
UCHWAŁA NR XXXV/294/2010  

RADY MIEJSKIEJ W PSZOWIE  

z dnia 23 marca 2010 r. 

w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Pszowie oraz uchylenia uchwały Rady Miejskiej 

w Pszowie z dnia 31 sierpnia 2000 roku Nr XXVII/192/2000 w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi 

Kultury w Pszowie.

 

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 9, lit. h, art. 40 ust. 2, pkt 2, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r., Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25

października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.) 

Rada Miejska w Pszowie uchwala, co następuje:

§ 1. Nadaje się  Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Pszowie Statut w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały,

stanowiącym integralną część uchwały.  

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXVII/192/2000 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 31 sierpnia 2000 roku w sprawie nadania

Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Pszowie.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pszów i Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Kultury.  

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

Przewodnicząca Rady Miejskiej 

w Pszowie 

Weronika Lach-Witych 

 

STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W PSZOWIE  

Rozdział 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE. 

§ 1. Miejski Ośrodek Kultury w Pszowie jest samorządową,  wielofunkcyjną  instytucją  kultury, działającą  na podstawie

uchwały Nr XIV/108/96 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 26 kwietnia 1996 roku w sprawie: utworzenia Miejskiego Ośrodka

Kultury w Pszowie.  

§ 2. Podstawą prawną działania Miejskiego Ośrodka Kultury w Pszowie są:  

1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu dzialalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 13,

poz. 123 z późn. zmianami).  

2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591 z póź. zmianami).  

3. Niniejszy Statut.  

§ 3.  1. Siedzibą Miejskiego Ośrodka Kultury w Pszowie jest Miasto Pszów, ul. Traugutta1. 

2. Terenem działania Miejskiego Ośrodka Kultury jest Gmina Pszów. Miejski Ośrodek Kultury w Pszowie może również

prowadzić swoją działalność na terenie całej Rzeczypospolitej Polskiej, a także poza granicami kraju.  

3. Miejski Ośrodek Kultury w Pszowie ma prawo używać skrótu MOK w Pszowie.  

§ 4.  1. Miejski Ośrodek Kultury jest organizowany i prowadzony przez Gminę Miasto Pszów zwane Organizatorem. 

2. Organizator zapewnia warunki działalności i rozwoju Ośrodka Kultury w Pszowie.  

3. Nadzór w zakresie organizacji i funkcjonowania sprawuje Burmistrz Miasta.  

§ 5. Miejski Ośrodek Kultury w Pszowie używa pieczęci nagłówkowej, podłużnej, zawierającej pełną nazwę i adres.  

Rozdział 2

CELE I ZADANIA MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W PSZOWIE 

§ 6.  1. Do podstawowych zadań Miejskiego Ośrodka Kultury w Pszowie należą: 

2. Miejski Ośrodek Kultury w Pszowie realizuje swoje zadania przy współpracy z innymi instytucjami kultury, ze związkami

i stowarzyszeniami twórczymi, instytucjami naukowymi, oświatowymi, ruchem społeczno-kulturalnym.  

Rozdział 3

ORGANY MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W PSZOWIE I JEGO ORGANIZACJA. 

§ 7. Działalnością Miejskiego Ośrodka Kultury kieruje dyrektor, który reprezentuje go na zewnątrz oraz zarządza instytucją. 

§ 8. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Pszowie powołuje Organizator na czas określony lub nieokreślony. Odwołanie

następuje w tym samym trybie.  

§ 9.  1. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Pszowie ustala zakres czynności zatrudnionym w nim pracowników i tryb

załatwiania powierzonych im spraw. 

2. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Pszowie jest dla jego pracowników pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa.  

§ 10. Wynagrodzenia pracowników Miejskiego Ośrodka Kultury w Pszowie określane są  w Regulaminie Wynagradzania

Pracowników Miejskiego Ośrodka Kultury w Pszowie.  

§ 11. Szczegółową  organizację  wewnętrzną  Miejskiego Ośrodka Kultury w Pszowie określa regulamin organizacyjny

nadawany przez dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury po zasięgnięciu opinii Organizatora.  

Rozdział 4

GOSPODARKA FINANSOWA I MIENIE MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W PSZOWIE. 

§ 12.  1. Miejski Ośrodek Kultury w Pszowie, jako instytucja upowszechniania kultury, samodzielnie gospodaruje

powierzonym i nabytym mieniem oraz prowadzi samodzielną  gospodarkę  w ramach posiadanych środków, na zasadach

określonych obowiązującymi przepisami, w oparciu o plan działaności Miejskiego Ośrodka Kultury w Pszowie, zatwierdzony

przez dyrektora, z dostosowaniem planu do dotacji, uchwalonej w budżecie Organizatora na dany rok. 

2. Przychodami Miejskiego Ośrodka Kultury w Pszowie są  wpływy z prowadzonej działaności, dotacje z budżetu, środki

otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł.  

3. Miejski Ośrodek Kultury w Pszowie może pozyskiwać dochody w szczególności z :  

4. Wydatki na całkowitą działaność Miejskiego Ośrodka Kultury w Pszowie pokrywane są z przychodów.  

§ 13. Miejski Ośrodek Kultury w Pszowie prowadzi działalnoś ć  finansową  oraz księgowoś ć  zgodnie z przepisami

obowiązującymi w instytucjacj kultury.  

Rozdział 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE. 

§ 14. Statut Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Pszowie nadaje Organizator.  

§ 15. Zmiany Statutu następują w trybie i na zasadach przewidzianych dla jego nadania.  

Załącznik 

do uchwały Nr XXXV/294/2010

Rady Miejskiej w Pszowie

z dnia 23 marca 2010 r. 

a) realizacja zadań w zakresie wychowania, edukacji i upowszechniania kultury,

b) wielokierunkowa działalność kulturalna i edukacyjna, zgodna z aktualnym zapotrzebowaniem społeczności lokalnej,

c) animacja amatorskiego ruchu artystycznego,

d) stwarzanie możliwości kulturalnego wypoczynku mieszkańcom Miasta Pszów,

e) koordynacja działalności artystyczno-kulturalnej organizacji, stowarzyszeń i kół z terenu Pszowa,

f) udostępnianie w miarę  możliwości bazy kulturalnej: organizacjom i stowarzyszeniom kultury, placówkom oświatowym,

organizacjom społecznym i zawowodym, osobom indywidualnym, 

g) prowadzenie działalności programowej, reklamowej, promocyjnej i wydawniczej z zakresu działania Miejskiego Ośrodka

Kultury w Pszowie, 

h) prowadzenie warsztatów, szkoleń, kursów, itp.,

i) właściwa eksploatacja, konserwacja i rozbudowa bazy kulturalnej na terenie swojego działania,

j) prowadzenie działalnośc i  u sługowo-gospodarczej i pomocniczej celem zepewnienia prawidłowego funkcjonowania

i rozwoju Miejskiego Ośrodka Kultury w Pszowie, 

k) nadzór i organizacja działalności rozrywkowo-rekreacyjnej na terenie Miasta Pszów,

l) gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury, w tym szczególnie związanych

z historią Pszowa i regionu, 

ł) nawiązywanie, rozwijanie i aktywne prowadzenie krajowych i międzynarodowych kontaktów w zakresie wymiany

kulturalnej dzieci, młodzieży i dorosłych, 

m) upowszechnianie wiedzy o regionie i kraju poprzez wspieranie ruchu turystycznego, organizacja letniego i zimowego

wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu Miasta, 

n) organizacja wyjazdów grupowych o charakterze kulturalno-sportowym,

o) promowanie, wspieranie i realizowanie projektów aktywizujących i integrujących społeczność lokalną,

p) promocja gminy i regionu,

r) świadczenie usług z zakresu kultury, w szczególności filmowych, fotograficznych, poligraficznych, plastycznych

i innych, 

s) upowszechnianie sztuki filmowej,

t) prowadzenie współpracy kulturalnej z zagranicą, zwłaszcza z miastami partnerskimi.

a) prowadzenia warsztatów, szkoleń, kursów, pracowni specjalistycznych, itp.,

b) sprzedaży własnych wydawnictw,

c) organizacji imprez zlecanych przez inne instytucje i zakłady,

d) wypożyczenia sprzętu akustycznego, audio-wizualnego, rekwizytów, itp.,

e) wynajmu pomieszczeń, sal koncertowych i konferencyjnych,

f) obsługi słupów ogłoszeniowych,

g) dzierżawy własnych pomieszczeń na działaność gospodarczą i gastronomiczną,

h) koncertów własnych zespołów na zlecenie innych podmiotów,

i) sprzedaży biletów na imprezy własne,

j) promocji firm na imprezach organizowanych przez MOK,

k) usług reklamowych,

l) seansów filmowych,

ł) darowizn,

m) organizacji wyjazdów kulturalno-sportowych dla mieszkańców miasta Pszów,

n) innych usług związanych z działalnością statutową.

Przewodnicząca Rady Miejskiej 

w Pszowie 

Weronika Lach-Witych 
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UCHWAŁA NR XXXV/294/2010  

RADY MIEJSKIEJ W PSZOWIE  

z dnia 23 marca 2010 r. 

w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Pszowie oraz uchylenia uchwały Rady Miejskiej 

w Pszowie z dnia 31 sierpnia 2000 roku Nr XXVII/192/2000 w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi 

Kultury w Pszowie.

 

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 9, lit. h, art. 40 ust. 2, pkt 2, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r., Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25

października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.) 

Rada Miejska w Pszowie uchwala, co następuje:

§ 1. Nadaje się  Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Pszowie Statut w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały,

stanowiącym integralną część uchwały.  

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXVII/192/2000 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 31 sierpnia 2000 roku w sprawie nadania

Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Pszowie.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pszów i Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Kultury.  

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

Przewodnicząca Rady Miejskiej 

w Pszowie 

Weronika Lach-Witych 

 

STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W PSZOWIE  

Rozdział 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE. 

§ 1. Miejski Ośrodek Kultury w Pszowie jest samorządową,  wielofunkcyjną  instytucją  kultury, działającą  na podstawie

uchwały Nr XIV/108/96 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 26 kwietnia 1996 roku w sprawie: utworzenia Miejskiego Ośrodka

Kultury w Pszowie.  

§ 2. Podstawą prawną działania Miejskiego Ośrodka Kultury w Pszowie są:  

1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu dzialalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 13,

poz. 123 z późn. zmianami).  

2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591 z póź. zmianami).  

3. Niniejszy Statut.  

§ 3.  1. Siedzibą Miejskiego Ośrodka Kultury w Pszowie jest Miasto Pszów, ul. Traugutta1. 

2. Terenem działania Miejskiego Ośrodka Kultury jest Gmina Pszów. Miejski Ośrodek Kultury w Pszowie może również

prowadzić swoją działalność na terenie całej Rzeczypospolitej Polskiej, a także poza granicami kraju.  

3. Miejski Ośrodek Kultury w Pszowie ma prawo używać skrótu MOK w Pszowie.  

§ 4.  1. Miejski Ośrodek Kultury jest organizowany i prowadzony przez Gminę Miasto Pszów zwane Organizatorem. 

2. Organizator zapewnia warunki działalności i rozwoju Ośrodka Kultury w Pszowie.  

3. Nadzór w zakresie organizacji i funkcjonowania sprawuje Burmistrz Miasta.  

§ 5. Miejski Ośrodek Kultury w Pszowie używa pieczęci nagłówkowej, podłużnej, zawierającej pełną nazwę i adres.  

Rozdział 2

CELE I ZADANIA MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W PSZOWIE 

§ 6.  1. Do podstawowych zadań Miejskiego Ośrodka Kultury w Pszowie należą: 

2. Miejski Ośrodek Kultury w Pszowie realizuje swoje zadania przy współpracy z innymi instytucjami kultury, ze związkami

i stowarzyszeniami twórczymi, instytucjami naukowymi, oświatowymi, ruchem społeczno-kulturalnym.  

Rozdział 3

ORGANY MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W PSZOWIE I JEGO ORGANIZACJA. 

§ 7. Działalnością Miejskiego Ośrodka Kultury kieruje dyrektor, który reprezentuje go na zewnątrz oraz zarządza instytucją. 

§ 8. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Pszowie powołuje Organizator na czas określony lub nieokreślony. Odwołanie

następuje w tym samym trybie.  

§ 9.  1. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Pszowie ustala zakres czynności zatrudnionym w nim pracowników i tryb

załatwiania powierzonych im spraw. 

2. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Pszowie jest dla jego pracowników pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa.  

§ 10. Wynagrodzenia pracowników Miejskiego Ośrodka Kultury w Pszowie określane są  w Regulaminie Wynagradzania

Pracowników Miejskiego Ośrodka Kultury w Pszowie.  

§ 11. Szczegółową  organizację  wewnętrzną  Miejskiego Ośrodka Kultury w Pszowie określa regulamin organizacyjny

nadawany przez dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury po zasięgnięciu opinii Organizatora.  

Rozdział 4

GOSPODARKA FINANSOWA I MIENIE MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W PSZOWIE. 

§ 12.  1. Miejski Ośrodek Kultury w Pszowie, jako instytucja upowszechniania kultury, samodzielnie gospodaruje

powierzonym i nabytym mieniem oraz prowadzi samodzielną  gospodarkę  w ramach posiadanych środków, na zasadach

określonych obowiązującymi przepisami, w oparciu o plan działaności Miejskiego Ośrodka Kultury w Pszowie, zatwierdzony

przez dyrektora, z dostosowaniem planu do dotacji, uchwalonej w budżecie Organizatora na dany rok. 

2. Przychodami Miejskiego Ośrodka Kultury w Pszowie są  wpływy z prowadzonej działaności, dotacje z budżetu, środki

otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł.  

3. Miejski Ośrodek Kultury w Pszowie może pozyskiwać dochody w szczególności z :  

4. Wydatki na całkowitą działaność Miejskiego Ośrodka Kultury w Pszowie pokrywane są z przychodów.  

§ 13. Miejski Ośrodek Kultury w Pszowie prowadzi działalnoś ć  finansową  oraz księgowoś ć  zgodnie z przepisami

obowiązującymi w instytucjacj kultury.  

Rozdział 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE. 

§ 14. Statut Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Pszowie nadaje Organizator.  

§ 15. Zmiany Statutu następują w trybie i na zasadach przewidzianych dla jego nadania.  

Załącznik 

do uchwały Nr XXXV/294/2010

Rady Miejskiej w Pszowie

z dnia 23 marca 2010 r. 

a) realizacja zadań w zakresie wychowania, edukacji i upowszechniania kultury,

b) wielokierunkowa działalność kulturalna i edukacyjna, zgodna z aktualnym zapotrzebowaniem społeczności lokalnej,

c) animacja amatorskiego ruchu artystycznego,

d) stwarzanie możliwości kulturalnego wypoczynku mieszkańcom Miasta Pszów,

e) koordynacja działalności artystyczno-kulturalnej organizacji, stowarzyszeń i kół z terenu Pszowa,

f) udostępnianie w miarę  możliwości bazy kulturalnej: organizacjom i stowarzyszeniom kultury, placówkom oświatowym,

organizacjom społecznym i zawowodym, osobom indywidualnym, 

g) prowadzenie działalności programowej, reklamowej, promocyjnej i wydawniczej z zakresu działania Miejskiego Ośrodka

Kultury w Pszowie, 

h) prowadzenie warsztatów, szkoleń, kursów, itp.,

i) właściwa eksploatacja, konserwacja i rozbudowa bazy kulturalnej na terenie swojego działania,

j) prowadzenie działalnośc i  u sługowo-gospodarczej i pomocniczej celem zepewnienia prawidłowego funkcjonowania

i rozwoju Miejskiego Ośrodka Kultury w Pszowie, 

k) nadzór i organizacja działalności rozrywkowo-rekreacyjnej na terenie Miasta Pszów,

l) gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury, w tym szczególnie związanych

z historią Pszowa i regionu, 

ł) nawiązywanie, rozwijanie i aktywne prowadzenie krajowych i międzynarodowych kontaktów w zakresie wymiany

kulturalnej dzieci, młodzieży i dorosłych, 

m) upowszechnianie wiedzy o regionie i kraju poprzez wspieranie ruchu turystycznego, organizacja letniego i zimowego

wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu Miasta, 

n) organizacja wyjazdów grupowych o charakterze kulturalno-sportowym,

o) promowanie, wspieranie i realizowanie projektów aktywizujących i integrujących społeczność lokalną,

p) promocja gminy i regionu,

r) świadczenie usług z zakresu kultury, w szczególności filmowych, fotograficznych, poligraficznych, plastycznych

i innych, 

s) upowszechnianie sztuki filmowej,

t) prowadzenie współpracy kulturalnej z zagranicą, zwłaszcza z miastami partnerskimi.

a) prowadzenia warsztatów, szkoleń, kursów, pracowni specjalistycznych, itp.,

b) sprzedaży własnych wydawnictw,

c) organizacji imprez zlecanych przez inne instytucje i zakłady,

d) wypożyczenia sprzętu akustycznego, audio-wizualnego, rekwizytów, itp.,

e) wynajmu pomieszczeń, sal koncertowych i konferencyjnych,

f) obsługi słupów ogłoszeniowych,

g) dzierżawy własnych pomieszczeń na działaność gospodarczą i gastronomiczną,

h) koncertów własnych zespołów na zlecenie innych podmiotów,

i) sprzedaży biletów na imprezy własne,

j) promocji firm na imprezach organizowanych przez MOK,

k) usług reklamowych,

l) seansów filmowych,

ł) darowizn,

m) organizacji wyjazdów kulturalno-sportowych dla mieszkańców miasta Pszów,

n) innych usług związanych z działalnością statutową.

Przewodnicząca Rady Miejskiej 

w Pszowie 

Weronika Lach-Witych 
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UCHWAŁA NR XXXV/294/2010  

RADY MIEJSKIEJ W PSZOWIE  

z dnia 23 marca 2010 r. 

w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Pszowie oraz uchylenia uchwały Rady Miejskiej 

w Pszowie z dnia 31 sierpnia 2000 roku Nr XXVII/192/2000 w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi 

Kultury w Pszowie.

 

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 9, lit. h, art. 40 ust. 2, pkt 2, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r., Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25

października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.) 

Rada Miejska w Pszowie uchwala, co następuje:

§ 1. Nadaje się  Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Pszowie Statut w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały,

stanowiącym integralną część uchwały.  

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXVII/192/2000 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 31 sierpnia 2000 roku w sprawie nadania

Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Pszowie.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pszów i Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Kultury.  

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

Przewodnicząca Rady Miejskiej 

w Pszowie 

Weronika Lach-Witych 

 

STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W PSZOWIE  

Rozdział 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE. 

§ 1. Miejski Ośrodek Kultury w Pszowie jest samorządową,  wielofunkcyjną  instytucją  kultury, działającą  na podstawie

uchwały Nr XIV/108/96 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 26 kwietnia 1996 roku w sprawie: utworzenia Miejskiego Ośrodka

Kultury w Pszowie.  

§ 2. Podstawą prawną działania Miejskiego Ośrodka Kultury w Pszowie są:  

1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu dzialalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 13,

poz. 123 z późn. zmianami).  

2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591 z póź. zmianami).  

3. Niniejszy Statut.  

§ 3.  1. Siedzibą Miejskiego Ośrodka Kultury w Pszowie jest Miasto Pszów, ul. Traugutta1. 

2. Terenem działania Miejskiego Ośrodka Kultury jest Gmina Pszów. Miejski Ośrodek Kultury w Pszowie może również

prowadzić swoją działalność na terenie całej Rzeczypospolitej Polskiej, a także poza granicami kraju.  

3. Miejski Ośrodek Kultury w Pszowie ma prawo używać skrótu MOK w Pszowie.  

§ 4.  1. Miejski Ośrodek Kultury jest organizowany i prowadzony przez Gminę Miasto Pszów zwane Organizatorem. 

2. Organizator zapewnia warunki działalności i rozwoju Ośrodka Kultury w Pszowie.  

3. Nadzór w zakresie organizacji i funkcjonowania sprawuje Burmistrz Miasta.  

§ 5. Miejski Ośrodek Kultury w Pszowie używa pieczęci nagłówkowej, podłużnej, zawierającej pełną nazwę i adres.  

Rozdział 2

CELE I ZADANIA MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W PSZOWIE 

§ 6.  1. Do podstawowych zadań Miejskiego Ośrodka Kultury w Pszowie należą: 

2. Miejski Ośrodek Kultury w Pszowie realizuje swoje zadania przy współpracy z innymi instytucjami kultury, ze związkami

i stowarzyszeniami twórczymi, instytucjami naukowymi, oświatowymi, ruchem społeczno-kulturalnym.  

Rozdział 3

ORGANY MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W PSZOWIE I JEGO ORGANIZACJA. 

§ 7. Działalnością Miejskiego Ośrodka Kultury kieruje dyrektor, który reprezentuje go na zewnątrz oraz zarządza instytucją. 

§ 8. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Pszowie powołuje Organizator na czas określony lub nieokreślony. Odwołanie

następuje w tym samym trybie.  

§ 9.  1. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Pszowie ustala zakres czynności zatrudnionym w nim pracowników i tryb

załatwiania powierzonych im spraw. 

2. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Pszowie jest dla jego pracowników pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa.  

§ 10. Wynagrodzenia pracowników Miejskiego Ośrodka Kultury w Pszowie określane są  w Regulaminie Wynagradzania

Pracowników Miejskiego Ośrodka Kultury w Pszowie.  

§ 11. Szczegółową  organizację  wewnętrzną  Miejskiego Ośrodka Kultury w Pszowie określa regulamin organizacyjny

nadawany przez dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury po zasięgnięciu opinii Organizatora.  

Rozdział 4

GOSPODARKA FINANSOWA I MIENIE MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W PSZOWIE. 

§ 12.  1. Miejski Ośrodek Kultury w Pszowie, jako instytucja upowszechniania kultury, samodzielnie gospodaruje

powierzonym i nabytym mieniem oraz prowadzi samodzielną  gospodarkę  w ramach posiadanych środków, na zasadach

określonych obowiązującymi przepisami, w oparciu o plan działaności Miejskiego Ośrodka Kultury w Pszowie, zatwierdzony

przez dyrektora, z dostosowaniem planu do dotacji, uchwalonej w budżecie Organizatora na dany rok. 

2. Przychodami Miejskiego Ośrodka Kultury w Pszowie są  wpływy z prowadzonej działaności, dotacje z budżetu, środki

otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł.  

3. Miejski Ośrodek Kultury w Pszowie może pozyskiwać dochody w szczególności z :  

4. Wydatki na całkowitą działaność Miejskiego Ośrodka Kultury w Pszowie pokrywane są z przychodów.  

§ 13. Miejski Ośrodek Kultury w Pszowie prowadzi działalnoś ć  finansową  oraz księgowoś ć  zgodnie z przepisami

obowiązującymi w instytucjacj kultury.  

Rozdział 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE. 

§ 14. Statut Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Pszowie nadaje Organizator.  

§ 15. Zmiany Statutu następują w trybie i na zasadach przewidzianych dla jego nadania.  

Załącznik 

do uchwały Nr XXXV/294/2010

Rady Miejskiej w Pszowie

z dnia 23 marca 2010 r. 

a) realizacja zadań w zakresie wychowania, edukacji i upowszechniania kultury,

b) wielokierunkowa działalność kulturalna i edukacyjna, zgodna z aktualnym zapotrzebowaniem społeczności lokalnej,

c) animacja amatorskiego ruchu artystycznego,

d) stwarzanie możliwości kulturalnego wypoczynku mieszkańcom Miasta Pszów,

e) koordynacja działalności artystyczno-kulturalnej organizacji, stowarzyszeń i kół z terenu Pszowa,

f) udostępnianie w miarę  możliwości bazy kulturalnej: organizacjom i stowarzyszeniom kultury, placówkom oświatowym,

organizacjom społecznym i zawowodym, osobom indywidualnym, 

g) prowadzenie działalności programowej, reklamowej, promocyjnej i wydawniczej z zakresu działania Miejskiego Ośrodka

Kultury w Pszowie, 

h) prowadzenie warsztatów, szkoleń, kursów, itp.,

i) właściwa eksploatacja, konserwacja i rozbudowa bazy kulturalnej na terenie swojego działania,

j) prowadzenie działalnośc i  u sługowo-gospodarczej i pomocniczej celem zepewnienia prawidłowego funkcjonowania

i rozwoju Miejskiego Ośrodka Kultury w Pszowie, 

k) nadzór i organizacja działalności rozrywkowo-rekreacyjnej na terenie Miasta Pszów,

l) gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury, w tym szczególnie związanych

z historią Pszowa i regionu, 

ł) nawiązywanie, rozwijanie i aktywne prowadzenie krajowych i międzynarodowych kontaktów w zakresie wymiany

kulturalnej dzieci, młodzieży i dorosłych, 

m) upowszechnianie wiedzy o regionie i kraju poprzez wspieranie ruchu turystycznego, organizacja letniego i zimowego

wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu Miasta, 

n) organizacja wyjazdów grupowych o charakterze kulturalno-sportowym,

o) promowanie, wspieranie i realizowanie projektów aktywizujących i integrujących społeczność lokalną,

p) promocja gminy i regionu,

r) świadczenie usług z zakresu kultury, w szczególności filmowych, fotograficznych, poligraficznych, plastycznych

i innych, 

s) upowszechnianie sztuki filmowej,

t) prowadzenie współpracy kulturalnej z zagranicą, zwłaszcza z miastami partnerskimi.

a) prowadzenia warsztatów, szkoleń, kursów, pracowni specjalistycznych, itp.,

b) sprzedaży własnych wydawnictw,

c) organizacji imprez zlecanych przez inne instytucje i zakłady,

d) wypożyczenia sprzętu akustycznego, audio-wizualnego, rekwizytów, itp.,

e) wynajmu pomieszczeń, sal koncertowych i konferencyjnych,

f) obsługi słupów ogłoszeniowych,

g) dzierżawy własnych pomieszczeń na działaność gospodarczą i gastronomiczną,

h) koncertów własnych zespołów na zlecenie innych podmiotów,

i) sprzedaży biletów na imprezy własne,

j) promocji firm na imprezach organizowanych przez MOK,

k) usług reklamowych,

l) seansów filmowych,

ł) darowizn,

m) organizacji wyjazdów kulturalno-sportowych dla mieszkańców miasta Pszów,

n) innych usług związanych z działalnością statutową.

Przewodnicząca Rady Miejskiej 

w Pszowie 

Weronika Lach-Witych 
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UCHWAŁA NR XXXV/294/2010  

RADY MIEJSKIEJ W PSZOWIE  

z dnia 23 marca 2010 r. 

w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Pszowie oraz uchylenia uchwały Rady Miejskiej 

w Pszowie z dnia 31 sierpnia 2000 roku Nr XXVII/192/2000 w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi 

Kultury w Pszowie.

 

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 9, lit. h, art. 40 ust. 2, pkt 2, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r., Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25

października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.) 

Rada Miejska w Pszowie uchwala, co następuje:

§ 1. Nadaje się  Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Pszowie Statut w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały,

stanowiącym integralną część uchwały.  

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXVII/192/2000 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 31 sierpnia 2000 roku w sprawie nadania

Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Pszowie.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pszów i Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Kultury.  

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

Przewodnicząca Rady Miejskiej 

w Pszowie 

Weronika Lach-Witych 

 

STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W PSZOWIE  

Rozdział 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE. 

§ 1. Miejski Ośrodek Kultury w Pszowie jest samorządową,  wielofunkcyjną  instytucją  kultury, działającą  na podstawie

uchwały Nr XIV/108/96 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 26 kwietnia 1996 roku w sprawie: utworzenia Miejskiego Ośrodka

Kultury w Pszowie.  

§ 2. Podstawą prawną działania Miejskiego Ośrodka Kultury w Pszowie są:  

1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu dzialalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 13,

poz. 123 z późn. zmianami).  

2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591 z póź. zmianami).  

3. Niniejszy Statut.  

§ 3.  1. Siedzibą Miejskiego Ośrodka Kultury w Pszowie jest Miasto Pszów, ul. Traugutta1. 

2. Terenem działania Miejskiego Ośrodka Kultury jest Gmina Pszów. Miejski Ośrodek Kultury w Pszowie może również

prowadzić swoją działalność na terenie całej Rzeczypospolitej Polskiej, a także poza granicami kraju.  

3. Miejski Ośrodek Kultury w Pszowie ma prawo używać skrótu MOK w Pszowie.  

§ 4.  1. Miejski Ośrodek Kultury jest organizowany i prowadzony przez Gminę Miasto Pszów zwane Organizatorem. 

2. Organizator zapewnia warunki działalności i rozwoju Ośrodka Kultury w Pszowie.  

3. Nadzór w zakresie organizacji i funkcjonowania sprawuje Burmistrz Miasta.  

§ 5. Miejski Ośrodek Kultury w Pszowie używa pieczęci nagłówkowej, podłużnej, zawierającej pełną nazwę i adres.  

Rozdział 2

CELE I ZADANIA MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W PSZOWIE 

§ 6.  1. Do podstawowych zadań Miejskiego Ośrodka Kultury w Pszowie należą: 

2. Miejski Ośrodek Kultury w Pszowie realizuje swoje zadania przy współpracy z innymi instytucjami kultury, ze związkami

i stowarzyszeniami twórczymi, instytucjami naukowymi, oświatowymi, ruchem społeczno-kulturalnym.  

Rozdział 3

ORGANY MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W PSZOWIE I JEGO ORGANIZACJA. 

§ 7. Działalnością Miejskiego Ośrodka Kultury kieruje dyrektor, który reprezentuje go na zewnątrz oraz zarządza instytucją. 

§ 8. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Pszowie powołuje Organizator na czas określony lub nieokreślony. Odwołanie

następuje w tym samym trybie.  

§ 9.  1. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Pszowie ustala zakres czynności zatrudnionym w nim pracowników i tryb

załatwiania powierzonych im spraw. 

2. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Pszowie jest dla jego pracowników pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa.  

§ 10. Wynagrodzenia pracowników Miejskiego Ośrodka Kultury w Pszowie określane są  w Regulaminie Wynagradzania

Pracowników Miejskiego Ośrodka Kultury w Pszowie.  

§ 11. Szczegółową  organizację  wewnętrzną  Miejskiego Ośrodka Kultury w Pszowie określa regulamin organizacyjny

nadawany przez dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury po zasięgnięciu opinii Organizatora.  

Rozdział 4

GOSPODARKA FINANSOWA I MIENIE MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W PSZOWIE. 

§ 12.  1. Miejski Ośrodek Kultury w Pszowie, jako instytucja upowszechniania kultury, samodzielnie gospodaruje

powierzonym i nabytym mieniem oraz prowadzi samodzielną  gospodarkę  w ramach posiadanych środków, na zasadach

określonych obowiązującymi przepisami, w oparciu o plan działaności Miejskiego Ośrodka Kultury w Pszowie, zatwierdzony

przez dyrektora, z dostosowaniem planu do dotacji, uchwalonej w budżecie Organizatora na dany rok. 

2. Przychodami Miejskiego Ośrodka Kultury w Pszowie są  wpływy z prowadzonej działaności, dotacje z budżetu, środki

otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł.  

3. Miejski Ośrodek Kultury w Pszowie może pozyskiwać dochody w szczególności z :  

4. Wydatki na całkowitą działaność Miejskiego Ośrodka Kultury w Pszowie pokrywane są z przychodów.  

§ 13. Miejski Ośrodek Kultury w Pszowie prowadzi działalnoś ć  finansową  oraz księgowoś ć  zgodnie z przepisami

obowiązującymi w instytucjacj kultury.  

Rozdział 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE. 

§ 14. Statut Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Pszowie nadaje Organizator.  

§ 15. Zmiany Statutu następują w trybie i na zasadach przewidzianych dla jego nadania.  

Załącznik 

do uchwały Nr XXXV/294/2010

Rady Miejskiej w Pszowie

z dnia 23 marca 2010 r. 

a) realizacja zadań w zakresie wychowania, edukacji i upowszechniania kultury,

b) wielokierunkowa działalność kulturalna i edukacyjna, zgodna z aktualnym zapotrzebowaniem społeczności lokalnej,

c) animacja amatorskiego ruchu artystycznego,

d) stwarzanie możliwości kulturalnego wypoczynku mieszkańcom Miasta Pszów,

e) koordynacja działalności artystyczno-kulturalnej organizacji, stowarzyszeń i kół z terenu Pszowa,

f) udostępnianie w miarę  możliwości bazy kulturalnej: organizacjom i stowarzyszeniom kultury, placówkom oświatowym,

organizacjom społecznym i zawowodym, osobom indywidualnym, 

g) prowadzenie działalności programowej, reklamowej, promocyjnej i wydawniczej z zakresu działania Miejskiego Ośrodka

Kultury w Pszowie, 

h) prowadzenie warsztatów, szkoleń, kursów, itp.,

i) właściwa eksploatacja, konserwacja i rozbudowa bazy kulturalnej na terenie swojego działania,

j) prowadzenie działalnośc i  u sługowo-gospodarczej i pomocniczej celem zepewnienia prawidłowego funkcjonowania

i rozwoju Miejskiego Ośrodka Kultury w Pszowie, 

k) nadzór i organizacja działalności rozrywkowo-rekreacyjnej na terenie Miasta Pszów,

l) gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury, w tym szczególnie związanych

z historią Pszowa i regionu, 

ł) nawiązywanie, rozwijanie i aktywne prowadzenie krajowych i międzynarodowych kontaktów w zakresie wymiany

kulturalnej dzieci, młodzieży i dorosłych, 

m) upowszechnianie wiedzy o regionie i kraju poprzez wspieranie ruchu turystycznego, organizacja letniego i zimowego

wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu Miasta, 

n) organizacja wyjazdów grupowych o charakterze kulturalno-sportowym,

o) promowanie, wspieranie i realizowanie projektów aktywizujących i integrujących społeczność lokalną,

p) promocja gminy i regionu,

r) świadczenie usług z zakresu kultury, w szczególności filmowych, fotograficznych, poligraficznych, plastycznych

i innych, 

s) upowszechnianie sztuki filmowej,

t) prowadzenie współpracy kulturalnej z zagranicą, zwłaszcza z miastami partnerskimi.

a) prowadzenia warsztatów, szkoleń, kursów, pracowni specjalistycznych, itp.,

b) sprzedaży własnych wydawnictw,

c) organizacji imprez zlecanych przez inne instytucje i zakłady,

d) wypożyczenia sprzętu akustycznego, audio-wizualnego, rekwizytów, itp.,

e) wynajmu pomieszczeń, sal koncertowych i konferencyjnych,

f) obsługi słupów ogłoszeniowych,

g) dzierżawy własnych pomieszczeń na działaność gospodarczą i gastronomiczną,

h) koncertów własnych zespołów na zlecenie innych podmiotów,

i) sprzedaży biletów na imprezy własne,

j) promocji firm na imprezach organizowanych przez MOK,

k) usług reklamowych,

l) seansów filmowych,

ł) darowizn,

m) organizacji wyjazdów kulturalno-sportowych dla mieszkańców miasta Pszów,

n) innych usług związanych z działalnością statutową.

Przewodnicząca Rady Miejskiej 

w Pszowie 

Weronika Lach-Witych 
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