
UCHWAŁA NR 190/16
RADY GMINY CELESTYNÓW

z dnia 27 października 2016 r.

w sprawie zmiany nazwy instytucji kultury i nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury i Sportu

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i 10, art. 9 ust. 1 i art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt. 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 roku poz. 446 ze zm.), art. 9, 11 i 13 ustawy z 
dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity: Dz. U. 
2012 r. poz. 406, z 2014 r. poz. 423, z 2015 r. poz. 337, 1505). Rada Gminy Celestynów uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmienia się nazwę instytucji kultury „Gminny Ośrodek Kultury w Celestynowie” na „Gminny 
Ośrodek Kultury i Sportu”.

2. Nadaje się statut Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Celestynów.

§ 3. Traci moc uchwała Nr 63/2000 Rady Gminy w Celestynowie z dnia 27 grudnia 2000 r. w sprawie 
przekształcenia Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Celestynowie w Gminny Ośrodek Kultury w 
Celestynowie i nadania Statutu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2017 r.

 

Przewodniczący Rady Gminy Celestynów

Romuald Ziętala

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 14 listopada 2016 r.

Poz. 9689



 

                                                                     Załącznik  do Uchwały                                     

Nr 190/16 Rady Gminy Celestynów 

z dnia 27 października 2016 roku 

 

Statut  

Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu  

w Celestynowie 
 

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1. 

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu, zwany dalej „GOKiS”, jest samorządową instytucją 

kultury Gminy Celestynów, dla której prowadzenie działalności w zakresie upowszechniania 

kultury, sportu i rekreacji jest podstawowym celem statutowym. W strukturę GOKiS wchodzi 

Biblioteka Publiczna w Celestynowie oraz jej Filia w Regucie. 

 

§ 2. 

GOKiS działa w szczególności na podstawie:   

1. ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności 

kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.), 

2. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z 

późn. zm.); 

3. ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.); 

4. ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226 poz. 1675 

z późn. zm.); 

5. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z 

późn. zm.); 

6. ustawy z dnia z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. 2012 r. poz. 642, z późn. 

zm.); 

7. niniejszego Statutu. 

 

§ 3. 

1. Siedziba GOKiS mieści się w Celestynowie przy ulicy Reguckiej 1.  

2. Terenem działania GOKiS jest obszar gminy Celestynów. GOKiS może działać również 

na terenie województwa mazowieckiego i całej Polski, a także poza granicami kraju. 

3. Organizatorem GOKiS jest Gmina Celestynów. 

4. GOKiS administruje następującymi obiektami: 

1) gminna sala gimnastyczna w Celestynowie; 

2) boisko sportowe „Orlik” w Celestynowie; 

3) świetlice wiejskie na terenie gminy Celestynów wskazane w zarządzeniu Wójta 

Gminy Celestynów.  
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§ 4. 

1. GOKiS posiada osobowość prawną i jest wpisany do rejestru instytucji kultury 

prowadzonego przez Gminę Celestynów. 

2. GOKiS używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu: „Gminny Ośrodek 

Kultury i Sportu” oraz adresem siedziby, a także pieczęci okrągłej zawierającej po 

środku wizerunek orła, a w otoku nazwę w pełnym brzmieniu. 

3. GOKiS może posiadać znak graficzny (logo) oraz używać skrótu nazwy GOKiS. 

4. GOKiS nie jest instytucją artystyczną, w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 25 

października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. 

 

Rozdział II 

Cele i zadania 

 

§ 5. 

Celem GOKiS jest prowadzenie działalności w zakresie upowszechniania kultury, sztuki, 

sportu i rekreacji. 

 

§ 6. 

Do zadań GOKiS należy w szczególności: 

1. Rozpoznawanie, pobudzanie i zaspokajanie zainteresowań oraz potrzeb kulturalnych i 

sportowych mieszkańców gminy; 

2. Prowadzenie edukacji artystycznej, kulturalnej, oświatowej, sportowej i wychowanie 

przez sztukę; 

3. Tworzenie warunków dla amatorskiego ruchu artystycznego, sportowego i folkloru; 

4. Kształtowanie nawyków aktywnego uczestnictwa w kulturze; 

5. Wspieranie inicjatyw lokalnych, kulturalnych i sportowych; 

6. Popularyzacja książki i czytelnictwa; 

7. Badanie, zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych mieszkańców gminy; 

8. Współpraca z instytucjami i organizacjami społecznymi działającymi na rzecz kultury, 

sztuki, edukacji, sportu i rekreacji w zakresie lepszego zaspokajania potrzeb 

kulturalnych mieszkańców. 

 

§ 7. 

Zadania wymienione w § 6 GOKiS realizuje poprzez: 

1. Inicjowanie, organizowanie i nadzorowanie amatorskiego ruchu artystycznego, zajęć, 

warsztatów, klubów, zespołów i kół zainteresowań,  

2. Inicjowanie, organizowanie i nadzorowanie różnorodnych form aktywności kulturalnej, 

oświatowej, sportowej i turystycznej np. spektakle, koncerty, konkursy, szkolenia, kursy, 

pokazy, spotkania autorskie, wystawy, seanse filmowe, imprezy artystyczne, 

rozrywkowe, turystyczne i sportowe, 

3. Inicjowanie, organizowanie i nadzorowanie działalności promocyjnej i reklamowej, 

4. Gromadzenie, opracowywanie materiałów bibliotecznych, ze szczególnym 

uwzględnieniem własnego regionu, 
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5. Udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu i na zewnątrz oraz prowadzenie 

wypożyczeń międzybibliotecznych. 

 

§ 8. 

1. GOKiS może prowadzić działalność gospodarczą, według zasad określonych odrębnymi 

przepisami w celu pozyskania dodatkowych środków na cele statutowe i pokrywanie 

kosztów działalności bieżącej, polegającą w szczególności na: 

1) organizowaniu szkoleń, kursów i pokazów; 

2) prowadzeniu działalności wydawniczej, promocyjnej i reklamowej; 

3) wynajmie pomieszczeń innym podmiotom; 

4) prowadzeniu usług ksero; 

5) wynajmie sprzętu akustycznego i audio-wizualnego; 

6) wynajmie powierzchni handlowej i reklamowej. 

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

statutowych. 

                                                                                                                                                                            

Rozdział III 

Zarządzanie i organizacja  

 

§ 9. 

1. Dyrektora GOKiS powołuje i odwołuje Wójt Gminy Celestynów w trybie określonym 

przez właściwe przepisy, ustalając jednocześnie zakres jego obowiązków i 

odpowiedzialności oraz warunki wynagradzania. 

2. Wójt Gminy Celestynów wykonuje wobec Dyrektora GOKiS czynności z zakresu prawa 

pracy oraz jest jego zwierzchnikiem służbowym. 

3. Dyrektor GOKiS: 

1) zarządza GOKiS i reprezentuje go na zewnątrz, 

2) nadaje zarządzeniem Regulamin Organizacyjny GOKiS, po zasięgnięciu opinii 

Wójta Gminy Celestynów; 

3) jest przełożonym pracowników GOKiS i wykonuje wobec nich czynności z 

zakresu prawa pracy; 

4) ustala wynagrodzenia pracowników na zasadach określonych w odpowiednich 

przepisach; 

5) jest odpowiedzialny za prawidłowe funkcjonowanie i działalność GOKiS; 

6) czuwa nad mieniem GOKiS. 

 

 

Rozdział  IV 

Gospodarka Finansowa 

 

§ 10. 

1. GOKiS prowadzi gospodarkę finansową na podstawie obowiązujących przepisów prawa, 

na zasadach określonych dla instytucji kultury. 

2. Źródłami finansowania działalności GOKiS są: 
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1) dotacje podmiotowe na dofinansowanie działalności bieżącej z budżetu Gminy 

Celestynów; 

2) dotacje celowe; 

3) przychody z prowadzonej działalności (dochody własne); 

4) darowizny od osób fizycznych i prawnych; 

5) inne źródła. 

3. GOKiS pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskanych przychodów, o 

których mowa w ust. 2 pkt. 1-5. 

4. GOKiS prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków, 

kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania. 

5. Podstawą gospodarki finansowej GOKiS jest plan finansowy ustalony przez Dyrektora 

GOKiS, z zachowaniem dotacji otrzymanej z budżetu Gminy Celestynów. 

6. GOKiS sporządza plan finansowy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

o finansach publicznych.  

7. Dyrektor GOKiS corocznie, nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego, 

przedkłada Wójtowi Gminy Celestynów, sprawozdanie z działalności oraz sprawozdanie 

finansowe za poprzedni rok kalendarzowy, które podlega zatwierdzeniu przez Wójta 

Gminy Celestynów. 

 

§ 11. 

W sytuacji, gdy treść posiadanej przez organizatora – Gminę Celestynów dokumentacji 

dotyczącej obiektów wskazanych w § 1 oraz § 3 ust. 4, może wpływać na zakres realizacji 

przez GOKiS jego celów statutowych lub wpływa na możliwość rozporządzania tymi 

obiektami, Wójt Gminy Celestynów przekazuje niezwłocznie kopie tych dokumentów 

Dyrektorowi GOKiS celem ich stosowania. W przypadku braku możliwości przekazania kopii 

wyżej wskazanej dokumentacji, z uwagi na obostrzenia ustawowe lub umowne, Wójt Gminy 

Celestynów przekazuje niezwłocznie Dyrektorowi GOKiS informacje o ograniczeniach w 

rozporządzaniu tymi obiektami, wynikające z posiadanej dokumentacji.   

   

§ 12. 

1. Wójt Gminy Celestynów sprawuje nad GOKiS nadzór administracyjno-finansowy. 

2. Nadzorowi temu podlega: 

1) prawidłowość dysponowania przyznanymi środkami budżetowymi i poza 

budżetowymi; 

2) prawidłowość dysponowania posiadanym mieniem. 

3. W celu przeprowadzenia czynności nadzorczych Wójt Gminy Celestynów ma prawo 

upoważnić i wydelegować wyznaczonych pracowników Urzędu Gminy Celestynów. 

4. Osoby, o których mowa w ust. 3, mają prawo: 

1) wstępu do GOKiS w godzinach pracy oraz do instytucji, o których mowa w § 3 ust. 4; 

2) wglądu do dokumentacji dotyczącej przedmiotu nadzoru.  

5. Z przeprowadzonych czynności nadzorczych sporządza się protokół, który podpisuje 

osoba je przeprowadzająca oraz Dyrektor GOKiS.  

6. Dyrektor GOKiS ma prawo w ciągu 3 dni od dnia podpisania protokołu zająć stanowisko 

w zakresie przeprowadzonych czynności nadzorczych oraz treści protokołu.  
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7. Treść protokołu wraz z ewentualnym stanowiskiem Dyrektora GOKiS rozpatruje Wójt 

Gminy Celestynów, który w razie konieczności wydaje stosowne zalecenia.  

 

Rozdział V 

Postanowienia końcowe 

 

§ 13. 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia statutu GOKiS są dokonywane w tym samym trybie i na 

tych samych zasadach, co jego nadanie. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie obowiązujące 

przepisy prawa. 

3. W przypadku połączenia, podziału lub likwidacji GOKiS mają zastosowanie przepisy 

ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności 

kulturalnej (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.). 
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