UCHWAŁA NR XLV/261/2021
RADY GMINY SOŃSK
z dnia 12 lipca 2021 roku
w sprawie zmiany nazwy Gminnego Ośrodka Kultury w Gołotczyźnie i nadania statutu.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h, art. 40 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz.713 ze zm. ) oraz art. 9 ust.1, art. 11 ust.1 i art. 13
ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
(t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 194 ze zm.) oraz art. 27 ust.1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie
(t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1133 ze zm.) Rada Gminy Sońsk uchwala, co następuje:

§1
W uchwale Nr XXXIII/192/2009 Rady Gminy Sońsk z dnia 26 czerwca 2009 w sprawie
utworzenia Gminnego Ośrodka Kultury w Sońsku w wyniku połączenia samorządowych instytucji
kultury i nadania statutu ( Dz. Urz. Woj. Maz. z 2009r. Nr 1345 poz. 4031) zmienionej uchwałą
Nr XII/51/2019 Rady Gminy Sońsk z dnia 30 lipca 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały
Nr XXXIII/192/2009 Rady Gminy Sońsk z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie utworzenia
Gminnego Ośrodka Kultury w Sońsku w wyniku połączenia samorządowych instytucji kultury
i nadania statutu( Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019r. poz. 10863), zmienionej uchwałą Nr V/19/2019
Rady Gminy Sońsk z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIII/192/2009
Rady Gminy Sońsk z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Kultury
w Sońsku w wyniku połączenia samorządowych instytucji kultury i nadania statut ( Dz. Urz. Woj.
Maz. z 2019r. Poz. 1443) - zmienia się:
1) W § 1 ust. 1 zwrot „Gminny Ośrodek Kultury w Gołotczyźnie” zastępuje się zwrotem
„Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Gołotczyźnie”.
2) Gminnemu Ośrodkowi Kultury i Sportu w Gołotczyźnie nadaje się Statut w brzmieniu
stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§2
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sońsk.
§3
Traci moc Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXIII/192/2009 Rady Gminy Sońsk z dnia 26 czerwca
2009 w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Kultury w Sońsku w wyniku połączenia
samorządowych instytucji kultury i nadania statutu ( Dz. Urz. Woj. Maz. z 2009r. Nr 1345
poz. 4031)
§4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.

Załącznik do uchwały
Nr XLV/261/2021
Rady Gminy Sońsk
z dnia 12 lipca 2021 roku
Uzasadnienie uchwały

Zgodnie z uchwałą nr XXXIII/192/2009 Rady Gminy Sońsk z dnia 26 czerwca 2009
w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Kultury w Sońsku w wyniku połączenia samorządowych
instytucji kultury i nadania statutu ( Dz. Urz. Woj. Maz. z 2009r. Nr 134 poz. 4031) został
utworzony Gminny Ośrodek Kultury w Sońsku oraz nadany Statut. Uchwałą Nr XII/51/2019 Rady
Gminy Sońsk z dnia 30 lipca 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/192/2009 Rady
Gminy Sońsk z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Kultury
w Sońsku w wyniku połączenia samorządowych instytucji kultury i nadania statutu( Dz. Urz. Woj.
Maz. z2019r. poz. 10863) w § 2 zmienianej uchwały został wykreślony ust. 2. Uchwałą Nr
V/19/2019 Rady Gminy Sońsk z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały
nr XXXIII/192/2009 Rady Gminy Sońsk z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie utworzenia
Gminnego Ośrodka Kultury w Sońsku w wyniku połączenia samorządowych instytucji kultury
i nadania statut (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019r. poz. 1443) w § 1 ust. 1 została zmieniona nazwa
jednostki z „Gminny Ośrodek Kultury w Sońsku” na „Gminny Ośrodek Kultury w Gołotczyźnie”.
W związku z wprowadzeniem zajęć o charakterze sportowym nazwę „Gminny Ośrodek
Kultury w Gołotczyźnie” zastępuję się zwrotem „ Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
w Gołotczyźnie”. Jednym z celi „GOKiS” jest poprawa kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy
Sońsk. W szczególności prowadzenie różnorodnych form działalności sportowej przy współpracy
z podmiotami samorządowymi, pozarządowymi i innymi przy realizacji programów kulturowospołecznych i rekreacyjno-sportowych. Wprowadzono zajęcia nauki pływania z instruktorem
dla dzieci z terenu Gminy Sońsk. Zajęcia te są planowane na cały rok szkolny 2021/2022.
W kolejnym etapie będzie otwierana sekcja strzelecka- strzelanie sportowe, a także sekcja
podnoszenia ciężarów.
Biorąc pod uwagę dużą ilość zmian w zakresie działania Gminnego Ośrodka Kultury
i Sportu w Gołotczyźnie należało utworzyć nowy Statut, który stanowi Załącznik do uchwały.
O powyższych zmianach stanowi Rozdział 2 Statutu Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
w Gołotczyźnie- „ Cele i zakres działania”. W związku z powyższym traci moc Załącznik
nr 1 do uchwały Nr XXXIII/192/2009 Rady Gminy Sońsk z dnia 26 czerwca 2009 w sprawie
utworzenia Gminnego Ośrodka Kultury w Sońsku w wyniku połączenia samorządowych instytucji
kultury i nadania statutu ( Dz. Urz. Woj. Maz. z 2009r. Nr 134 poz. 4031).
Powyższe uzasadnia podjęcie uchwały w tym przedmiocie.
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STATU T
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU
W GOŁOTCZYŹNIE

ROZDZIAŁ 1
Postanowienia ogólne
§ 1.
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Gołotczyźnie, zwany dalej „GOKiS” jest samorządową
instytucją kultury posiadającą osobowość prawną, działającą w szczególności na podstawie:
1) Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.),
2) Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej (Dz. U. z 2020 r., poz. 194, z późn. zm.),
3) Ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1133, z późn. zm.)
4) Postanowień niniejszego Statutu.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

§ 2.
GOKiS swoją działalnością obejmuje teren Gminy Sońsk.
Siedziba GOKiS mieści się w Gołotczyźnie przy ul. Ciechanowskiej 4.
W ramach współpracy i wymiany z innymi podmiotami, GOKiS może działać na terenie
całej Polski.
GOKiS może używać nazwy skróconej „GOKiS w Gołotczyźnie”.
GOKiS używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby.
Bezpośredni nadzór nad GOKiS sprawuje Wójt.

§ 3.
GOKiS jest wpisany do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Gminę Sońsk.
ROZDZIAŁ 2
Cele i zakres działania
§ 4.
GOKiS prowadzi działalność podstawową w zakresie upowszechniania kultury, historii, sztuki i
nauki oraz kultury fizycznej i sportu.

§ 5.
Celami GOKiS są:
1) Edukacja kulturalna i rozwijanie przez sztukę.
2) Rozwijanie i zaspakajanie potrzeb kulturowych i sportowych społeczności gminnej.
3) Przygotowanie społeczności lokalnej do odbioru i tworzenia wartości kulturalnych.
4) Tworzenie warunków do aktywnego uczestnictwa w programach kulturowych,
artystycznych i rekreacyjno-sportowych.
5) Tworzenie warunków do rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego.
6) Tworzenie warunków do podtrzymywania postaw patriotycznych i kultywowania tradycji.
7) Gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie zbiorów dziedzictwa
kulturowego.
8) Podejmowanie innych działań, wynikających z potrzeb środowiska lokalnego.
§ 6.
Cele, o których mowa w § 5, GOKiS realizuje w szczególności poprzez:
1) Organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania poprzez sztukę.
2) Tworzenie warunków dla amatorskiego ruchu artystycznego, kół zainteresowań.
3) Prowadzenie zespołów, kół zainteresowań, warsztatów artystycznych.
4) Organizowanie spektakli teatralnych, koncertów, wystaw, odczytów, wycieczek, imprez
kulturalnych, rozrywkowych i sportowych.
5) Tworzenie warunków do kultywowania i rozwoju dziedzictwa kulturowego tradycji
narodowych oraz kultury regionalnej.
6) Organizowanie i prowadzenie różnorodnych form działalności sportowej.
7) Współpraca z podmiotami samorządowymi, pozarządowymi i innymi przy realizacji
programów kulturalno-społecznych i rekreacyjno-sportowych.
8) Organizowanie nauki języków obcych.
9) Przygotowywanie ekspozycji stałych i wystaw czasowych.
10) Podejmowanie działań związanych z promocją Gminy Sońsk.
§ 7.
1. GOKiS, może na zasadach przewidzianych w obowiązujących przepisach, prowadzić
dodatkową działalność odpłatną, o ile działalności ta nie spowoduje ograniczenia realizacji
zadań statutowych GOKiS.
2. Działalność, o której mowa w ust.1 może być prowadzona w zakresie usługowym,
handlowym i wytwórczym.
3. Środki uzyskane z prowadzonej działalności dodatkowej mogą być wykorzystane przez
GOKiS wyłącznie na realizację zadań statutowych.
ROZDZIAŁ 3
Zarządzanie, organizacja i nadzór
1.
2.
3.
4.

§ 8.
Na czele GOKiS stoi Dyrektor, który kieruje jego działalnością i reprezentuje GOKiS na
zewnątrz.
Dyrektor jest odpowiedzialny za realizację budżetu i majątek GOKiS.
Dyrektor nadaje Regulamin Organizacyjny określający organizację wewnętrzną GOKiS,
ustala strukturę zatrudnienia, program działania i inne wewnętrzne akty normatywne.
Dyrektora powołuje i odwołuje Wójt Gminy.

§ 9.
Pracowników zatrudnia, zwalnia oraz ustala ich wynagrodzenie Dyrektor GOKiS.

ROZDZIAŁ 4
Zasady gospodarki finansowej
§ 10.
Działalność GOKiS jest finansowana ze środków budżetu Gminy, dotacji przekazanych z innych
źródeł oraz środków własnych wypracowanych przez GOKiS w ramach działalności statutowej i
gospodarczej.
§ 11.
1. GOKiS gospodaruje powierzonym mieniem oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w
ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.
2. Podstawą gospodarki finansowej GOKiS jest plan działania.
ROZDZIAŁ 5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 12.
Zmiany w Statucie GOKiS mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego nadania.

