
 

 

UCHWAŁA NR XXXIV/205/2021 

RADY MIEJSKIEJ MIEROSZOWA 

z dnia 29 kwietnia 2021 r. 

w sprawie uchwalenia statutu Mieroszowskiego Centrum Kultury 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu 

i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194 ze zm.) uchwala się co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się statut Mieroszowskiego Centrum Kultury, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Traci moc uchwała nr VIII/23/15 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie 

uchwalenia statutu Mieroszowskiego Centrum Kultury. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mieroszowa. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego. 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej: 

Violetta Kopka 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 18 maja 2021 r.

Poz. 2413



Załącznik do uchwały nr XXXIV/205/2021 

Rady Miejskiej Mieroszowa 

z dnia 29 kwietnia 2021 r. 

 

 

Statut Mieroszowskiego Centrum Kultury 

 

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne 

§ 1. Mieroszowskie Centrum Kultury w Mieroszowie funkcjonuje na mocy uchwały Rady Miejskiej 

Mieroszowa nr XXXIII/202/01 z dnia 30.05.2001r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod 

nazwą Mieroszowskie Centrum Kultury w Mieroszowie (w skrócie MCK). 

§ 2. 1. Mieroszowskie Centrum Kultury jest samorządową instytucją kultury, której podstawowym celem 

statutowym jest prowadzenie szeroko pojętej działalności kulturalnej i sportowej. 

2. Mieroszowskie Centrum Kultury działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności: 

- ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. 2020 

poz. 194); 

- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020 poz. 713); 

- ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. 2020 poz. 1133); 

- ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. 2019 poz. 1479); 

- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2021 poz. 305). 

3. Mieroszowskie Centrum Kultury działa na obszarze Gminy Mieroszów. MCK może współdziałać 

z innymi instytucjami oraz organizować imprezy kulturalne, sportowe i rekreacyjne, także poza terenem gminy. 

4. Dla pełnej realizacji celów statutowych MCK może działać poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 

5. Siedziba MCK znajduje się w miejscowości Mieroszów, przy ul. Żeromskiego 28. 

§ 3. Organizatorem MCK jest Gmina Mieroszów. 

§ 4. 1. Nadzór nad MCK w Mieroszowie sprawuje Gmina Mieroszów w zakresie obowiązujących 

przepisów. 

2. Organem zarządzającym MCK jest Dyrektor. 

§ 5. 1. MCK posiada osobowość prawną od chwili wpisania go do rejestru Instytucji Kultury prowadzonego 

przez Organizatora. 

2. Mieroszowskie Centrum Kultury w Mieroszowie obejmuje swoją działalnością: 

- Bibliotekę Publiczną, 

- obiekty sportowe, 

- Studio Nagrań, 

- Dom Kultury, 

- Hostel. 

3. Mieroszowskie Centrum Kultury prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych 

środków, kierując się zasadami określonymi w przepisach dotyczących gospodarki finansowej i rachunkowości 

instytucji kultury. 

4. Mieroszowskie Centrum Kultury otrzymuje dotację z budżetu gminy, której roczną wielkość określa 

uchwała budżetowa Rady Miejskiej Mieroszowa. 

§ 6. Mieroszowskie Centrum Kultury prowadzi łączną działalność w zakresie: 

- upowszechniania kultury, 
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- upowszechniania czytelnictwa, 

- upowszechniania sportu i rekreacji, 

- upowszechnianie działalności edukacyjnej i społecznej, 

- administrowania i utrzymania obiektów przekazanych Mieroszowskiemu Centrum Kultury przez Gminę 

Mieroszów, prowadzenie w nich prac remontowych, a w razie potrzeby również inwestycyjnych. 

Rozdział 2. 

Zadania i przedmiot działania 

§ 7. Misją Mieroszowskiego Centrum Kultury jest działanie na rzecz mieszkańców gminy Mieroszów 

poprzez upowszechnianie wiedzy i rozwoju kultury, kultury fizycznej, turystyki i rekreacji, rozwijanie 

i zaspakajanie potrzeb czytelniczych, budowanie aktywności lokalnej poprzez aktywne formy uczestnictwa 

w kulturze, edukacji, działalności na rzecz społeczności lokalnej i promocji Gminy. 

§ 8. Mieroszowskie Centrum Kultury realizuje zadania w dziedzinie: 

a) gromadzenia, dokumentowania, tworzenia, ochrony i udostępniania dóbr kultury, 

b) tworzenia warunków rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką, 

c) tworzenia warunków dla rozwoju kultury, 

d) rozbudzania, zaspokajania potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych mieszkańców, 

e) edukacji ekologicznej i prozdrowotnej, 

f) rozwijania i zaspokajania potrzeb czytelnictwa, działalności informacyjnej, popularyzacje książek 

i czytelnictwa oraz udostępniania zbiorów bibliotecznych, 

g) upowszechniania sportu i rekreacji tj. koordynowanie i organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych, 

rozwijanie i pobudzanie aktywności fizycznej wśród mieszkańców, wykorzystując ogólnodostępne strefy 

rekreacji znajdujące się na obszarze gminy, 

h) współdziałania z klubami, zespołami sportowymi, stowarzyszeniami, szkołami, przedszkolami, 

i) umożliwiania dostępu do nowoczesnych technologii, 

j) promocji gminy, m.in. poprzez eksponowanie walorów kulturalnych i turystycznych gminy oraz wspieranie 

inicjatyw społecznych przyczyniających się do promocji gminy, 

k) prowadzenie innej działalności, której celem jest pozyskanie środków na działalność merytoryczną 

Mieroszowskiego Centrum Kultury, 

l) edukacji Seniorów. 

§ 9. W zakresie działania MCK znajduje się: 

1) placówka upowszechniania kultury – Dom kultury - w tym studio nagrań: 

a) organizowanie spektakli, festiwali, koncertów, wystaw, odczytów, konferencji, imprez artystycznych 

i rozrywkowych oraz umożliwianie rozwoju w branży muzycznej, 

b) prowadzenie kółek zainteresowań, sekcji artystycznych i sportowych, 

c) organizowanie konkursów i warsztatów, 

d) współpraca z innymi instytucjami i placówkami upowszechniania kultury , 

e) prowadzenie działań w zakresie promocji Gminy, 

f) współpraca ze środowiskiem muzycznym, 

g) realizacja zadań zleconych przez Burmistrza. 

2) biblioteka: 

a) uzupełnianie i opracowywanie materiałów bibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem materiałów 

dotyczących własnego regionu, 
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b) kierowanie doborem materiałów w bibliotece, 

c) udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz prowadzenie działalności 

informacyjnej, 

d) prowadzenie punktów bibliotecznych wg potrzeb, 

e) organizacja czytelnictwa zbiorowego ze szczególnym uwzględnieniem pracy z dziećmi i młodzieżą, 

f) udziału w szkoleniach i doskonaleniu zawodowym, 

g) organizowanie spotkań autorskich i innych form upowszechniania książki i czytelnictwa, 

h) współpraca i pomoc dla placówek upowszechniania kultury w planowaniu i realizacji przedsięwzięć 

związanych z zaspokajaniem oświatowych i kulturalnych potrzeb społeczeństwa. 

3) obiekty sportowe: 

a) organizowanie imprez sportowych, propagowanie zdrowego stylu życia, 

b) współpraca ze szkołami, placówkami oraz instytucjami w zakresie rozwoju kultury fizycznej, 

c) współdziałanie z klubami i zespołami sportowymi ,stowarzyszeniami oraz udzielanie im niezbędnej 

pomocy organizacyjnej w zakresie ich statutowej działalności – w miarę posiadanych zasobów. 

4) hostel: 

a) usługi noclegowe. 

Rozdział 3. 

Organizacja i zarządzanie 

§ 10. 1. Całokształtem działalności MCK kieruje Dyrektor, który zarządza jednostką w oparciu o plan 

finansowy z zachowaniem dotacji rocznej Gminy Mieroszów. 

2. Dyrektor podejmuje decyzje samodzielnie i ponosi za nie odpowiedzialność. 

3. Organizację wewnętrzną Centrum Kultury określa regulamin organizacyjny nadawany przez Dyrektora 

po zasięgnięciu opinii Burmistrza Mieroszowa, działającego w imieniu Organizatora. 

§ 11. 1. Dyrektor organizuje i nadzoruje pracę Mieroszowskiego Centrum Kultury - placówki 

upowszechniania kultury, Studia nagrań, biblioteki, obiektów sportowych i Hostelu oraz zabezpiecza jego 

wyposażenie. Reprezentuje MCK na zewnątrz i ustala wewnętrzną organizację placówki w regulaminie 

organizacyjnym. 

2. Dyrektor uprawniony jest do składania oświadczeń woli, w tym do zaciągania zobowiązań finansowych 

w imieniu MCK oraz do udzielanie upoważnień do dokonywania czynności prawnych i zaciągania zobowiązań 

finansowych w imieniu i na rzecz MCK. 

3. Oświadczenia woli w imieniu Mieroszowskiego Centrum Kultury, w zakresie jego praw i zobowiązań 

finansowych oraz majątkowych, składa jednoosobowo Dyrektor. Przy składaniu oświadczeń woli w sprawach 

majątkowych Dyrektor współdziała z Głównym Księgowym Mieroszowskiego Centrum Kultury w zakresie 

przewidzianym odrębnymi przepisami. 

4. Dyrektor może ustanawiać pełnomocników do dokonywania określonych czynności prawnych w imieniu 

Mieroszowskiego Centrum Kultury, określając zakres pełnomocnictwa. 

5. W wypadku, gdy okoliczności uniemożliwiają wykonywanie obowiązków przez Dyrektora, zastępuje  

go inny pracownik Mieroszowskiego Centrum Kultury na podstawie udzielonego mu przez Dyrektora 

upoważnienia. W razie niemożności upoważnienia innego pracownika przez Dyrektora, osobę do kierowania 

Centrum Kultury wyznacza Burmistrz Mieroszowa. 

§ 12. 1. Dyrektora powołuje i odwołuje Burmistrz Mieroszowa w trybie i na zasadach określonych 

w ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. 2020 

poz. 194). 

2. Wynagrodzenie Dyrektora ustala Burmistrz Mieroszowa. 
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3. Dyrektor powołuje i odwołuje zastępcę Dyrektora. 

4. Dyrektor zatrudnia i zwalnia pozostałych pracowników MCK. 

§ 13. Do zadań Dyrektora należy: 

- nadanie regulaminu organizacyjnego, 

- zarządzanie Mieroszowskim Centrum Kultury, 

- reprezentowanie Mieroszowskiego Centrum Kultury na zewnątrz, 

- zarządzanie zasobami ludzkimi w MCK, 

- właściwa gospodarka mieniem i środkami finansowymi, 

- pozyskiwanie środków finansowych od podmiotów innych aniżeli Organizator. 

Rozdział 4. 

Gospodarka finansowa i majątkowa 

§ 14. 1. MCK jest instytucją kultury, prowadzącą gospodarkę finansową na zasadach określonych 

w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. 

2. Mieroszowskie Centrum Kultury samodzielnie gospodaruje powierzonym i nabytym mieniem 

(majątkiem), zarządza nim i ponosi odpowiedzialność za jego wykorzystanie do celów realizacji zadań 

statutowych. 

3. Mieroszowskie Centrum Kultury prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, 

kierując się przepisami prawa oraz zasadami efektywności ich wykorzystania. 

§ 15. 1. Majątek i przychody Mieroszowskiego Centrum Kultury służą realizacji jego celów statutowych. 

2. Mieroszowskie Centrum Kultury prowadzi gospodarkę finansową i gospodaruje mieniem na zasadach 

określonych w przepisach prawa. 

3. Mieroszowskie Centrum Kultury otrzymuje z budżetu Gminy corocznie dotację na działalność 

w wysokości niezbędnej na pokrycie kosztów działalności, w tym w szczególności kosztów wynagrodzeń 

pracowników oraz kosztów utrzymania i eksploatacji majątku. 

4. Mieroszowskie Centrum Kultury może uzyskiwać środki finansowe z: 

- wpływów z własnej działalności, 

- dotacji z budżetu państwa, 

- wpływów z najmu i dzierżawy składników majątku, 

- spadków, zapisów i darowizn od osób fizycznych i prawnych, 

- innych źródeł. 

5. Podstawą gospodarki finansowej MCK jest roczny plan finansowy, ustalony przez Dyrektora,  

z zachowaniem wysokości rocznej dotacji. Plan finansowy sporządzany jest zgodnie z przepisami ustawy z 

dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2021 poz. 305). 

6. Sprawozdanie finansowe zatwierdza Burmistrz Mieroszowa. 

§ 16. Działalność MCK pokrywa koszty bieżącej działalności z uzyskiwanych przychodów. 

Rozdział 5. 

Postanowienia końcowe 

1. Statut Mieroszowskiego Centrum Kultury nadaje Rada Gminy Mieroszów. 

2. Zmian w Statucie dokonuje się w trybie właściwym dla jego nadawania. 

3. Likwidacja Centrum Kultury nastąpić może na podstawie uchwały Rady Gminy Mieroszów. 

§ 17. Mieroszowskie Centrum Kultury używa pieczęci podłużnej zawierającej nazwę, adres, Numer 

Identyfikacji Podatkowej oraz numer tel./fax. 
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