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Poz. 8189
OBWIESZCZENIE
RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE
z dnia 21 listopada 2019 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Miejskiego Ośrodka
Kultury w Sławkowie
1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych
i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1461) ogłasza się tekst jednolity uchwały
Nr VII/66/2019 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Statutu
Miejskiego Ośrodka Kultury w Sławkowie (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2019 r., poz. 3508) z uwzględnieniem zmian
wprowadzonych Uchwałą Nr VIII/80/2019 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie
zmiany Uchwały Nr VII/66/2019 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia
Statutu Miejskiego Ośrodka Kultury w Sławkowie (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2019 r. poz. 4232)
- zgodnie z brzmieniem załącznika do niniejszego obwieszczenia.
2. Treść tekstu jednolitego nie obejmuje § 3 Uchwały Nr VIII/80/2019 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia
29 maja 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/66/2019 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 25 kwietnia
2019 r. w sprawie przyjęcia Statutu Miejskiego Ośrodka Kultury w Sławkowie (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2019 r.
poz. 4232), który stanowi: ,,§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Śląskiego i wchodzi w życie w terminie 14 dni od ogłoszenia.''
3. Obwieszczenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
4. Obwieszczenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Łukasz Hofler
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Załącznik do Obwieszczenia
Rady Miejskiej w Sławkowie
z dnia 21 listopada 2019 r.

UCHWAŁA NR VII/66/2019
RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE
z dnia 25 kwietnia 2019 r.
w sprawie przyjęcia Statutu Miejskiego Ośrodka Kultury w Sławkowie
(tekst jednolity)
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, ust. 2 pkt 2, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 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 2018 r. poz. 1983 ze zm.), Rada
Miejska w Sławkowie
uchwala:
§ 1. Przyjąć Statut Miejskiego Ośrodka Kultury w Sławkowie w brzmieniu stanowiącym załącznik do
niniejszej uchwały.
§ 2.Traci moc uchwała nr X/57/2015 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 4 maja 2015 r. w sprawie: przyjęcia
Statutu Miejskiego Ośrodka Kultury w Sławkowie ze zmianami.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sławkowa.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie
z dniem 15 czerwca 2019 r.
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Załącznik do Uchwały Nr VII/66/2019
Rady Miejskiej w Sławkowie
z dnia 25 kwietnia 2019 r.
STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W SŁAWKOWIE
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. Organizatorem w rozumieniu ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej jest Gmina
Sławków.
§ 2. Miejski Ośrodek Kultury w Sławkowie, zwany dalej MOK, został utworzony na mocy decyzji Naczelnika
Miasta Sławkowa Nr 63/ 00 – I – 0138/ 2 / 9 / 84 z dnia 01 grudnia 1984 roku w sprawie powołania Miejskiego
Ośrodka Kultury w Sławkowie.
§ 3. MOK jest samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną.
§ 4. 1. Siedzibą MOK jest miasto Sławków.
2. Obszarem działania MOK jest teren miasta Sławkowa.
3. MOK może podejmować działania poza terenem miasta Sławkowa dla realizacji celów statutowych.
Rozdział 2.
Zakres działalności
§ 5. 1. Podstawowym celem funkcjonowania MOK jest organizowanie działalności kulturalnej na terenie
miasta Sławkowa.
2. MOK upowszechnia kulturę poprzez podejmowanie działań, których celem jest zaspokajanie potrzeb
kulturalnych ludności, głównie mieszkańców miasta Sławkowa, w drodze świadczenia usług powszechnie
dostępnych.
§ 6. Do zakresu działania MOK należy:
1) analizowanie potrzeb mieszkańców w dziedzinie kultury;
2) organizowanie wystaw artystycznych, przedstawień teatralnych, koncertów, projekcji filmów i konkursów;
3) organizowanie imprez artystycznych i rozrywkowych;
4) prowadzenie zajęć w stałych formach takich jak: koła zainteresowań, kluby, sekcje, zespoły;
5) prowadzenie działalności edukacyjnej poprzez organizowanie kursów, prelekcji, odczytów, spotkań;
6) gromadzenie i udostępnianie dóbr kultury;
7) promocja walorów historycznych, kulturowych i turystycznych miasta Sławkowa;
8) promocja lokalnych twórców kultury oraz aktywności kulturalnej MOK;
9) edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę;
10) prowadzenie międzynarodowej współpracy kulturalnej, zwłaszcza z miastami partnerskimi;
11) rozwijanie amatorskiego ruchu artystycznego;
12) rozwijanie folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego;
13) zaspokajanie potrzeb kulturalno-rekreacyjnych społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci
i młodzieży, osób niepełnosprawnych oraz osób starszych poprzez organizowanie imprez
kulturalnorekreacyjnych;
14) organizowanie wycieczek i wyjazdów mających na celu korzystanie z powszechnie dostępnych dóbr kultury
(wyjazdy do teatrów, oper, operetek, kin, galerii, muzeów, wycieczki do miejsc o szczególnej wartości
historycznej, kulturowej).
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§ 7. MOK prowadzi, zgodnie z normami prawa powszechnie obowiązującego, następującą działalność
handlową oraz usługową:
1) sprzedaż składników majątku ruchomego;
2) najem i dzierżawę składników majątkowych;
3) działalność wydawniczą;
4) działalność z zakresu informacji i promocji turystycznej oraz rekreacji;
5) wypożyczanie kostiumów, rekwizytów teatralnych, sprzętu technicznego;
6) sprzedaż wytworów i artykułów szeroko pojętego użytku kulturalnego;
7) świadczenie usług poligraficznych, fonograficznych, fotograficznych, filmowych, plastycznych i innych;
8) realizowanie imprez zleconych lub umożliwianie ich realizacji.
Rozdział 3.
Organy zarządzające i organizacja MOK
§ 8. 1. Działalnością MOK kieruje Dyrektor.
2. Dyrektora powołuje i odwołuje Burmistrz Miasta, zgodnie z ustawą z dnia 25 października 1991 r.
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
3. Dyrektor może być wyłoniony w drodze konkursu. O przeprowadzeniu konkursu decyduje Burmistrz.
Regulamin konkursu ustala Burmistrz Miasta.
4. Burmistrz Miasta wykonuje wobec Dyrektora czynności z zakresu prawa pracy oraz jest jego
zwierzchnikiem służbowym.
5. Dyrektor jest organem zarządzającym MOK, składa za MOK oświadczenia woli oraz reprezentuje go na
zewnątrz.
6. Dyrektor organizuje pracę MOK poprzez wydawanie zarządzeń.
7. Dyrektor jest przełożonym pracowników MOK oraz wykonuje wobec nich czynności z zakresu prawa pracy.
§ 9. 1.1) Przy MOK działa Rada ds. Kultury jako organ doradczy w sprawach organizowania działalności
kulturalnej, zwana dalej Radą.
2. Członków Rady w liczbie 3 osób powołuje i odwołuje Burmistrz Miasta.
3. Szczegółowy zakres działania Rady jest określony w regulaminie organizacyjnym MOK.
Rozdział 4.
Źródła finansowania i gospodarka finansowa
§ 10.2) 1. MOK otrzymuje z budżetu miasta Sławkowa corocznie dotację na działalność statutową.
2. MOK może uzyskiwać środki finansowe z:
1) wpływów z własnej działalności,
2) dotacji,
3) wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
4) spadków, zapisów i darowizn od osób fizycznych i prawnych,
5) innych źródeł.
§ 11.3) 1. MOK może pobierać opłaty za wstęp i udział w wystawach, koncertach, projekcjach filmowych,
przedstawieniach teatralnych, imprezach artystycznych i rozrywkowych, sekcjach i zespołach oraz innych
przedsięwzięciach organizowanych w ramach działalności MOK.
2. Działalność handlowa oraz usługowa MOK, o której mowa w § 7 statutu, jest odpłatna.
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Rozdział 5.
Przepisy końcowe
§ 12. Zmian w Statucie dokonuje się w trybie określonym dla jego nadania.

w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 Uchwały Nr VIII/80/2019 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 29 maja
2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/66/2019 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 25 kwietnia 2019 r.
w sprawie przyjęcia Statutu Miejskiego Ośrodka Kultury w Sławkowie (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2019 r., poz. 4232),
który wszedł w życie z dniem 21.06.2019 r.
2)
w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 uchwały, o której mowa w przypisie 1, który wszedł w życie z dniem
21.06.2019 r.
3)
w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 uchwały, o której mowa w przypisie 1, który wszedł w życie z dniem
21.06.2019 r.
1)

