
Uchwała Nr XXVII/207/08 
Rada Gminy Pcim 

z dnia 29 grudnia 2008r. 
 

w sprawie: nadania Statutu Ośrodkowi Kultury i Sportu w Pcimiu. 
 
 
Na podstawie art.18 ust.2pkt15 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym/Dz.U.z2001. Nr141 poz. 1591 z późn. Zmianami/ oraz art.13ust.1 ustawy z 
dnia 
25październik 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej/Dz.U. 
2001r. 
Nr 13 poz. 123 z późn.  Zmianami / - Rada Gminy w Pcimiu uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

 

Nadaje się Statut Gminnemu Ośrodkowi Kultury i Sportu w brzmieniu załącznik do 
niniejszej uchwały. 
 

§ 2 
 

Traci moc Uchwały Nr XLVI/226/06  Rady Gminy  w Pcimiu z dnia 10 marca 2006r. 
w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Pcimiu /Dz.Urz. Woj. Mał.Nr 
 212, poz. 1455/ zmiana Uchwałą Nr V/24/07 z dnia 26stycznia 2007 r. / Dz. Urz.. Woj. 
Mał. Nr 168 poz .1220/. 

§ 3 

 
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pcim. 
 

§ 4 

 
Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia  w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Małopolskiego. 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                   Załącznik 
                                                                                                   Do Uchwały Nr XXVII/207/08 

                                                                                                   Rady Gminy Pcim 
                                                                                                    z dnia 29 stycznia 2008r. 

 
 

STATUT 
GMINNEGO OŚRODKA  KULTURY I SPORTU  

W PCIMIU 
 
 

                                                     I.   Postanowienie ogólne 
 
 

§ 1 
 

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Pcimiu jest gminną, samorządową instytucja kultury, 
 której podstawowym celem statutowym jest prowadzenie  działalności kulturalnej i  
Sportowej. 

  
§ 2 

 
Gminny  Ośrodek  Kultury  i Sportu działa na podstawie ustawy z dnia 25 październik 1991r. o 
organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej / Dz.U.  z 2001r. Nr. 13 poz. 123 z późn. 
zm./ , oraz  niniejszego Statutu. 
 

§ 3 
 

Organizatorem  Gminnego Ośrodka  Kultury  i Sportu w Pcimiu jest Gminna Pcim. 
 

§ 4 
 

1. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Pcimiu działa na obszarze Gminy Pcim. 
2. Gminny Ośrodek  Kultury i Sportu  może współdziałać z instytucjami kultury  
      oraz organizować imprezy  artystyczne, sportowo-rekreacyjne, kulturalne także poza 

             obszarem Gminny. 
 

§ 5 
 

Siedzibą Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Pcimiu jest budynek stanowiący własność Gminy  
Pcim oznaczony numerem 563 w Pcimiu. 
 

§ 6 
 

1. Gminny Ośrodek Kultury w Pcimiu i Sportu uzyskał osobowość prawną z chwilą 
Wpisania  do rejestru instytucji kultury sprowadzonego przez Organizatora. 

2. Gminny Ośrodek Kultury  w Pcimiu i Sportu  prowadzi gospodarkę finansową na  
       zasadach  określonych w rozdziale 3  ustawy z dnia 25 października 1991r. o  
       organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. 
 
 
 



§ 7 
 
1. Z zastrzeżeniem ust. 2 Gminna Pcim  nie  odpowiada za zobowiązania Gminnego  

Ośrodka  Kultury i Sportu 
2. Gminny Ośrodek Kultury  w Pcimiu otrzymuje dotacje z budżetu Gminy,  

Wysokości dotacji określa  uchwała budżetowa Rady Gminy. 
3. Nadzór nad działalnością Gminnego Ośrodka  Kultury i Sportu  w Pcimiu w zakresie 

Określonym przepisami prawa sprawuje Wójt Gminny Pcim. 
 
 
II.   Przedmiot i zakres działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu 

 
 

§ 8 
 

1. Gminny Ośrodek  Kultury i Sportu w Pcimiu prowadzi działalność kulturalną  
I sportowa polegająca na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury, propaguje 
Sport,  a także ochronie dziedzictwa kulturowego. 

2. W tworzeniu programu działalności kulturalnej i sportowej , określającego jej cel  
I kierunki Gminny  Ośrodek  Kultury i Sportu w Pcimiu współdziała ze społecznym  
ruchem  kulturalnym  i innymi instytucjami kultury i sportu. 
 

 
§ 9 

 
Do podstawowych zadań Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Pcimiu należy; 
 
1. Rozpoznawanie oraz pobudzanie zainteresowań i potrzeb kulturalnych oraz sportowych. 
2.  Przygotowanie do tworzenia i odbioru wartości kulturalnych. 
3.  Kształtowanie  aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz w sporcie. 
4.  Tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, folkloru  
      Kultywowanie tradycji ludowych  oraz  działalności klubów sportowych. 
5.  Edukacja kulturalna popularyzacja  wiedzy i wychowanie  przez sztukę. 
6.  Prowadzenie  działań dążących do integracji różnych środowisk twórczych  w tym  
      twórców profesjonalnych  z kraju i zagranicy ze środowiskiem  amatorskiego ruchu 
     Dziecięcego, młodzieżowego, osób dorosłych, starszych  oraz niepełnosprawnych  
     Gminy Pcim ( wspólne plenery , koncerty, spotkania, spektakle, widowiska , itp.) 
7. Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji. 

 
  § 10 

 
Zadania w zakresie działalności kulturalnej i sportowej Gminny Ośrodek Kultury i Sportu 
w Pcimiu realizuje poprzez: 
 
1.  Organizacje imprez artystycznych, rozrywkowych, sportowo-rekreacyjnych. 
2.  Inicjowanie i pomoc zespołom w różnych formach twórczości artystycznej oraz 
     Uczestnictwo w kulturze. 
3.  Podejmowanie przedsięwzięć edukacyjnych i oświatowych o charakterze kulturalnym 
4.  Działalność instruktażowo-medyczną. 
 
 
 
 
 



 
5. Organizację wystaw, przeglądów i innych przedsięwzięć w zakresie popularyzacji 

dorobku kulturalnego. 
6. Inspirowanie oraz promowanie działalności literackiej, artystycznej i innych form 

twórczości mieszkańców gminy. 
7. Podejmowanie współpracy  z placówkami kulturalnymi, oświatowymi, sportowymi w           

kraju i zagranicą. 
8. Promowanie miejsca folkloru, twórczości artystycznej i kulturalnej Gminy Pcim 

w kraju i zagranicą. 
 

§ 11 
 
 

W celu pomniejszenia środków finansowych  na działalność kulturalną Gminny Ośrodek 
Kultury i Sportu w Pcimiu może pozyskiwać środki odpłatnych imprez, prowadzić  
impresariat artystyczny, wykonywać usługi w zakresie informacji, szkolenia , reklamy, 
działalności wydawniczej, oraz innych działań. 
 
 

III Organizacja i zarządzenie 
 
 

§ 12 
 

1. Organizację wewnętrzną Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Pcimiu określa 
        Regulamin organizacyjny nadawany przez jego dyrektora, po zasięgnięciu opinii 

               Wójta Gminy oraz opinii działających z nim organizacji związkowych i  
        stowarzyszeń twórców. 
2. Regulamin oprócz organizacji wewnętrznej określa  zakres działań, uprawnień i  

odpowiedzialności  pracowników.    
3. Gminny Ośrodek  Kultury i Sportu w Pcimiu używa pieczątki w brzmieniu: Gminny 

Ośrodek Kultury i Sportu w  Pcimiu. 
4. Kwalifikacje dyrektora i pracowników zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Kultury i  

Sportu oraz zasady ich wynagradzania określają odrębne przepisy. 
 

 
§ 13 

 
 

Kształt struktury organizacyjnej Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Pcimiu powinien 
być dostosowanie  do wymagań realizacji programu działalności kulturalnej i sportowej 
ustalonego  we współdziałaniu ze społecznym ruchem i stowarzyszeniem kulturalnymi i 
sportowymi , oraz zapewniać  efektywne wykorzystanie powierzonych i nabytych środków 
finansowo-materialnych  zgodnie z jego przeznaczeniem. 
 

§ 14 
 

1. Dyrektora Gminnego Ośrodka  Kultury i Sportu w Pcimiu  wyłonionego  w drodze  
        konkursu  powołuje i odwołuje Wójt Gminny Pcim. W przypadku nie rozstrzygnięcia  
        konkursu dyrektora powołuje Wójt Gminny Pcim. 
2. Dyrektor kieruje Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu  w Pcimiu, zarządza instytucją,  

Kompleksem sportowo-rekreacyjnym w Pcimiu, podległymi filiami- świetlicami  
w Trzebuni i Stróży oraz halą sportową w Stróży, co za tym idzie reprezentuje ją na   
zewnątrz oraz sprawuje nadzór nad powierzonym majątkiem. 



 
§ 15 

 
1. Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Pcimiu jest pracodawcą  

w rozumieniu przepisów Kodeksów Pracy 
    2.     Dla rozszerzenia współdziałania z organizacjami społecznymi i stowarzyszeniami 
             kultury dyrektor może Radę Programową. 
 
 

IV . Gospodarka finansowa i majątkowa  
Gminnego Ośrodka Kultury  i Sportu w Pcimiu 

 
 
 

§ 16 
 
 

1. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Pcimiu gospodaruje mieniem komunalnym 
przekazanym przez  Gminę, zarządza nim i ponosi odpowiedzialność za jego 
wykorzystanie  do celów realizacji zadań statutowych  

2. Zakres samodzielności dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Pcimiu w 
gospodarowaniu powierzonymi składnikami mienia  komunalnego określają przepisy 
ustawowe  oraz obowiązek jego efektywnego wykorzystania. 

3. Przy składaniu oświadczeń woli w sprawach majątkowych dyrektor Gminnego 
4. Ośrodka Kultury i Sportu w Pcimiu współdziała z głównym księgowym w zakresie  

Przewidzianymi odrębnymi przepisami. 
 
 
 

§ 17 
 
 

 1.   Działalność Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Pcimiu jest finansowana ze  
       środków własnych , z dotacji podmiotowej przyznanej w budżecie gminny, z darowizn, 
       dochodów  z najmu obiektów zarządzanych  przez dyrektora GOKiS oraz innych  
       dochodów. 
2.   Podstawą gospodarki finansowej Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Pcimiu jest 
       Roczny plan działalności , zatwierdzony przez dyrektora , uwzględniająca wysokość dotacji  
       przyznanej w budżecie Gminy, a w nim: 
       a/ plan usług 
       b/ plan przychodów i kosztów 
       c/ plan remontów i konserwacji środków trwałych oraz plan inwestycji 
3.Przychodami są wpływy z prowadzonej działalności kulturalnej i sportowej wpływy 
 z najmu i  dzierżawy składników majątkowych , dotacje z budżetu od osób 
fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł. 
4.   Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Pcimiu   tworzy fundusz instytucji i posiada           
odrębny rachunek bankowy. 
5.   Zasady wynagrodzenia pracowników GOKiS  określa Rozporządzenie Ministra Kultury 
z dnia 10 listopada 2004r. / Dz. U. Nr 255 poz 2561/ oraz wewnętrzny Regulamin 
wynagradzania pracowników. 
6.   Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Pcimiu skład Wójtowi Gminy coroczne       
sprawozdanie  z prowadzonej działalności finansowej i programowej 
W postaci: bilansu, rachunku zysków i strat, a także informacji dodatkowej. 
 



§ 18 
 

 
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Pcimiu  prowadzi rachunkowość zgodnie z zasadami  
obowiązującymi osoby prawne. 
 
 

V  . Postanowienie końcowe 
 

§ 19 
 

1. Zmiany statutu Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu  w Pcimiu może dokonywać Rada  
Gminy w trybie przewidzianym  dla uchwalenia.  

2. Ostatecznej wykładni postanowień niniejszego statutu dokonuje Rada Gminy.  
 

 
 

 
§ 20 

 
1. Likwidacja Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Pcimiu może nastąpić na podstawie  

stosownej Uchwały  Rady Gminy, zgodnie  z warunkami określonymi w ustawie 
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. 

  2.    W przypadku likwidacji Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu Gmina Pcim przejmuje jego  
          zobowiązania i wierzytelność. 

 


