
UCHWAŁA NR XLII/309/2018
RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE

z dnia 29 stycznia 2018 r.

w sprawie nadania Statutu Miejsko- Gminnemu Ośrodkowi Kultury  w Ożarowie

Na podstawie art.18, ust. 2, pkt 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2017 roku, poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 13, ust. 1 i ust. 2 Ustawy z dnia 25 października 1991 roku 
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. z 2017 roku, poz. 862 zpóźn.zm.) Rada 
Miejska w Ożarowie uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Nadaje Statut Miejsko- Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Ożarowie, stanowiący załącznik do niniejszej 
uchwały.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ożarowa.

§ 3. 

Traci moc uchwała NrXXIV/108/2000 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 25 sierpnia 2000 roku w sprawie 
nadania Statutu Miejsko- Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Ożarowie oraz Uchwała  Nr IX/54/2003 Rady 
Miejskiej w Ożarowie z dnia 30 czerwca 2003 roku w sprawie zmian Statutu Miejsko- Gminnego Ośrodka 
Kultury w Ożarowie.

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik do Uchwały Nr XLII/309/2018 

Rady Miejskiej w Ożarowie 

   z dnia 29 stycznia 2018 roku 

 

 

 

S T A T U T 

Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury 

 im. Aleksandra Patkowskiego w Ożarowie 

 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1 

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury im. Aleksandra Patkowskiego w Ożarowie zwany dalej 

Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury został utworzony na mocy Uchwały                                      

Nr XXIII/139/93 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 03 lutego 1993r. w sprawie 

utworzenia Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury w Ożarowie i działa na podstawie: 

 

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

      kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2017 r, poz. 862 z późn.zm.),  

2. niniejszego statutu. 

 

§ 2 

1. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury swoją działalnością obejmuje Gminę Ożarów. 

2. Siedzibą Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury jest miasto Ożarów, ul Stodolna 3. 

3. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury im. Aleksandra Patkowskiego w Ożarowie  

    posługuje się również skróconą nazwą MGOK w Ożarowie. 

4. Organizatorem Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury jest Gmina Ożarów. Organizator   

    zapewnia warunki działania i rozwoju Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury    

    odpowiadające jego zadaniom. Organizator ma obowiązek zapewnić Miejsko-   

    Gminnemu Ośrodkowi Kultury: lokal, środki na wyposażenie i prowadzenie działalności  

    kulturalnej.  

5. Nadzór nad działalnością Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury sprawuje Burmistrz  

    Ożarowa. 
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6. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury używa pieczęci podłużnej 

     z nazwą i siedzibą placówki w pełnym brzmieniu. 

7. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury został wpisany do księgi Rejestru Instytucji Kultury  

    (nr księgi rejestru 2), prowadzonej przez Organizatora uzyskując osobowość prawną. 

 

 

II. CELE I PRZEDMIOT DZIAŁANIA 

 

§ 3 

1. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury realizuje zadania 

     w dziedzinie wychowania, edukacji, upowszechniania kultury ogólnonarodowej,    

     regionalnej, środowiskowej. 

1. Celem nadrzędnym Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury jest pozyskiwanie i        

      przygotowania środowiska do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz współtworzenie    

      jej wartości, a także tworzenie warunków do rozwoju aktywności kulturalnej. 

2. Rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa. 

3. Ochrona kultury.                                               

§ 4 

Do szczegółowych zadań Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury należy: 

1. Rozpoznawanie, rozpatrywanie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb i zainteresowań  

      kulturalnych. 

2. Edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę. 

3. Gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona, udostępnianie dóbr kultury. 

4. Tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz       

       zainteresowania wiedzą i sztuką. 

5. Tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, sztuki ludowej, rękodzieła ludowego  

       i artystycznego. 

6. Gromadzenie przedmiotów i opracowanie materiałów, uwzględniających  

       i promujących własny region. 

7. Propagowanie indywidualnej aktywności kulturalnej. 

8. Współpraca i współdziałanie z instytucjami oświatowo-wychowawczymi, placówkami  

      upowszechniania kultury, bibliotekami, organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami    

      kulturalnymi w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb kulturalnych środowiska. 

9.   Współdziałanie z organami samorządu terytorialnego i administracji rządowej. 
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§ 5 

Wyżej wymienione zadania Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury realizuje w oparciu                           

o własny program działania przede wszystkim poprzez organizację: 

1.   Indywidualnego i zespołowego uczestnictwa w kulturze. 

2. Różnorodnych form edukacji kulturalnej, szczególnie dzieci i młodzieży. 

3.Imprez kulturalnych i artystycznych. 

 

§ 6 

1. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury może na zasadach określonych w odrębnych  

    przepisach realizować dodatkowe zadania, a w szczególności: 

a) organizować spektakle, koncerty, wystawy, odczyty spotkania, 

b) organizować imprezy rozrywkowe i turystyczne, 

c) prowadzić naukę języków obcych, 

d) prowadzić wypożyczalnię sprzętu, kostiumów i inne, 

e) świadczyć usługi dla ludności oraz realizować imprezy zlecone, 

f)    prowadzić działalność gospodarczą. 

2.   Powyższe zadania Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury realizuje na podstawie statutu  

      oraz stosownych przepisów prawnych. 

 

III  ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE 

 

§ 7 

1. Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury zarządza Dyrektor i reprezentuje go na   

      zewnątrz. 

2. Dyrektora powołuje i odwołuje Burmistrz Ożarowa w trybie przewidzianym ustawą                   

      o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. 

 

 

§ 8 

1. W Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury zatrudnia się pracowników działalności  

      podstawowej oraz administracyjno-obsługowej. 

2. Pracowników zatrudnia i zwalnia Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury. 

 

§ 9 
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Dyrektor i pracownicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury powinni posiadać kwalifikacje 

odpowiednie do zajmowanych stanowisk i pełnionych funkcji określonych odpowiednimi 

przepisami. 

§ 10 

Wynagrodzenia pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury ustalone są w oparciu o 

regulamin wynagradzania opracowany przez Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka 

Kultury. 

§ 11 

Szczegółową organizację wewnętrzną Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, zakres 

działania poszczególnych komórek organizacyjnych ustala Dyrektor w regulaminie 

organizacyjnym. 

 

IV GOSPODARKA FINANSOWA MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA 

KULTURY 

 

§ 12 

1. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury prowadzi rachunkowość finansową na zasadach  

      określonych w przepisach ustawy o rachunkowości. 

§ 13 

1. Podstawą gospodarki finansowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury jest roczny plan  

      działalności ustalony przez Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury  

      z zachowaniem wysokości dotacji Organizatora. 

2. Organizator przekazuje Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Ożarowie środki  

      finansowe w postaci dotacji: 

a) podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań  

    statutowych, 

b) celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji, 

c) celowej na realizację wskazanych zadań i programów. 

3. Plan działalności ośrodka zawiera w miarę potrzeb: plan usług, plan przychodów                        

      i kosztów, plan remontów i konserwacja środków trwałych oraz plan inwestycji. 

 

§ 14 

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury samodzielnie gospodaruje przydzieloną i nabytą częścią 

mienia oraz prowadzi samodzielna gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując 

się zasada efektywności ich wykorzystania. 
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§ 15 

1. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury pokrywa koszty bieżącej działalności 

      i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów określonych przepisami prawa, w tym  

      dotacji otrzymywanych z budżetu Miasta Ożarowa oraz z innych źródeł. 

2. Wysokość rocznej dotacji na działalność Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury ustala  

      Organizator. 

§ 16 

1. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury może prowadzić działalność gospodarczą według  

      zasad określonych odrębnymi przepisami. Dochód z działalności gospodarczej  

      przeznaczony jest na działalność statutową. 

2. Przychodami własnymi Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury są dochody z tytułu  

      prowadzenia działalności tj.: 

a) sprzedaży biletów na imprezy kulturalne, 

b) pobieranie opłat za usługi kulturalne i organizowane kursy, 

c) pobieranie opłat za wypożyczanie sprzętu muzycznego, technicznego, kostiumów                         

      i rekwizytów, 

d) udostępnianie pomieszczeń na imprezy okolicznościowe, 

e) wynajem lokali użytkowych, 

f) sprzedaż towarów i usług, których odpłatność ustala Dyrektor zgodnie z  

      obowiązującymi przepisami. 

3. Przychodami Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury są również środki otrzymane od osób    

   fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł. 

 

V POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 17 

1. Statut dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury nadaje Rada Miejska. 

2. Zmiany w statucie dokonywane są w trybie właściwym dla jego nadania. 

 

§ 18 

Z chwilą wejścia w życie niniejszego Statutu traci moc Statut nadany                                         

Uchwałą nr XXV/148/93 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 30 kwietnia 1993r.  
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UZASADNIENIE

Zmiany w przepisach prawa oraz kilkakrotna nowelizacja dotychczasowego statutu spowodowała

konieczność nadania nowego. Niniejsza zmiana statutu ma na celu również dokonanie aktualizacji Miejsko

-Gminnego Ośrodka Kultury w Ożarowie, któremu nadana została nazwa im. Aleksandra Patkowskiego.

Stąd też zachodzi konieczność podjęcia niniejszej uchwały.
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