
 

 

UCHWAŁA NR XXII/161/2016 

RADY MIEJSKIEJ W SZCZAWNICY 

z dnia 23 czerwca 2016 roku 

w sprawie Statutu Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczawnicy 

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz.U. 2016 r., poz. 446 z późni. zm.) w związku z art. 13 ust. 1  ustawy z dnia 

25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. z 2012 roku, 

poz. 406) Rada Miejska w Szczawnicy uchwala, co następuje: 

§ 1. Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Szczawnicy nadaje się Statut w brzmieniu stanowiącym załącznik 

do niniejszej uchwały. 

§ 2. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc uchwała Nr XLV/363/09 z dnia 

17 grudnia 2009 roku w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Szczawnicy. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy. 

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

Województwa Małopolskiego. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

Kazimierz Zachwieja 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 1 lipca 2016 r.

Poz. 3867



Załącznik  

do Uchwały Nr XXII/161/2016 

Rady Miejskiej w Szczawnicy 

z dnia 23 czerwca 2016 r. 

 

STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W SZCZAWNICY 

I. Postanowienia ogólne 

§ 1. 1. Miejski Ośrodek Kultury w Szczawnicy zwany dalej MOK jest instytucją kultury działającą na 

podstawie: 

2. Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. 

z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.). 

3. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2016 r., poz. 446 z późn. zm.). 

4. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.). 

5. Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.). 

6. Niniejszego statutu. 

7. Regulaminu organizacyjnego. 

§ 2. 1. Organizatorem MOK jest Miasto i Gmina Szczawnica. 

2. MOK jest samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną podlegającą wpisowi do 

rejestru instytucji kultury prowadzonej przez organizatora. 

3. Organizator zapewnia MOK środki niezbędne do prowadzenia działalności kulturalnej oraz utrzymania 

obiektu, w którym działalność jest  prowadzona. 

4. Nadzór nad działalnością MOK sprawuje Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica. 

5. Siedzibą MOK jest lokal użytkowy przy ulicy Główna 6, w Szczawnicy, o powierzchni użytkowej 

133,01 m2. 

6. Miejski Ośrodek Kultury w Szczawnicy używa pieczęci podłużnej w pełnym brzmieniu, zawierającej 

adres siedziby, nr telefonu, numer NIP. 

7. Terenem jego działania  jest Miasto i Gmina Szczawnica. 

II. Cele i zadania 

§ 3. MOK prowadzi wielokierunkową działalność w dziedzinie rozwoju i upowszechniania regionalnej, 

narodowej i światowej kultury wśród mieszkańców miasta oraz osób przybywających na terenie Miasta 

i Gminy Szczawnica. 

§ 4. 1. Do podstawowych zadań MOK należy: 

1) rozpoznawanie i rozbudzanie zainteresowań oraz potrzeb kulturalnych, 

2) wychowanie przez sztukę – edukacja kulturalna, 

3) gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury, 

4) tworzenie warunków dla funkcjonowania amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania sztuką, 

5) tworzenie warunków dla rozwoju ruchu regionalnego, 

6) wspieranie profesjonalnej i amatorskiej działalności artystycznej, 

7) upowszechnianie wiedzy o sztuce, 

8) organizowanie działalności środowiskowej w zespołach, kołach i klubach zainteresowań, 
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9) prowadzenie telewizji internetowej, 

10) prowadzenie działalności wydawniczej, 

11) współdziałanie z innymi instytucjami kultury, szkołami oraz z organizacjami, pozarządowymi w celu 

upowszechniania kultury. 

2. W celu realizacji zadań wymienionych w ust. 1 MOK jest zobowiązany do organizowania spektakli 

teatralnych, koncertów, festiwali, wystaw sztuki profesjonalnej i amatorskiej, konkursów, plenerów, odczytów 

edukacyjnych, imprez o charakterze artystyczno - rozrywkowym  oraz udzielania pomocy sołectwom 

w organizacji lokalnych inicjatyw kulturalnych. 

III. Zarządzanie i organizacja 

§ 5. 1. Organizację wewnętrzną MOK oraz zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych 

ustala Dyrektor w regulaminie organizacyjnym po zasięgnięciu opinii Organizatora. 

2. Kształt struktury organizacyjnej MOK powinien być dostosowany do realizacji programu działalności 

kulturalnej ustalonego we współdziałaniu ze społecznym ruchem, stowarzyszeniami kulturalnymi oraz innymi 

podmiotami. Winien on zapewniać efektywne wykorzystanie powierzonych i nabytych środków finansowo- 

materialnych zgodnie z ich przeznaczeniem. 

§ 6. 1. W porozumieniu z Burmistrzem Miasta Dyrektor MOK może tworzyć inne podporządkowane 

komórki organizacyjne. 

2. Dla rozszerzenia współdziałania z organizacjami i stowarzyszeniami Dyrektor może powołać Radę 

Programową MOK. 

§ 7. 1. Organem zarządzającym jest Dyrektor, który kieruje działalnością MOK i reprezentuje instytucję na 

zewnątrz, oraz odpowiada za całokształt jej działalności statutowej. 

2. Dyrektora MOK powołuje i odwołuje Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica na czas określony od 3 do 

7 lat po zasięgnięciu opinii związków zawodowych działających w tej instytucji kultury, stowarzyszeń 

zawodowych i twórczych właściwych ze względu na rodzaj działalności prowadzonej przez instytucję. 

3. Kandydat na stanowisko Dyrektora może być wyłoniony w drodze konkursu. W tej sytuacji zasięganie 

opinii o której mowa w ustępie poprzednim nie jest konieczne. 

4. Dyrektor MOK jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy. Zatrudnia, 

zwalnia oraz ustala zakres czynności dla pracowników. 

5. Za gospodarkę finansową MOK odpowiada Dyrektor. 

§ 8. 1. Dyrektor i pracownicy MOK powinni posiadać odpowiednie do zajmowanych stanowisk 

kwalifikacje ustalone w regulaminie organizacyjnym. 

2. Wynagrodzenie dyrektora ustala Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica. 

3. Wynagrodzenie pracowników określa regulamin wynagradzania zatwierdzany przez Dyrektora. 

IV. Majątek i finanse 

§ 9. 1. MOK prowadzi  gospodarkę finansową na zasadach ogólnych, określonych w rozdziale 3 ustawy 

z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. 

2. Z zastrzeżeniem art. 24 i 25 ustawy z dnia 25 października 1991 r. Gmina Szczawnica nie odpowiada za 

zobowiązania MOK. 

3. MOK gospodaruje mieniem komunalnym przekazanym przez miasto oraz pochodzącym z darowizn, 

subwencji i zapisów. Zarządza nim i ponosi odpowiedzialność za jego wykorzystanie do celów statutowych. 

4. Zakres samodzielności dyrektora MOK w gospodarowaniu powierzonymi składnikami mienia 

komunalnego określają przepisy oraz obowiązek jego efektywnego wykorzystania. 

5. Przy składaniu oświadczeń woli w sprawach majątkowych Dyrektor MOK współdziała z głównym 

księgowym MOK w zakresie przewidzianym odrębnymi przepisami. 
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§ 10. 1. Działalność MOK finansowana jest ze środków publicznych w ramach otrzymywanej dotacji 

podmiotowej z budżetu gminy, dotacji celowej z budżetu państwa, dotacji celowej z budżetu gminy, funduszy 

celowych, darowizn, przychodów z odpłatnej działalności kulturalnej, ze sprzedaży składników majątku 

ruchomego, przychodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz wpływów uzyskanych 

z prowadzonej działalności i innych źródeł. 

2. W celu pomnożenia środków finansowych na działalność kulturalną MOK może organizować odpłatne 

imprezy zlecone, warsztaty, szkolenia prowadzić impresariat artystyczny, wykonywać usługi w zakresie 

informacji, reklamy, działalność wydawniczą oraz inne działania gospodarcze. 

3. Podstawą gospodarki finansowej MOK jest roczny plan finansowy, zatwierdzony przez dyrektora  

z zachowaniem wysokości dotacji organizatora, który w trakcie roku kalendarzowego może ulec zmianie. Plan 

finansowy zawiera: 

- plan usług, 

- plan przychodów i kosztów, 

- plan remontów, 

- plan konserwacji środków trwałych. 

4. Wysokość rocznej dotacji dla MOK ustala Rada Miejska na podstawie projektu planu finansowego 

sporządzanego przez dyrektora MOK. 

5. MOK może prowadzić działalność  gospodarczą według zasad określonych odrębnymi przepisami. 

Dochód z tej działalności przeznaczony jest na cele statutowe instytucji kultury. 

6. MOK tworzy fundusz instytucji i posiada odrębny rachunek bankowy. 

7. Nadzór nad gospodarką finansową MOK sprawuje Burmistrz Miasta i Gminy oraz  Rada Miejska za 

pośrednictwem Komisji Rewizyjnej. 

8. Dyrektor corocznie, w terminie do 3 miesięcy po dniu bilansowym, przedkłada Komisji Rewizyjnej 

sprawozdanie finansowe za poprzedni rok kalendarzowy, które następnie jest zatwierdzane przez Burmistrza 

Miasta i Gminy Szczawnica. 

V. Postanowienia końcowe 

§ 11. 1. Zmiany w Statucie mogą być dokonane w trybie właściwym dla jego uchwalenia. 

2. Likwidacja MOK może nastąpić wyłącznie na podstawie Uchwały Rady Miejskiej, z zachowaniem 

warunków określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

Kazimierz Zachwieja 
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