania działalności filii.  
 

§ 7. 
GOK realizuje podstawowe zadania poprzez: 
1) organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej; 
2) organizowanie imprez kulturalnych, festiwali, konkursów, przeglądów, projekcji filmów,  
spektakli, koncertów, występów, wystaw, odczytów, itp.; 
3) prowadzenie nauki języków obcych; 
4) prowadzenie zespołów, kół, klubów, sekcji, ognisk, itp.; 
5) organizowanie i współorganizowanie imprez kulturalnych, sportowych, rozrywkowych, 
rekreacyjnych, turystycznych; 
6) prowadzenie działalności wydawniczej i prasowej (gazeta gminna, foldery, książki, albumy 
itp.); 
7) świadczenie usług poligraficznych, fonograficznych, fotograficznych, filmowych, 
plastycznych oraz innych z zakresu kultury i sztuki; 
8) prowadzenie aukcji, kwesty i akcji na cele charytatywne; 
9) organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży; 
10) organizowanie imprez okolicznościowych, obrzędowych i rodzinnych; 
11) wspieranie uzdolnionej młodzieży z Gminy Tarnów Opolski; 
12) prowadzenie działalności metodyczno – dydaktycznej; 
13) nawiązywanie kontaktów i wymianę dorobku kulturalnego z partnerami krajowymi i 
zagranicznymi;  
14) pozyskiwanie środków pozabudżetowych i wykorzystywanie ich na realizację zadań 
statutowych.  
 

 



§ 8. 
Gminny Ośrodek Kultury może podejmować inne działania kulturalne wynikające z potrzeb 
środowiska. 
 

Rozdział 3 
Organy zarządzające i doradcze  

 

§ 9. 
1. Działalnością Gminnego Ośrodka Kultury zarządza Dyrektor, który reprezentuje go na 
zewnątrz i odpowiada za jego prawidłowe funkcjonowanie.  
2. Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury powołuje i odwołuje Wójt Gminy Tarnów Opolski 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
3. Zwierzchnikiem służbowym Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury jest Wójt Gminy Tarnów 
Opolski. 
4.Pracowników Gminnego Ośrodka Kultury zatrudnia i zwalnia Dyrektor Gminnego Ośrodka 
Kultury.  
 

§ 10. 
Organizację wewnętrzną Gminnego Ośrodka Kultury określa Regulamin Organizacyjny 
nadany przez Dyrektora, po zasięgnięciu opinii Organizatora. 
 

§ 11. 
1. Przy Gminnym Ośrodku Kultury może działać Rada Doradcza powoływana przez Dyrektora 
Gminnego Ośrodka Kultury, jako organ opiniodawczy i doradczy. 
2. Cel i zasady działania Rady Doradczej ustala Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury 
w porozumieniu z Organizatorem. 
3. Udział w pracach Rady Doradczej ma charakter społeczny. 
 

Rozdział 4 
Zasady gospodarki finansowej 

 
§ 12. 

1. Gminny Ośrodek Kultury gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia 
oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się 
zasadami efektywności ich wykorzystania. 
 

§ 13. 
Podstawą gospodarki finansowej Gminnego Ośrodka Kultury jest roczny plan finansowy  
ustalony przez dyrektora, z zachowaniem wysokości dotacji ,który w trakcie roku może ulec 
zmianie.  

 
§ 14. 

1. Działalność Gminnego Ośrodka Kultury finansowana jest: 
1) z dotacji podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych 
zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów; 
2) z dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji; 
3) z dotacji celowej na realizację wskazanych zadań i programów; 



4) ze sprzedaży składników majątku ruchomego; 
5) z przychodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych; 
6) ze środków otrzymanych od osób fizycznych i prawnych  
7) z darowizn, spadków i zapisów; 
8)z innych źródeł dozwolonych prawem. 
 
 

§ 15. 
Gminny Ośrodek Kultury może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych 
w odrębnych przepisach, o ile działalność ta nie spowoduje ograniczenia realizacji zadań 
statutowych. 

 
§ 16. 

Prowadzenie działalności gospodarczej może odbywać się poprzez: 
1) prowadzenie szkoleń, warsztatów i zajęć edukacyjnych; 
2) organizowanie imprez rozrywkowych i artystycznych, koncertów, przedstawień 
teatralnych, widowisk, oraz innych form estradowych w obiektach własnych i poza nimi na 
zlecenia podmiotów; 
3) wynajem i dzierżawę składników majątku; 
4) świadczenie usług polegających na obsłudze i organizacji zebrań, spotkań, uroczystości 
oraz imprez kulturalnych, organizacji bali i zabaw tanecznych itp.; 
5) sprzedaży biletów i własnych wydawnictw np. foldery, albumy, kalendarze itp.; 
6) promocji firm na imprezach organizowanych przez GOK; 
7) prowadzenia zajęć w kołach i sekcjach zainteresowań; 
8) prowadzenia działalności edukacyjnej i doradczej związanej z działalnością statutową; 
9) prowadzenia działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu; 
10) innych usług związanych z działalnością statutową. 
 

§ 17. 
Środki pieniężne uzyskane z tej działalności przeznaczone są wyłącznie na realizację celów 
statutowych. 
 

§ 18. 
Dyrektor GOK corocznie, w terminie do trzech miesięcy następnego roku kalendarzowego 
przedkłada Organizatorowi sprawozdanie finansowe za poprzedni rok kalendarzowy, które 
podlega zatwierdzeniu przez Radę Gminy Tarnów Opolski. 
 

Rozdział 5 
 Postanowienia końcowe 

 
§ 19. 

1.Wszelkie zmiany i uzupełnienia Statutu Gminnego Ośrodka Kultury mogą być dokonywane 
w trybie właściwym dla jego uchwalenia. 
2.W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie obowiązujące 
przepisy. 
 

 


