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REGULAMIN ORGANIZACYJNY 
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY „SEZAM” 

W TARNOWIE PODGÓRNYM 
 
 
 

Niniejszy regulamin określa wewnętrzną strukturę organizacyjną Gminnego Ośrodka Kultury „Sezam” 

w Tarnowie Podgórnym, zwanego dalej GOK. 

§ 1 

GOK kieruje i reprezentuje go na zewnątrz dyrektor zatrudniony przez organizatora. 

§ 2 

Dyrektor GOK w szczególności:  

 kieruje całokształtem działalności GOK,   

 określa w drodze zarządzenia, po zasięgnięciu opinii organizatora, regulamin organizacyjny 

GOK,  

 składa jednoosobowo oświadczenia woli w imieniu GOK,  

 zarządza jednoosobowo mieniem GOK  i dba o jego stan oraz efektywne wykorzystanie, 

 sporządza i nadzoruje wykonanie planów rzeczowych i finansowych GOK, 

 analizuje i opiniuje dla potrzeb organizatora wnioski podmiotów o dotacje z budżetu gminy 

na realizację zadań z zakresu działalności GOK  , 

 jest przełożonym wszystkich pracowników GOK i wykonuje wobec nich uprawnienia 

pracodawcy, 

 organizuje pracę osób zatrudnionych w GOK  przez określenie zakresu obowiązków 

pracowników i kontrolę ich wykonania, 

 wykonuje inne obowiązki wynikające ze Statutu GOK  oraz ustaw i przepisów na ich 

podstawie wydanych. 

§ 3 

1. Uprawnienia pracodawcy wobec dyrektora wykonuje Wójt Gminy Tarnowo Podgórne. 

2. W razie nieobecności dyrektora zastępuje go osoba przez niego wskazana, a w przypadku gdy 

wskazanie takie nie jest możliwe – osobę tą wyznacza Wójt Gminy Tarnowo Podgórne. 

§ 4 

Dyrektorowi podlegają bezpośrednio: 

 główny księgowy, 

 kierownicy domów kultury, 



 pracownicy administracji. 

§ 5 
Główny księgowy: 

 prowadzi rachunkowość GOK zgodnie z przepisami obowiązującymi w instytucjach kultury, 

 sprawuje wewnętrzną kontrolę w zakresie prawidłowości dokumentacji stanowiącej 
podstawę operacji gospodarczych i finansowych, 

 organizuje i nadzoruje prace z zakresu księgowości. 
 

Szczegółowy zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności głównego księgowego określony 

jest w zakresie jego czynności. 

§ 6 

1. Kierownicy domów kultury są bezpośrednio przełożonymi instruktorów i pracowników 

obsługi zatrudnionych w kierowanych przez nich domach kultury. 

2. Kierownicy domów kultury: 

 administrują domami kultury, 

 odpowiedzialni są za mienie kierowanej przez nich placówki, 

 zobowiązani są do animacji życia kulturalnego w kierowanych przez siebie domach 
kultury oraz sołectwach – zgodnie ze statutem GOK, 

 koordynują pracę poszczególnych podległych stanowisk pracy oraz współpracują z innymi 
pracownikami GOK w zakresie realizacji ustalonych zadań, 

 opracowują programy i plany rzeczowe dla poszczególnych domów kultury i odpowiadają 
przed dyrektorem za ich realizację, 

 wykonują  –  na polecenie dyrektora - zadania GOK wykraczające poza działalność 
jednego domu kultury.  

 
§ 7 

Pozostali pracownicy obowiązani są do prawidłowego i terminowego realizowania nałożonych na 

nich w zakresie czynności obowiązków i za ich realizację odpowiadają przed bezpośrednim 

przełożonym. 

§ 8 

Schemat organizacyjny GOK określa załącznik do niniejszego regulaminu, będący jego częścią 

integralną. 

 

 

 

 

 



 

 

SCHEMAT ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA KULTURY „SEZAM” W TARNOWIE PODGÓRNYM 
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