
                                                                                             Załącznik
                                                                                                                       do Uchwały Nr XIX/109/2012 r.
                                                                                                                       Rady Miejskiej w Pogorzeli
                                                                                                                       z dnia 11 października 2012 r.

                       

                                                                       STATUT     
                    MIEJSKO-GMINNEGO  OŚRODKA  KULTURY

                                                     W  POGORZELI

I. Postanowienia ogólne.
                                                                    § 1

 1.   Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Pogorzeli zwany „Ośrodkiem” jest samorządową 
instytucją kultury i działa w szczególności na podstawie:

1) ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności 
kulturalnej (Dz.U. z  2012  poz. 406 ),

2) ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 
1591, z póź. zm.),

3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 159 poz.1240, 
z późn.zm.),

4) niniejszego statutu.                              
                                                        § 2

1. Siedzibą Ośrodka jest miasto Pogorzela.
2. Terenem działania Ośrodka jest teren miasta i gminy Pogorzela.

                                                                  § 3

Ośrodek jest wpisany do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora i posiada 
osobowość prawną.

                                                                  § 4

Ośrodek używa pieczęci podłużnej w pełnym brzmieniu i adresem siedziby.

II. Cel i zakres działania Ośrodka.
         
                                                                 § 5

Podstawowym celem działania Ośrodka jest prowadzenie wielokierunkowej działalności 
rozwijającej i zaspokajającej potrzeby kulturalne mieszkańców oraz upowszechnianie i promocja 
kultury lokalnej w kraju i za granicą.

                                                              



  § 6

Do szczegółowego zakresu działania Ośrodka należy:
1) Organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę.
2) Stworzenie warunków dla amatorskiego ruchu artystycznego, kół, klubów i sekcji zainteresowań, 
ognisk, zespołów i innych form artystycznych.
3) Rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych.
4) Tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego.
5) Gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury.
6) Organizowanie spektakli, koncertów, festynów, wystaw, imprez artystycznych i rozrywkowych.
7) Prowadzenie działalności instruktażowo-metodycznej.
8) Koordynacja działalności na terenie gminy w zakresie organizacji imprez kulturalnych.
9) Współdziałanie z instytucjami społecznymi w zakresie lepszego zaspokajania potrzeb 
kulturalnych mieszkańców.

                                                                  § 7

Ośrodek przy wykonywaniu zadań współpracuje z towarzystwami i fundacjami.

      III. Organy zarządzające i doradcze.

                                                                  § 8

1. Dyrektora Ośrodka powołuje i odwołuje Burmistrz Pogorzeli na zasadach określonych w ustawie 
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
2. Dyrektor Ośrodka zarządza instytucją i reprezentuje ją na zewnątrz.
3. Organizację wewnętrzną Ośrodka określa Regulamin Organizacyjny wydany przez Dyrektora 
i zatwierdzony przez Burmistrza Pogorzeli.
4. Dyrektor Ośrodka może powołać Społeczną Radę Programową jako swój organ doradczy.
5. Dyrektor jest zwierzchnikiem służbowym pracowników Ośrodka.

      IV. Gospodarka finansowa.

                                                                  § 9

1. Ośrodek gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi 
samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kieruje się zasadami efektywności ich 
wykorzystania.
2. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest plan działalności, zatwierdzony przez Dyrektora  
z zachowaniem wysokości dotacji.
3. Plan działalności Ośrodka zawiera w miarę potrzeb:

– plan usług,
– plan przychodów i rozchodów,
– plan remontów i konserwacji środków trwałych,
– plan inwestycji.

4. Źródłami finansowania Ośrodka są wpływy z dotacji podmiotowej, celowej, z dochodów 
własnych oraz ze środków otrzymanych od osób prawnych i innych źródeł.
5. Ośrodek może pozyskiwać dochody z:

– organizacji imprez zleconych przez inne instytucje i zakłady,
– wynajmu i dzierżawy składników majątkowych,



– wypożyczania i udostępniania sprzętu nagłaśniającego,
– koncertów i występów artystycznych własnych zespołów,
– sprzedaży biletów na imprezy własne i obce,
– usług reklamowych,
– promocji firm na imprezach organizowanych  przez Ośrodek,
– pobieranie opłat i świadczeń za prowadzenie działalności gastronomiczno-handlowej 

w czasie i miejscu trwania imprez kulturalno-rozrywkowych organizowanych bądź 
współorganizowanych przez Ośrodek,

– innych usług związanych z działalnością statutową.

                                                                     § 10

Ośrodek może prowadzić także inną niż kulturalna działalność w zakresie zbieżnym z jego 
działalnością podstawową, a środki uzyskane z tej działalności wykorzystywać na cele statutowe.

                                                             

       V. Postanowienia końcowe.

          § 11

1. Statut nadaje Rada Miejska w Pogorzeli.
2. Zmiany w statucie mogą być dokonane w trybie właściwym dla jego uchwalenia.


