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1 

 

26.04.2000r.. 

 

Gminny 

Ośrodek 

Kultury w 

Jadowie 

GOK 

  

GOK prowadzi wielokierunkową działalność 

kulturową polegającą na rozpoznawaniu i 

zaspakajaniu potrzeb oraz zainteresowań 

kulturowych społeczności lokalnej. 

Podstawowym celem statutowym GOK jest 

organizacja działalności kulturowej. Do 

podstawowych zadań GOK należy w 

szczególności: 

1. Edukacja kulturowa i wychowanie 

przez 

sztukę 

2. Tworzenie warunków do rozwoju 

amatorskiego ruchu artystycznego 

oraz zainteresowania wiedzą i 

sztuką. 

3. Tworzenie warunków do rozwoju 

folkloru, a także rękodzieła 

ludowego i artystycznego 

4. Rozpoznawania, rozbudzanie i 

zaspakajanie potrzeb oraz 

zainteresowań kulturowych.  

5. Krzewienie tradycji i kultury 

lokalnej. 

6. Organizowanie i zaspakajanie 

dostępu do zasobów nauki i kultury 

poprzez udostępnianie zbiorów 

bibliotecznych. 

7. Rozwijanie i zaspakajanie potrzeb 

czytelniczych  

Organizowanie imprez artystycznych i 

rozrywkowych 
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Gminny 

Ośrodek 

Kultury w 

Jadowie 

GOK 

, 

GOK prowadzi wielokierunkową działalność 

polegającą na rozpoznawaniu i zaspakajaniu 

potrzeb oraz zainteresowań społeczności 

lokalnej w dziedzinie kultury, rekreacji, 

sportu i promocji Gminy. Podstawowym 

celem statutowym GOK jest organizacja 

działalności kulturowej.  Do zadań GOK 

należy w szczególności: 

1. Prowadzenie wielokierunkowej 

działalności w zakresie edukacji 

kulturowej i wychowania przez 

sztukę poprzez: 

1) Tworzenie warunków rozwoju 

amatorskiego ruchu 

artystycznego, 

2) Otaczanie opieką twórczości 

ludowej i folklorystycznej oraz 

jej promocja, 

3) Stworzenie dzieciom i 

młodzieży warunków 

uczestnictwa w zespołach i 

kołach zainteresowań, 

4) Współpraca z twórcami kultury 

i sztuki, 

5) Kształtowanie ideowych, 

moralnych i patriotycznych 

podstaw społeczności lokalnej. 

2. Prowadzenie spraw dotyczących 

publicznej biblioteki gminnej: 

1) Gromadzenie, opracowywanie i 

przechowywanie materiałów 

bibliotecznych ze szczególnym 

uwzględnieniem potrzeb dzieci, 

młodzieży oraz osób 

niepełnosprawnych 

2) Prowadzenie działalności 

informacyjno-bibliotecznej, 

3) Popularyzacja książki i 

czytelnictwa 

4) Współdziałanie z bibliotekami 

innych sieci, instytucjami 

upowszechnianiu i 

zaspakajaniu potrzeb 

oświatowych i kulturowych 

społeczeństwa, 

5) Doskonalenie form i metod 
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Wójt Gminy 

Jadów 

Stanisław Żak 



pracy bibliotecznej. 

3. Prowadzenie spraw z zakresu 

sportu: 

1) Współdziałanie z instytucjami 

związanymi ze sportem i 

kulturą fizyczną w rozwijaniu i 

zaspakajaniu potrzeb 

mieszkańców Gminy Jadów, 

2) Popularyzacja rozwój i 

upowszechnianie kultury 

fizycznej, sportu i rekreacji 

ruchowej, 

3) Udzielanie pomocy formalno-

prawnej i organizacyjnej 

animatorom kultury fizycznej 

w przeprowadzaniu masowych 

imprez sportowo-

rekreacyjnych. 

4) Współpraca ze 

stowarzyszeniami kultury 

fizycznej w organizacji 

wspólnych przedsięwzięć na 

rzecz społeczności gminnej. 

4. Prowadzenie spraw z zakresu 

promocji gminy: 

1) Organizacja i uczestnictwo w 

wystawach promocyjnych, 

2) Prowadzenie i działalności 

wydawniczej, opracowywanie i 

rozpowszechnianie materiałów 

promocyjnych, 

3) Promowanie przedsięwzięć na 

terenie gminy związanie z 

rozwojem gospodarczym, 

Promowanie działalności organów 

samorządu gminnego. 

 


