Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXVI/166/08
Rady Miasta Przeworska
z dnia 03.07.2008r.

STATUT
MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY im. OSKARA KOLBERGA
W PRZEWORSKU

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Miejski Ośrodek Kultury im. Oskara Kolberga w Przeworsku, zwany dalej Ośrodkiem – powołany
Zarządzeniem Wojewody Przemyskiego Nr 31/84 z dnia 28 grudnia 1984 roku i działa na podstawie
ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst
jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu.
§2

1. Miejski Ośrodek Kultury im. Oskara Kolberga w Przeworsku jest samorządową instytucją
kultury, której Organizatorem jest Rada Miasta Przeworska.
2. Ośrodek posiada osobowość prawną.
3. Ośrodek wpisany jest do Rejestru Instytucji Kultury pod numerem 2 z dnia 25 lipca 1996 roku.

§3

1. Nadzór nad organizacją i działalnością Ośrodka sprawuje Rada Miasta Przeworska
i Burmistrz Miasta Przeworska.
2. Organizator zapewnia Ośrodkowi warunki niezbędne do prowadzenia działalności i rozwoju
oraz utrzymania obiektu, w którym ta działalność jest prowadzona.
3. Roczne sprawozdanie finansowe Ośrodka zatwierdza Burmistrz Miasta Przeworska
i przedkłada Radzie Miasta Przeworska.
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§4
1. Siedzibą Ośrodka jest budynek przy ulicy Jagiellońskiej 10 a w Przeworsku.

2. Ośrodek prowadzi działalność w zakresie upowszechniania kultury na terenie miasta
Przeworska.

§5
Ośrodek Kultury używa pieczęci:
1. Podłużnych z napisem:
Miejski Ośrodek Kultury
im. Oskara Kolberga
ul. Jagiellońska 10a tel. (016) 648-79-11
37-200 Przeworsk
Miejski Ośrodek Kultury
37-200 Przeworsk
ul. Jagiellońska 10a
Miejski Ośrodek Kultury
im. Oskara Kolberga
Kino „Warszawa”
w Przeworsku
2. Okrągłej z napisem:
Miejski Ośrodek Kultury w Przeworsku
im. Oskara Kolberga

ROZDZIAŁ II
ZAKRES DZIAŁANIA
§6

1. Ośrodek prowadzi działalność w zakresie wychowania, edukacji i upowszechniania kultury.
2. Podstawowym zadaniem MOK jest zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczeństwa
miejskiego, z uwzględnieniem działań w zakresie upowszechniania kultury narodowej
i regionalnej, upowszechnianie sztuki profesjonalnej i amatorskiej, tworzenie optymalnych
warunków do korzystania z dóbr kultury, a w szczególności:
˚

tworzenie warunków dla rozwoju zainteresowań twórczością artystyczną,

˚

edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę,
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˚

gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, odnowa i udostępnianie dóbr kultury,

˚

tworzenie warunków dla rozwoju działalności ruchu artystycznego oraz zainteresowanie
wiedzą i sztuką,

˚

tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego,

˚

rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych
mieszkańców,

˚

prowadzenie kursów, przeglądów i konfrontacji amatorskiego ruchu artystycznego,

˚

tworzenie i upowszechnianie scenicznych programów artystycznych, spotkań autorskich,
prelekcji i odczytów,

˚

popularyzacja i promocja twórczości artystycznej (teatralnej, filmowej, telewizyjnej, muzycznej
i malarskiej),

˚

organizowanie spektakli, przeglądów, koncertów, wystaw, odczytów, festiwali, konkursów,

˚

organizowanie imprez rozrywkowych (koncertów zamkniętych i plenerowych, imprez
masowych itp.) dla mieszkańców miasta,

˚

prowadzenie działalności wydawniczej,

˚

prowadzenie kół, sekcji i klubów zainteresowań dla dzieci, młodzieży i dorosłych,

˚

organizowanie ruchu artystycznego (zespoły, grupy i kluby: muzyczne, taneczne, teatralne,
filmowe, fotograficzne, poetyckie i inne),

˚

prowadzenie działalności edukacyjnej, poprzez organizowanie kursów i szkoleń,

˚

inicjowanie wspólnie z innymi instytucjami kultury, oświaty, stowarzyszeniami, związkami
twórczymi, przedsięwzięć w zakresie edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży,

˚

świadczenie usług poligraficznych, fotograficznych, filmowych, plastycznych oraz innych usług
w zakresie kultury,

˚

prowadzenie kostiumerni,

˚

prowadzenie kina stałego,

˚

organizowanie różnych form aktywności ruchowej (aerobik, callanetics, rajd rowerowy, i inne),

˚

prowadzenie świetlicy dla dzieci i młodzieży,

˚

prowadzenie działalności profilaktycznej oraz współpraca z instytucjami prowadzącymi
lub propagującymi działalność profilaktyczną w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom,

˚

organizowanie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży.

ROZDZIAŁ III
ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ
§7

1. Ośrodek prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków, kierując
się zasadami efektywności ich wykorzystania.
2. Ośrodek prowadzi działalność na podstawie własnego planu, opracowanego zgodnie
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z możliwościami finansowymi Organizatora na dany rok kalendarzowy. Plan działalności
zatwierdzony przez Dyrektora Ośrodka z zachowaniem wysokości dotacji Organizatora zawiera:
-

plan usług,

-

plan przychodów i kosztów,

-

plan remontów i konserwacji środków trwałych,

-

plan inwestycji,

-

ramowy plan działalności merytorycznej.

3. Dyrektor Ośrodka opracowuje projekt planu finansowego i projekty jego zmian, realizuje plan
finansowy oraz zapewnia ewidencję rachunkową i sprawozdawczość finansową, zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
4. Ośrodek może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych
w odrębnych przepisach, a dochód z tej działalności przeznaczać na realizację zadań,
w szczególności polegających na:
˚

wynajmowaniu pomieszczeń na cele kulturalne, handlowe, oraz na doraźne potrzeby
organizacji społecznych, instytucji i zakładów pracy,

˚

prowadzenie małej gastronomii i drobnego handlu z wyłączeniem napojów alkoholowych,

˚

odpłatnym doradztwie w dziedzinach związanych z działalnością statutową,

˚

organizowaniu aukcji dzieł sztuki,

˚

prowadzeniu galerii sprzedaży dzieł sztuki,

˚

świadczeniu usług plastycznych, eksperckich i obsługi imprez,

˚

wypożyczaniu strojów ludowych,

˚

działalności wydawniczej,

˚

dzierżawy pomieszczeń niewykorzystanych na działalność merytoryczną,

˚

wynajmowaniu placów i miejsc handlowych wokół Ośrodka,

˚

wypożyczaniu aparatury nagłaśniającej wraz z obsługą.
§8

Ośrodek może tworzyć z zysku oraz innych środków przekazanych przez osoby prawne i osoby
fizyczne, fundusz załogi z przeznaczeniem na wypłatę nagród indywidualnych.
§9
Ośrodek finansowany jest z dotacji budżetu miasta, dochodów własnych oraz przez sponsoring
i darowizny.
§ 10
Miejski Ośrodek Kultury w Przeworsku tworzy fundusz świadczeń socjalnych, na zasadach
określonych w odrębnych przepisach.
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ROZDZIAŁ IV
MIENIE OŚRODKA
§ 11
Ośrodek zarządza samodzielnie nabytym mieniem, zgodnie z obowiązującym prawem.

ROZDZIAŁ V
ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE
§ 12
1. Miejski Ośrodek Kultury w Przeworsku jako instytucja kultury jest jednostką organizacyjną Gminy
Miejskiej Przeworsk. Działa na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów prawa i niniejszego
statutu.
2. Organizację wewnętrzną Ośrodka, ustala Dyrektor w regulaminie organizacyjnym Ośrodka,
po zasięgnięciu opinii organizatora oraz opinii działających w niej organizacji związkowych
i stowarzyszeń twórców.
§ 13
1. Ośrodkiem zarządza i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor Ośrodka.
2. Dyrektora powołuje i odwołuje Burmistrz Miasta Przeworsk na czas określony lub nieokreślony,
po zasięgnięciu opinii właściwych związków zawodowych działających w tej instytucji oraz
stowarzyszeń zawodowych i twórczych. Odwołanie następuje w tym samym trybie.
3. Powołanie Dyrektora może nastąpić w drodze konkursu ogłoszonego przez Organizatora.
§ 14
1. W Ośrodku mogą być zatrudnieni pracownicy różnych specjalności, dziedzin, związani
z działalnością Ośrodka oraz główny księgowy.
2. Pracowników Ośrodka zatrudnia i zwalnia Dyrektor instytucji.
3. Szczegółowy zakres czynności poszczególnych pracowników i tryb załatwiania powierzonych
im spraw, ustala Dyrektor Ośrodka.
4. Dyrektor i pracownicy winni posiadać odpowiednie do zajmowanych stanowisk kwalifikacje,
zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5. Wynagrodzenie dla pracowników ustala Dyrektor Ośrodka, na zasadach określonych w odrębnych
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przepisach.
ROZDZIAŁ VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 15
Zmiana statutu może nastąpić w trybie właściwym dla jego postępowania.
§ 16
W sprawach nieuregulowanych niniejszym statusem mają zastosowanie odpowiednie przepisy
powszechnie obowiązujące.
§ 17
Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA PRZEWORSKA
( - ) Maria Dubrawska-Lichtarska
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