
Uchwała Nr XVII/132/08
Rady Gminy Masłów

z dnia 28 lutego 2008 roku

w sprawie zmiany nazwy Gminnego Ośrodka Kultury w Masłowie i nadania 
Statutu Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Masłowie.

Na podstawie  art.  9  ust.  1  i  2,  art.  11  i  art.  13  ust.  1  i  2  ustawy z  dnia  25 
października  1991r.  o organizowaniu  i  prowadzeniu  działalności  kulturalnej  (Dz.  U. 
2001r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.), art. 7 ust. 1 pkt. 9 i art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h ustawy z 
dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. 
zm.), ustawy z dnia 29 września  1998r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002r. Nr 76, poz. 694 
z późn. zm.), art. 18a ust. 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1996r. o kulturze fizycznej (Dz.U. z 
2001r. Nr 81 poz. 889 z późn. zm.) Rada Gminy Masłów uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zmienia się nazwa Gminnego Ośrodka Kultury w Masłowie na Gminny Ośrodek 
Kultury i Sportu w Masłowie

2. Nadaje  się  Statut  Gminnemu  Ośrodkowi  Kultury  i  Sportu  w  Masłowie,  w 
brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury w Masłowie.

§ 3

Traci moc Uchwała Nr XIX/208/2001 Rady Gminy Masłów z dnia 22 marca 2001r. w 
sprawie zatwierdzenia Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Masłowie oraz Uchwała Nr 
XVII/138/03 Rady Gminy Masłów z dnia 29 grudnia 2003r. w sprawie zmiany uchwały 
Nr XIX/208/2001 Rady Gminy Masłów z dnia 22 marca 2001r. w sprawie zatwierdzenia 
Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Masłowie.

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu  w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. 

§ 5

Uchwała  wchodzi  w  życie  po  upływie  14  dni  od  dnia  ogłoszenia  w  Dzienniku 
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
                                                                                        

  Przewodnicząca Rady Gminy Masłów
/-/ Genowefa Jaros



   Załącznik Nr 1
                                                                                                 do Uchwały Nr XVII/132/08 
                                                                                                 Rady Gminy Masłów
                                                                                                 z dnia 28 lutego 2008 roku

STATUT

GMINNEGO OŚRODKA KULTURY i SPORTU W MASŁOWIE

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Masłowie zwany dalej GOKiS działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 25 października 1991r.  o organizowaniu i  prowadzeniu działalności 

kulturalnej tekst jednolity (Dz. U. 2001r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.),
2) art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
3) ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002r. Nr 76, poz. 694 z 

późn. zm.)
4) ustawy z dnia 18 stycznia 1996r. o kulturze fizycznej (Dz.U. z 2007r. Nr 226, poz. 

1675 )
5) postanowień niniejszego Statutu. 

§ 2

Gminny Ośrodek Kultury w Masłowie, otrzymuje pełną nazwę w brzmieniu: Gminny 
Ośrodek Kultury i Sportu w Masłowie.
GOKiS jest gminną instytucją kultury, którego organem założycielskim jest Rada Gminy 
w Masłowie.

§ 3

1. GOKiS posiada osobowość prawną i samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową.
2. GOKiS podlega wpisowi do rejestru instytucji kultury.
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§ 4

1. GOKiS ma siedzibę  w Masłowie Pierwszym, ul.  ks.  Józefa  Marszałka 30 26-001 
Masłów i obejmuje zasięgiem swojego działania gminę Masłów.

2. W skład struktury organizacyjnej GOKiS wchodzą:
a) Świetlica Samorządowa w Barczy,
b) Świetlica Samorządowa w Ciekotach,
c) Świetlica Samorządowa w Woli Kopcowej.

§ 5

 Nadzór nad GOKiS sprawuje Wójt Gminy Masłów.

§ 6

W  zakresie  działalności  merytorycznej  i  metodycznej  GOKiS  współpracuje 
z Wojewódzkim Domem Kultury w Kielcach oraz instytucjami sportowymi.

Rozdział II

Cel i przedmiot działania

§ 7

GOKiS  realizuje  zadania  w  dziedzinie  wychowania,  edukacji  kulturalnej, 
upowszechniania  kultury  oraz  kultury  fizycznej,  sportu  i  rekreacji  poprzez 
programowanie, metodykę i organizację działalności społecznej, kulturalnej i sportowej. 

§ 8

GOKiS prowadzi wielokierunkową działalność zgodną z założeniami polityki kulturalnej 
i sportowej państwa na podstawie własnego, społecznie akceptowanego programu.

§ 9

Celem  GOKiS  jest  zapewnienie  rozwoju  oraz  kształtowanie  potrzeb  i  aspiracji 
kulturalnych i sportowych drogą powszechnego i aktywnego uczestnictwa w kulturze i 
sporcie mieszkańców gminy.

§ 10

Do głównych zadań GOKiS należy:
1. Inspirowanie  głównych kierunków działalności  kulturalnej  placówek kulturalnych, 

oświatowych  i  organizacji  społecznych  działających  w  gminie,  w  tym 
w  szczególności  współpraca  ze  szkołami  podstawowymi  i  gimnazjami  z  terenu 
Gminy Masłów,
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2. Prowadzenie  pracy środowiskowej  w gminie,  organizowanie różnorodnych imprez 
kulturalnych rozwijających zainteresowania artystyczne, oświatowe oraz podnoszące 
kulturę życia rodzinnego,

3. Udzielenie  pomocy  instruktorsko  –  metodycznej  placówkom  kulturalnym  oraz 
społecznemu ruchowi kulturalnemu,

4. Rozwijanie społecznej i samorządowej aktywności kulturalno – wychowawczej,
5. Gromadzenie  i  udostępnianie  materiałów  repertuarowych  i  metodycznych  oraz 

prowadzenie działalności dokumentacyjno – informacyjnej w zakresie kulturalno – 
wychowawczym,

6. Tworzenie  warunków  dla  rozwoju  folkloru,  a  także  rękodzieła  ludowego 
i artystycznego oraz sprawowanie opieki nad folklorem i sztuką ludową,

7. Upowszechnianie najciekawszych form i metod działalności społeczno – kulturalnej 
oraz kształtowanie wzorów i nawyków aktywnego uczestnictwa kulturze,

8. Prowadzenie  działalności  propagandowej  i  informacyjnej  w  przedmiocie  objętym 
zakresem działania GOKiS,

9. Prowadzenie pracowni artystycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
10. Organizowanie wystaw i organizowanie konkursów w różnych dziedzinach sztuki,
11. Organizowanie koncertów, przeglądów i festiwali.
12. W  zakresie  kultury  fizycznej,  sportu  i  rekreacji  jest  prowadzenie  działalności 

upowszechniającej  kulturę  fizyczną  ze  szczególnym  uwzględnieniem  rekreacji 
fizycznej wśród młodzieży poprzez:

a) udostępnianie obiektów dla organizacji imprez sportowych  i rekreacyjnych
b) organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych (umożliwiających podnoszenie 

sprawności fizycznej, rozwijanie i kształtowanie nawyków czynnego wypoczynku 
oraz prowadzenie zajęć sprzyjających rozwojowi fizycznemu uczestników)

c) organizowanie zleconych imprez w zakresie sportu, kultury fizycznej i rekreacji

§ 11

1. GOKiS może prowadzić działalność gospodarczą, z której przychody przeznaczone 
są  na  realizację  celów  statutowych  i  pokrywanie  kosztów  działalności  bieżącej, 
w szczególności polegającą na:

a) wynajmowaniu pomieszczeń na cele kulturalne i handlowe,
b) prowadzeniu małej gastronomii, z wyłączeniem napojów alkoholowych,
c) prowadzeniu drobnego handlu, z wyłączeniem napojów alkoholowych,
d) prowadzeniu galerii sprzedaży dzieł sztuki,
e) działalności wydawniczej.

2. Działalność gospodarcza, o której mowa w ust. 1 nie może kolidować z realizacją 
zadań statutowych.

Rozdział III
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Zarządzanie, organizacja i nadzór

§ 12

1. GOKiS w Masłowie kieruje Dyrektor, 
2. Powołanie Dyrektora następuje w drodze konkursu przeprowadzonego przez Wójta 

Gminy, w oparciu o zasady określone w regulaminie konkursu,
3. Czynności prawnych z zakresu prawa pracy w stosunku do Dyrektora dokonuje Wójt 

Gminy.
 

§ 13

1. Dyrektor GOKiS zarządza jednostką i reprezentuje ją na zewnątrz,
2. Do zakresu działania dyrektora należy w szczególności:

a) zarządzanie majątkiem GOKiS,
b) zatrudnianie, zaszeregowanie, awansowanie i zwalnianie pracowników GOKiS,
c) ustanawianie i odwoływanie pełnomocników,
d) wydawanie zarządzeń, instrukcji i poleceń służbowych,
e) ustalanie  rocznego  planu  działalności  oraz  rocznego  planu  finansowego 

i  przedkładanie  ich  do  zatwierdzenia  Wójtowi  Gminy  w  terminie  do  15 
października, roku poprzedzającego rok budżetowy,

f) sporządzanie rocznego sprawozdania z działalności w terminie do 28 lutego roku 
następnego.

§ 14

Zadania i organizację wewnętrzną GOKiS określa regulamin nadany przez Dyrektora po 
zatwierdzeniu przez Wójta Gminy.

§ 15

1. Dyrektor GOKiS działa zgodnie z przepisami prawa i interesem społecznym,
2. Przy  wykonywaniu  przypisanych  zadań  dla  GOKiS,  Dyrektor  działa  w  imieniu 

własnym i na własną odpowiedzialność,
3. Do  dokonywania  czynności  prawnych  w  imieniu  GOKiS  upoważniony  jest 

samodzielnie  Dyrektor,  lub  jego  pełnomocnik  działający w granicach  udzielonego 
pełnomocnictwa,

4. Jeżeli czynność prawna może spowodować powstanie zobowiązań finansowych, do 
skuteczności  oświadczenia  woli  wymagana  jest  kontrasygnata  Głównego 
Księgowego Zespołu Obsługi Oświaty i Kultury w Masłowie.

§ 16

1. Wójt Gminy sprawuje nad GOKiS nadzór administracyjno – finansowy,
2. Nadzorowi temu podlega:

a) prawidłowość  dysponowania  przyznanymi  środkami  budżetowymi  oraz 
gospodarowania mieniem, 
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b) przestrzeganie obowiązujących przepisów dotyczących organizacji pracy i spraw 
pracowniczych.

3. W  celu  przeprowadzenia  czynności  nadzorczych,  Wójt  ma  prawo  imiennie 
upoważnić odpowiednich pracowników Urzędu Gminy.

4. Osoby, o których mowa w ust. 3 mają prawo:
a) wstępu do GOKiS w godzinach urzędowania,
b) wglądu do dokumentacji dotyczącej przedmiotu nadzoru,
c) udziału  w  posiedzeniu  Rady  Programowej  i  Rady  Sportu  po  uprzednim 

powiadomieniu o tym jej Przewodniczącego.
5. Z przeprowadzonych czynności nadzorczych sporządza się protokół, który podpisuje 

osoba je przeprowadzająca oraz Dyrektor.
6. Treść protokołu, wraz ze stanowiskiem Dyrektora rozpatruje Wójt Gminy, wydając 

stosowne zalecenia.

Rozdział IV

Rada Programowa 

§ 17

1. Społecznym organem doradczym, kontrolnym i  opiniodawczym GOKiS jest  Rada 
Programowa, zwana dalej Radą,

2. W skład Rady wchodzą: 2 przedstawicieli organu założycielskiego, 3 przedstawicieli 
organizacji trwale związanych z działalnością GOKiS oraz Dyrektor z urzędu,

3. Radę składającą się z 6 członków powołuje Rada Gminy, na wniosek merytorycznej 
komisji Rady Gminy na okres 4 lat tj. kadencji Rady Gminy,

4. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego,
5. Pierwsze posiedzenie Rady nowej kadencji  zwołuje Przewodniczący Rady Gminy, 

następne  zaś  -  przewodniczący  Rady  Programowej  lub  wyznaczony  przez  niego 
członek.

§ 18

1. Do zadań Rady w szczególności należy:
a) opiniowanie przedłożonego przez Dyrektora projektu rocznego planu działalności 

wraz z planem finansowym,
b) ocena, co najmniej raz w roku działalności GOKiS,
c) Rada może zgłosić własne propozycje do planu działalności i planu finansowego,
d) opiniowanie propozycji zmian statutu.

2. Rada działa w oparciu o własny regulamin,  przez nią opracowany i  zatwierdzony 
przez Radę Gminy.

Rozdział V

Rada Sportu
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§ 19

1. Rada Sportu, zwana dalej Radą, została powołana Zarządzeniem Nr 36/2007 Wójta 
Gminy  Masłów  z  dnia  14  marca  2007r.  Rada  jest  społecznym  organem 
opiniodawczym i inicjującym w sprawach dotyczących kultury fizycznej i sportu w 
Gminie Masłów.

2. W skład Rady wchodzą: 3 przedstawicieli organu założycielskiego, 3 przedstawicieli 
organizacji trwale związanych z działalnością GOKiS oraz Dyrektor z urzędu,

3. Radę składającą się z 7 członków powołuje Wójt Gminy Masłów na okres 2 lat,
4. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego,
5. Pierwsze posiedzenie Rady nowej kadencji zwołuje Wójt Gminy Masłów, następne 

zaś - przewodniczący Rady Sportu lub wyznaczony przez niego członek.

§ 20

Do zadań Rady w szczególności należy:
1. Opiniowanie:

a)    strategii rozwoju Gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu,
b)  projektu budżetu w części dotyczącej kultury fizycznej i sportu,
c)    projektów uchwał  Rady Gminy w Masłowie  dotyczących rozwoju  kultury 

fizycznej i sportu,
d) programów bazy sportowej na terenie Gminy Masłów,
e)    planów  imprez  sportowych  i  rekreacyjnych  organizowanych  przez  różne 

organizacje, dofinansowywanych przez Gminę Masłów.
2. Inicjowanie działań w zakresie rozwoju kultury fizycznej i sportu w Gminie Masłów.

§ 21

1.Rada działa w oparciu o własny regulamin zatwierdzony przez Wójta Gminy Masłów.
2. członkowie Rady wykonują swe funkcje społecznie.

Rozdział VI

Gospodarka finansowa i majątek GOKiS

§ 22

GOKiS  prowadzi  gospodarkę  finansową  zgodnie  z Rozdziałem  3  ustawy  o 
organizowaniu   i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz ustawą o rachunkowości.

§ 23

Podstawowymi źródłami dochodów GOKiS są:
a) dotacje z budżetu państwa oraz gminy,
b) wpływy z działalności statutowej i gospodarczej,
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c) dobrowolne  wpłaty, darowizny, spadki  i  zapisy osób fizycznych i  prawnych oraz 
środki przekazane przez fundacje, 

d) inne dozwolone prawem.

§ 24

Niewykorzystana dotacja powinna być zwrócona do 5 stycznia roku następnego.

§ 25

Roczne  sprawozdanie  finansowe  opiniuje  Rada  Programowa  oraz  Rada  Sportu,  a 
następnie zatwierdza Rada Gminy w terminie do 30 kwietnia roku następnego po roku 
budżetowym.

§ 26

Obsługę  finansowo  –  księgową  GOKiS  prowadzi  Zespół  Obsługi  Oświaty i  Kultury 
w Masłowie.

§ 27

1. Wartość majątku GOKiS określają:
a)   Fundusz założycielski,
b) Fundusz instytucji.

2. Fundusz założycielski GOKiS stanowi wartość wydzielonej jednostce części mienia 
Komunalnego,  określonej  i  ustalonej  przez  Radę  Gminy  na  podstawie  bilansu 
sporządzonego na dzień rejestracji tj. 30 czerwca 2001r.,

3. Fundusz  GOKiS  stanowi  wartość  majątku  jednostki  po  odliczeniu  funduszu 
założycielskiego,

4. Fundusz  GOKiS  zwiększa  się  lub  zmniejsza  o  kwotę  zmian  wartości  majątku 
instytucji, będących skutkiem:
a) aktualizacji wyceny środków trwałych na podstawie odrębnych przepisów,
b) nieodpłatnego  przekazania  lub  otrzymania  środków  trwałych,  wartości 

niematerialnych i prawnych.
5. Fundusz GOKiS zwiększa się o:

a) amortyzację majątku trwałego,
b) dotacje budżetowe na finansowanie rozwoju instytucji,
c) zysk pozostający w dyspozycji instytucji kultury,
d) środki z innych źródeł.

6. Fundusz GOKiS zmniejsza się o:
a) straty bilansowe,
b) umorzenie majątku trwałego,
c) finansowanie inwestycji,
d) inne zmniejszenia.

§ 28
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1. GOKiS  gospodaruje  samodzielnie  przekazanymi  w  nieodpłatne  użytkowanie 
nieruchomościami, majątkiem komunalnym i majątkiem własnym.

2. Zbycie, wydzierżawienie, wynajęcie lub inne przekazanie majątku trwałego wymaga 
zgody Rady Gminy.

§ 29

Majątek GOKiS stanowi własność Gminy Masłów.

Rozdział VII

Postanowienia końcowe

§ 30

Likwidacja GOKiS, przekształcenie go w inną instytucję lub przekazanie pod inny nadzór 
jak też podział, wymaga uchwały Rady Gminy i dokonywane jest w trybie określonym 
w Rozdziale 2 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. 

§ 28

1. Projekt zmiany Statutu może zgłosić z własnej inicjatywy Dyrektor po zaopiniowaniu 
go przez Radę Programową, Radę Sportu lub na wniosek Rady Programowej i Rady 
Sportu,

2. Projekt  zmian Statutu wraz  z  opinią  Rady Programowej  i  Rady Sportu,  Dyrektor 
przedkłada Wójtowi Gminy, które po zatwierdzeniu kierowane są do Rady Gminy z 
wnioskiem  o podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu.

§ 29

GOKiS używa pieczęci  podłużnej  z  nazwą ośrodka kultury w pełnym brzmieniu oraz 
adresem jego siedziby. 

          Przewodnicząca Rady Gminy Masłów

/-/ Genowefa Jaros
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